


 1 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي

الفرل األكؿ : الػضػء

سششو -شخكشو  -الػضػء : أركانو :  1الجرس 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كأفزل الربلة كالتدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما 
بسا عمستشا، كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا عمستشا، إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا 

اتباعو، كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في 
 عبادؾ الرالحضغ.

مقجمة :

أييا األخػة السؤمشػف، فقخة الفقو الستعمقة بالعبادات التي كعجتكع بيا بالجرس الساضي ال تديج عغ عذخ دقائق، 
إف كانت في كل درس فيحا أعػف عمى إتقاف الربلة التي ىي عساد الجيغ، ككتاب مخاقي الفبلح، كتاب في 

ب، كمق شَّغ كمخقَّع، كالقخاءة فضو سيمة، كلو متغ كلو العبادات فقط، كفي الفقو الحشفي فقط، كتاب مػجد، كمبػَّ
 شخح، فإذا استعرى عمضظ شيٌء في الستغ، رجعَت بو إلى الذخح. 

أركاف الػضػء :

في الػضػء يقػؿ مؤلف الكتاب شبعًا استشادًا إلى استشباشات العمساء: أركاف الػضػء أربعة، كىي فخائزو:

ػ غدل الػجو :  1

ه ه عخضًا ما بضغ شحستي األذنضغ.  األكؿ: غدل الػجو، كحجُّ شػاًل، مغ مبجأ سصح الجبية إلى أسفل الحقغ، كحجُّ
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 ػ غدل الضجيغ مع السخفقضغ : 2

 كالثاني: غدل الضجيغ مع السخفقضغ، لضذ إلى السخفقضغ بل مع السخفقضغ، فالسخفق داخل في غدل الضج.  

 ػ غدل الخجمضغ مع الكعبضغ : 3

 الكعبضغ. كالثالث: غدل الخجمضغ مع 

 ػ مدػػح ربع الخأس :  4

 كالػخابع: مدػػح ربع الخأس. 

 سبب الػضػء :

استباحة ما ال يحل إال بو، فيل تحل الربلة بغضخ كضػء؟ ال، فإنيا ال تحلُّ إال بو، الستباحة الربلة، كاستباحة 
 الصػاؼ، كىحا حكسو الجنضػؼ، كحكسو األخخكؼ الثػاب في اآلخخة.

الػضػء عبادة، فإذا قاـ اإلنداف لضتػضأ، كقاؿ: أعػذ باهلل مغ الذضصاف الخجضع، ثع قاؿ: بسم ميحرلا نمحرلا هللا، 
 دخل في عبادة. 

 شخط كجػبو :

العقل، البمػغ، اإلسبلـ، القجرة عمى استعساؿ الساء الكافي، فإذا كاف اإلنداف ال يقجر عمى استعساؿ الساء، أك 
ٍؼ فعشجئٍح يتضسَّع، كجػد الحجث، عجـ الحضس كالشفاس، فمػال الحجث لسا كجب الػضػء، كضضق يقجر كالساء غضخ كا

 الػقت.
في بعس الرمػات، كربلة العضجيغ، أك صبلة الجشازة، إذا كاف الػقت ضضقًا حضث تفػتو الربلة إذا ذىب 

أ جاز لو التضسع، لزضق الػقت.  لضتػضَّ
سبلـ، كالقجرة عمى استعساؿ الساء الكافي، ككجػد الحجث، كعجـ الحضس إذًا شخط كجػبو: العقل، كالبمػغ، كاإل

 كالشفاس، كضضق الػقت. 
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 شخكط صحتو :

شخكط صحتو ثبلثة: عسـػ البذخة بالساء الصيػر، أؼ أف يبمغ الساء كل األماكغ التي نّز عمضيا الذخع بالساء 
شع كصػؿ الساء إلى الجدج، فصبلء األضافخ الصيػر، كانقصاع ما يشافضو مغ حضس، كنفاس، كحجث، كزكاؿ ما يس

 يسشع كصػؿ الساء، كالذحع يسشع كصػؿ الساء، كالعجضغ يسشع كصػؿ الساء. 
 كعشجنا شخكط الػجػب، كسا عشجنا شخكط الرػػحة.
 ىحا فرل قرضخ، كبعجىا نشتقل إلى مػضػع آخخ. 

 معمػمات جانبضة متعمقة بالػضػء :

حضة نػعاف، شبعًا الحقغ غضخ المحضة، ككثضخكف يطشػف أّف الحقغ ىػ المحضة، يجب غدل ضاىخ المحضة الكثة، كالم
فضقاؿ: لضذ لو ذقغ، أك لع يخبِّ ذقشو، فكل كاحج مشا لو ذقغ، الحقغ شيء، كالمحضة شيء، كيدتعسل العامة خصًأ 

لع يكمَّفَظ بغدل الحقغ بجؿ المحضة، إًذا فسغ كانت لو لحضة كثة، أؼ غديخة الذعخ، يجب غدل ضاىخىا، كالذخع 
أصػؿ المحضة، عشجئح تحتاج إلى تشذضف عمى اليػاء، كىحا أمٌخ صعب، فػؽ الصاقة، كعمضو غدل ضاىخ المحضة 
الكثة في أصح ما ُيفتى بو، كيجب إيراؿ الساء إلى بذخة المحضة الخفضفة، فإذا كانت المحضة خفضفة كجب أف يرل 

يجب إيراؿ الساء إلى السدتخسل مغ الذعخ عغ دائخة الػجو، فإذا  الساء إلى البذخة، أْؼ إلى أصل المحضة، كال
كاف لظ شعخ مدتخسل ال يجب إيراؿ الساء إلضو، كال إلى ما انكتع مغ الذفتضغ، إذا ضعَّ إنداف شفتضو فيشاؾ جدء 
اتع مغ الذفتضغ مغ داخل الفع، فالجدء الحؼ يعج مغ داخل الفع ال يجب إيراؿ الساء إلضو، كيجب تحخيظ الخ
الزضق، كإيراؿ الساء إلى أصل المحضة الخفضفة، كغدل ضاىخ المحضة الكثة، أؼ الكثضفة، كعجـ كجػب إيراؿ 
 الساء إلى ما استخسل مغ الذعخ الخارج عغ دائخة الػجو، فيحه معمػمات جانبضة متعمقة بالسػضػع.

مغ الذتاء، كىي مؤلسة،  شيء آخخ: لػ ضخه غدل شقػؽ الخجمضغ، إذا كاف في األرجل شقػؽ، أؼ محبػحة
 كيؤذييا الساء كضخه غدل شقػؽ رجمضو جاز إمخار الساء عمى الجكاء الحؼ كضعو فضيا.

كبعج: شخز كاحج لو لحضة كثة تػضأ فخضًا كحمقيا، ال يقاؿ لو: أعج الػضػء، كال يعاد السدح، كال الغدل عمى 
 مػضع الذعخ بعج حمقو كال الغدل بعج قز ضفخه، كشاربو. 
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ذا شخأ بعج الػضػء قز ضفخ، أك قز شارب، أك حمق شعخ لع يرل الساء إلضو عشج الػضػء، فالذخع متداىل فإ
ال يجػز أف تعضج الػضػء في ىحه الحاالت، أ ؼ معمػمات لصضفة كيحتاجيا كل إنداف، كىحا مسا يعضغ عمى إتقاف 

القادـ، ىحا كيدغ في الػضػء ثسانضة الػضػء، ال زلشا في مػضػعات أخخػ، كإف شاء هللا نتابعيا في الجرس 
 عذخ شضئًا، نقخؤىا اآلف مجخد قخاءة، كربسا عجنا إلضيا في الجرس القادـ. 

 ما يدغ في الػضػء :

يدغ في الػضػء ثسانضة عذخ شضئًا: غدل الضجيغ إلى الخسغضغ، كالتدسضة ابتجاء، كالدػاؾ في ابتجائو كلػ باإلصبع 
الػضػء، لع تجج الدػاؾ فباإلصبع، كالسزسزة ثبلثًا كلػ بغخفة كاحجة، شبعًا عشجنا عشج فقجه، فالدػاؾ مغ سشغ 

سشة التكخار، كسشة السزسزة، فإذا أخحت غخفة يسكغ أْف تتسزسس فضيا ثبلث مخات، فالسزسزة تحخيظ 
الستشذاؽ بثبلث الساء بالفع مخة أكلى، ثع مخة ثانضة، ثع مخة ثالثة، إذًا كالسزسزة ثبلثًا كلػ بغخفة كاحجة، كا

غخفات، قصعًا ألف االستشذاؽ لضذ عشجؾ عزبلت باألنف تحخكيا ثبلث مخات، فبلبج مغ السخة األكلى، كالثانضة، 
كالثالثة، أما بالفع فسسكغ، إذًا يجػز أف تتسزسس ثبلث مخات بغخفة كاحجة، كال يجػز أف تدتشذق ثبلث مخات 

لغة في السزسزة كاالستشذاؽ، السبالغة تعشي إيراؿ الساء إلى بغخفة كاحجة، فثبلث مخات ثبلث غخفات، كالسبا
كل أنحاء الفع، كإيراؿ الساء إلى أقرى األنف، السبالغة لغضخ الرائع، كتخمضل المحضة الكثة بكف ماء مغ 
أسفميا، كالتخمضل يعشي باألصابع، األصابع مبتمة تخمل المحضة الكثة بكف ماء مغ أسفميا، كتخمضل األصابع، 

مضث الغدل، كل عزٍػ ثبلًثا ثبلًثا، أكؿ مخة تجلظ، كالثانضة إسالة الساء، كالثالثة التأكج مغ التشطضف، كاستضعاب كتث
الخأس بالسدح مخة، كيجػز مدح ربع الخأس، أما الدشة فكامل الخأس، كمدح األذنضغ كلػ بساء الخأس، فيحا مسكغ، 

بعظ إلى داخل األذف، كتسخرىا بتجاكيفيا كخصػشيا، ثع أف تسدح األذنضغ بساء الخأس نفدو، شبعًا ُتجخل إص
 ضاىخ األذف كالخقبة، ك الجلظ.

أحجث شيء سسعتو مغ شبضب جداه هللا خضخًا أف ىشاؾ عرضات بالسدتقضع اسسيا العرضات الدرؽ، ىحه متػاججة 
دع أك إلى الجـ، بالسدتقضع، كليا كضائف حضػية، كمحطػر عمضيا ألسباب يرعب شخحيا أف تشتقل إلى داخل الج

فإذا دخمت في الفع بدبب عجـ االحتخاز مشيا، عجـ إتقاف الغدل، إذا دخمت إلى الفع ككصمت إلى الجـ سببت 
 أمخاًضا كبضمة.
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شا عمى السبالغة بالصيارة، فإذا دخل إنداف السخحاض كجب أف يبالغ في تشطضف يجيو،  فاألحاديث الذخيفة تحزُّ
خ، عشج ىحه الثشضات، فمػ أف عرضة زرقاء دخمت إلى الفع كلع يكغ الستػضأ قج اعتشى كال سضسا األنامل عشج األضاف

بتغدضل يجيو، فيحا يدبب لو أمخاضًا، يجب أف تعمسػا أف أكامخ الشبي الكخيع مبشضة عمى حقائق عمسضة ألف هللا 
 سبحانو كتعالى أكحى لو بحلظ: 

َْ   ﴿ َكَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْف ُىَػ ِإالَ  ي  ُيػ ْْ   َك
 [ 4-3] سػرة الشجع: 

كمدح األذنضغ كلػ بساء الخأس، ك الجلظ، كالػالء، كذخٍز غدل كجيو، فخفَّ جخس الياتف، كتكمَّع ربع ساعة، ثع 
رجع كأكسل غدل يجيو، فمع تتػفَّخ السػاالة، بل صار في الػضػء انقصاع، فضجب أف يتػضأ مخة كاحجة، كالشضة، 

فاإلنداف أحضاًنا يشدى فضغدل رجمضو قبل يجيو، فاختلَّ التختضب كخالف الدشة كسا نز هللا تعالى في كالتختضب، 
 ، كتابو، كالبجاءة بالسضامغ، في كل شيء تبجأ بالضسضغ، كرؤكس األصابع، كمقجـ الخأس، كمدح الخقبة إلى الحمقـػ

غ بساء الخأس، كاستضعاب الخأس كمو، كتثمضث الغدل، إًذا السضامغ، كالتختضب، كالشضة، كالػالء، كالجلظ، كمدح األذنض
كتخمضل األصابع، كتخمضل المحضة الكثة مغ أسفميا، كالسبالغة في السزسزة، كاالستشذاؽ لغضخ الرائع، 
كالسزسزة ثبلًثا بغخفة كاحجة أك بثبلث غخفات، أما االستشذاؽ فبثبلث غخفات قصعًا، كالدػاؾ كلػ باإلصبع، 

، كغدل الضجيغ إلى الخسغضغ، كىحه ثسانضة عذخ شضئًا ىي سشغ الػضػء، كفي الجرس القادـ إف كالتدسضة ابتجاءً 
 شاء هللا نتحجث عغ آداب الػضػء كىي أربعة عذخ أدًبا.

*** 

 لئلنداف في عمسو أربعة أْػاؿ :

 مع.كبعُج فإلى بعس الفرػؿ السختارة مغ إحضاء عمـػ الجيغ، كال زلشا في السػضػع الكبضخ، كىػ الع
: "كضائف السعمع"، تحجثشا عغ آداب الستعمع، كالضـػ كضائف السعمع، فإذا كضعظ هللا عد كجل كأكخمظ  الجرس الضـػ
في مقاـ التعمضع فعمضظ كاجبات، ابحث عغ كاجباتظ قبل أف تبحث عغ حقػقظ قبل أف نبجأ بالػاجب األكؿ ىشاؾ 

 مقجمة لصضفة.
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ؿ، كحالو في اقتشاء األمػاؿ، إذ لراحب الساؿ حالُة استفادٍة فضكػف مكتدبًا، اعَمْع أف لئلنداف في عمسو أربعة أحػا
إًذا أكاًل كدب الساؿ، كحاُؿ ادخار لسا اكتدبو، فضكػف بو غشضًا عغ الدؤاؿ، كحاُؿ إنفاٍؽ عمى نفدو فضكػف مشتفعًا، 

 كحاُؿ بحٍؿ لغضخه فضكػف بو سخضًا متفزبًل، كىػ أشخؼ األحػاؿ.
كإنفاؽ عمى نفدو، كإنفاؽ عمى غضخه، كاإلنفاؽ عمى الغضخ ىػ أشخؼ األحػاؿ، ىػ الدخاء، ىػ  اكتداب، كادخار،

الفزضمة، ككدب الساؿ ضخكرة، كادخاره شح، كإنفاقو عمى الشفذ أنانضة، ككدبو ضخكرة، فبل بج أف نعسل، فادخاره 
ظ العمع ُيقتَشى كسا ُيقتَشى الساؿ، فمو شح، كإنفاقو عمى الحات أنانضة، أما إنفاقو عمى اآلخخيغ فيحه فزضمة، فكحل

حاؿ شمب كاكتداب، كحاؿ تحرضل يغشي صاحبو عغ الدؤاؿ، كحاؿ استبرار، كىػ التفكخ السحُس كالتستع بو، 
 كحاؿ تبرضخ، كىػ أشخؼ األحػاؿ. 

كتاب هللا، كمغ سشة إًذا أّكاًل َتَعمُّع، كبعجما تعمست، جسعت حقائق كثضخة، كمعمػمات كثضخة، كفيست شضئًا كثضخًا مغ 
رسػؿ هللا، فذعخت بالغشى، ىحا االدخار، تأممت فضسا تعخؼ، كتبرخت فضسا حّرمت، فذعخت بالخاحة، اآلف أنفقتو 

 عمى نفدظ، فاعسْل بو، كاستفج مشو، أما حضشسا تعمِّسو غضخؾ فيػ أشخؼ األحػاؿ.
األرض، َعِمع كعِسل كعّمع، ىحه سػرة نقخؤىا فسغ َعِمَع كعسل كعّمع فيػ الحؼ يجَعى عطضًسا في ممكػت الدسػات ك 

 كل يـػ عذخات السخات 
نَداَف َلِفي ُخْدٍخ * ِإاَل اَلِحيَغ آَمُشػا َكَعِسُمػا الَراِلَحاِت َكَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ كَ   َتَػاَصْػا ِبالَرْبِخ  ﴿ َكاْلَعْرِخ * ِإَف اإلِْ

 [ 3-1] سػرة العرخ: 

عسل كعّمع، كإذا كاجيتو معارضات كالقى تزضًقا صبخ، فبل يتخؾ شمب العمع بدخعة، وهللِا َعِمَع كعسل كدعا، عمع ك 
أنا ال أريج ىحه العسل، ألّف بو كجع رأس فبل أريجه، عمع كعسل كعّمع كصبخ، فإذا تػافخت ىحه كميا فضدسَّى عطضسًا 

 في ممكػت الدسػات كاألرض. 

 مغ يتعمع كيعسل كيعّمع كالذسذ كالسدظ :

اسسعػا التذبضو المصضف، قاؿ: فإنو كالذسذ تزيء لغضخىا كىي مزضئة في نفديا، ككالسدظ الحؼ يصضِّب غضخه 
كىػ شضب، كالحؼ يعمِّع كال يعسل بو كالجفتخ الحؼ يفضج غضخه كىػ خاؿ مغ العمع، كالجفتخ الفارغ تسمؤه عمًسا فضفضجؾ، 

ذحح غضخه كال يقصع، كاإلبخة تكدػ غضخىا كىي عارية، أما الجفتخ فيػ جاىل كيبقى جاىبًل، ككالِسدغ الحؼ ي
كالسرباح يزيء لغضخه كزبالتو تحتخؽ، فالحؼ يتعمع كيعسل كيعّمع، كالذسذ، كالسدظ، كالحؼ يتعمع كيعمع كال يعسل 
كالذسعة تحخؽ نفديا كتزيء غضخىا، لحلظ ندأؿ هللا أْف هللا يجعمشا مغ الرادقضغ في شمب العمع، كأنا أدعػ 
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ء دائسًا: "الميع إني أعػذ بظ أف يكػف أحٌج أسعَج بسا عمست مشي"، أؼ أفَّ كاحجًا عمَّسُتو كيدبقشي، وهللِا ىحه بجعا
صعبة، كشيء مؤلع، تعمِّسو حجيًثا يصبقو كيدعج بو إلى األبج، كأنت ال تصبقو، ُتعمسو آيًة كيصبقيا بححافضخىا، 

يا، وهللِا ىحا الذقاء كمُّو، لحلظ سئل الشبي الكخيع: َمْغ أنجـ الشاس؟ فضجمب مشيا خضخ الجنضا كاآلخخة، كأنت ال تصبِّق
 قاؿ رجل دخل الشاس بعمسو الجشة، كدخل ىػ بعمسو الشار. –أنجـ اسع تفزضل  -

 كفي صحضح البخارؼ حجيٌث يقرع الطيخ: 
ي ُأَكمُِّسُو ِفي  ))َعْغ َأِبي َكاِئٍل َقاَؿ: ِقضَل أُلَساَمَة َلْػ َأَتْضَت ُفبلًنا َفَكَمْسَتوُ  َقاَؿ ِإَنُكْع َلُتَخْكَف َأنِّي ال ُأَكمُِّسُو ِإال ُأْسِسُعُكْع ِإنِّ

خِّ ُدكَف َأْف َأْفَتَح َباًبا ال َأُكػُف َأَكَؿ َمْغ َفَتَحُو َكال َأُقػُؿ ِلَخُجٍل َأْف َكاَف َعَمَي َأِمضًخا ِإَنوُ   َخْضُخ الَشاِس َبْعَج َشْيٍء الدِّ
ُء ِبالَخُجِل َيْػـَ ُو ِمْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع، َقاُلػا: َكَما َسِسْعَتُو َيُقػُؿ، َقاَؿ َسِسْعُتُو َيُقػُؿ: ُيَجاَسِسْعتُ 

اُه َفَضْجَتِسُع َأْىُل الَشاِر َعَمْضِو َفَضُقػُلػَف اْلِقَضاَمِة َفُضْمَق  ِفي الَشاِر َفَتْشَجِلُق َأْقَتاُبُو ِفي الَشاِر َفَضُجكُر َكَسا َيُجكُر اْلِحَساُر  َْ ِبَخ
َسْعُخكِؼ َكال آِتضِو َكَأْنَياُكْع َأْي ُفبلُف َما َشْأُنَظ َأَلْضَذ ُكْشَت َتْأُمُخَنا ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتْشَياَنا َعِغ اْلُسْشَكِخ َقاَؿ ُكْشُت آُمُخُكْع ِبالْ 

 َعِغ اْلُسْشَكِخ َكآِتضِو ((
 خارؼ َعْغ َأِبي َكاِئٍل []الب

 لحلظ: 

 معحب مغ قبل عباد الػثغ كعالع بعمسو لع يعسػػػػمغ 
*** 

"الميع إني أعػذ بظ أف يكػف أحج أسعج مشي بسا عمستشي، الميع أعػذ بظ أف أكػف عبخة لَخْمقظ، الميع إني أعػذ بظ 
في رضاؾ ألتسذ بو أحًجا سػاؾ"، القػؿ  أف أتجسل بذيء يذضششي عشجؾ، الميع إني أعػذ بظ أف أقػؿ لمشاس قػالً 

، اإلخبلَص،  جضج، القػؿ في رضى هللا عد كجل، لكغ القائل يمتسذ بو أحًجا سػاؾ، لحلظ أييا األخػة األكاـر
اإلخبلَص، فقمضل مغ العسل يشفع مع اإلخبلص، كمع غضخ اإلخبلص ال يشفع ال قمضل العسل كال كثضخه، لحلظ: يا 

 القمضُل مغ العسل، أخمز ديشظ.  معاذ أخمز ديشظ يكِفظَ 
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 كضائف السعمع :

 ػ الذفُقة عم  الستعمسضغ : 1

 كبعج ىحه السقجمة نقػؿ: الػضضُفة األكلى لمسعمع الذفُقة عمى الستعمسضغ، كأف يجخييع مجخػ بشضو: 
َجاٍر، ))ِإَنَسا َأَنا َلُكْع ِمْثُل اْلَػاِلِج ِلَػَلِجِه، ُأَعمُِّسُكْع ِإَذا َأَتْضُتُع  ْْ اْلَغاِئَط َفبل َتْدَتْقِبُمػا اْلِقْبَمَة، َكال َتْدَتْجِبُخكَىا، َكَأَمَخ ِبَثبَلَثِة َأ

 َكَنَي  َعِغ الَخْكِث َكالخَِّمِة، َكَنَي  َأْف َيْدَتِصضَب الَخُجُل ِبَضِسضِشِو((
 ] ابغ ماجو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 ِإنََّسا َأَنا َلُكْع ِمْثُل اْلَػاِلِج ِلَػَلِجِه، حتى الذيء الثابت الحؼ ال يأتضو الباشل، أنا رحسة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ
 ألمتو كالخمق جسضعًا أشج مغ رحستيع ألنفديع. 

ِخيز  عَ  َْ ضع  ﴿ َلَقْج َجاَءُكْع َرُسػؿ  ِمْغ َأْنُفِدُكْع َعِديد  َعَمْضِو َما َعِشُتْع   َمْضُكْع ِباْلُسْؤِمِشضَغ َرُءكؼ  َرِْ
 [128] سػرة التػبة:

اؾ إنداف، كقابمظ مقابمة سضئة، كأنت تقتجؼ بخسػؿ هللا فكضف تػاجيو؟ جاءه جبخيل قاؿ: أمخني ربي أف  إذا تحجَّ
ع ال أكػف شػع إرادتظ، لػ شئت ألشبقت عمضيع الجبمضغ، يقرج أىل الصائف، قاؿ: ال، الميع اىج قػمي فإني

ج هللا، فخحستو فػؽ رحستشا ألنفدشا، كفػؽ رحستشا ألكالدنا، ىحا شيء  يعمسػف، لعل هللا يخخج مغ أصبلبيع مغ يػحِّ
ثابت، إنسا أنا مثل الػالج لػلجه، إذًا عمى السعمع أف يقرج إلى إنقاذ الستعمسضغ مغ نار اآلخخة، كىي أىع مغ إنقاذ 

كاف نذب بالبضت حخيق، كاالبغ بالحساـ، كالحخيق مغ أشخاؼ البضت كمو، فإفَّ الػالجيغ كلجىسا مغ نار الجنضا، فإذا 
األـ أك األب يقتحع أحجىسا الشار لضشقح ابشو، فإنقاذ األب ابشو مغ نار الجنضا لضذ بذيء أماـ إنقاذ الشبي عمضو 

ألكلى كلكشو يذفى بإرادة الربلة كالدبلـ أتباعو مغ نار اآلخخة، فيحه نار مؤقتة، قج يكػف الحخيق مغ الجرجة ا
هللا، كالجرجة الثانضة يذفى أيًزا، كبالجرجة الثالثة قج يعضر مذػًَّىا، أما نار اآلخخة فمضذ ليا حل، لحلظ صار حق 
السعمع أعطع مغ حق الػالجيغ فإف الػالج سبب الػجػد الحاضخ كالحضاة الفانضة، كالسعمع سبب الحضاة الباقضة، 

ظ شخز عمى عسل مخبح كربح مشو فأنت مِجيٌغ لو، لقج حكى لي أخ، كىػ وهللِا صادؽ كبالشدبة لمجنضا إذا دلَّ 
عشجؼ، أنَّو اشتخػ بضًتا أندؿ صاحُبو الدعخ سبعضغ ألًفا، أنا مبجِئضًِّا ما صجقت، خفَّس سبعضغ ألًفا، قاؿ لي: نعع 

َلْمُتو عمى مرمحة ربح مشيا وهللا، سألت ما الدبب؟ قاؿ لي: إفَّ صاحب البضت في بجاية عسمو التجارؼ دَ 
السبليضغ، فمع يشذ ىحا السعخكؼ، إًذا فتخفضس سبعضغ ألًفا مبمغ يدضخ، لكشيا ثخكة شائمة جاءت نتضجة مداعجة 
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سابقة كإرشاد، فقج دعسو ككجيو، فإذا ندؿ لو في سعخ البضت سبعضغ ألًفا فسبمغ بدضط مقارنة بالسمضػف، فإذا أصاب 
غ شخيق شخز آخخ فتخاه مجيًشا لو شػاؿ حضاتو، فإذا كانت السداعجة كالجاللة تتعمق شخًرا في الجنضا خضٌخ ع

بالحضاة األبجية كبالجشة التي عخضيا الدسػات كاألرض، إْذ ال فشاء، كال كبخ، كال مخض، كال ىع، كال حدف، كال 
 قمق: 

ْت َكال ُأُذف  َسِسَعْت َكال َخَصَخ َعَم  َقْمِب َبَذٍخ َفاْقَخُءكا ِإْف ِشْئُتْع ) ))َقاَؿ َّللَاُ: َأْعَجْدُت ِلِعَباِدي الَراِلِحضَغ َما ال َعْضغ  َرأَ 
 َفبَل َتْعَمُع َنْفذ  َما ُأْخِفَي َلُيْع ِمْغ ُقَخِة َأْعُضٍغ ((

ُ َعْشُو [  ]البخارؼ َعِغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

إّنو جسضل ، فقاؿ لظ صاحبو: خحه، ك يقجر ثسشو بسمضػنضغ  إذا دخل شخز بضًتا فخًسا بسرضف جسضل، فقاؿ: َوَّللاَِّ 
كنرف، إّنو لظ، مع الدضارة، كىحا دخل شيخؼ قْجُره عذخة آالؼ لضخة، أال تذعخ أنظ صغخت أمامو، كالسعمع في 
الجنضا ىػ الدبب في دخػؿ الجشة، لحلظ قالػا: حق السعمع أعطع مغ حق الػالجيغ، كلػال السعمع النداؽ ما حرل 
مغ جية األب إلى اليبلؾ الجائع، إذا تخؾ لظ األُب مئة ممضػف، أجْل ىشاؾ آباء تخكػا مئة ممضػف، فإذا مات االبغ 
انتقمت التخكة إلى غضخه، فسيسا كاف عصاء األب غديًخا يفقجه االبُغ بالسػت، أما عصاء السعمع فيػ إلى أبج اآلبجيغ، 

، كلػال السعمع النداؽ ما حرل مغ جية األب إلى اليبلؾ الجائع، كإنسا ال يشفج خضُخه، كالسعمع سبب الحضاة الباقضة
العمع ىػ السفضج إلى الحضاة األخخكية الجائسة، أعشي معمع عمـػ اآلخخة، ال رياضضات كال ىشجسة، معمع عمـػ اآلخخة، 

عمى قرج الجنضا فيػ  فإذا عخفت هللا عد كجل، كاستقست، كعسمت األعساؿ الرالحة ىحا الحؼ يعمسظ، فأما التعمضع
ىبلؾ كإىبلؾ، نعػذ باهلل مشو، تتعمع مغ أجل الػجاىة، كالسشرب، كالخياسة، كتخؤس السجتسعات، كترّجر 
 السجالذ، فإذا كاف ىحا ىػ العمع فيحا ىبلؾ بيبلؾ، ىحه الػضضفة األكلى لمسعمع، أف يعمع الستعمسضغ كأبشائو. 

 ػ أف يقتجَي براْب الذخع : 2

الػضضفة الثانضة: أف يقتجَؼ براحب الذخع صمػات هللا عمضو كسبلمو، فبل يصمب عمى العمع أجخًا، كال يقرج بو 
جداء كال شكػرًا، بل يعمسو لػجو هللا تعالى، كشمبًا لمتقخب إلضو، كأف يكػف ىحا العسل خالرًا لػجو تعالى، ال يخيج 

 مادة، كال معشى، كال شضًئا مغ ىحا، كال يخػ لشفدو ِمشَّة عمضيع، ىشا جداء، كال شكػرًا، كال تمسضحًا، كال ترخيحًا، كال
تبخز السذكمة، إّنو لع يصمب مشيع شضًئا، كلكشو شعخ بحاتو أف لو فزبًل عمضيع، كىحا أكبخ عضب، قاؿ العمساء: كال 

ال ُىَػ إذا عمَّسَت إنداًنا كقبل أْف يتعمع يخػ لشفدو مشَّة عمضيع، كإف كانت السّشة الزمة عمضيع، َوَّللاَِّ الَِّحؼ ال ِإَلَو إِ 
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مشظ استجاب لظ، فيػ ذك فزل عمضظ، كلضذ لظ فزل عمضو لػ ما تعمع مشظ، فمػ أّنو لع يتعمع عمى يجيظ، فقج 
ُحِخمَت األجخ عشج هللا، لكغ ىؤالء الحيغ استجابػا لظ، كاستسعػا، كشبقػا، كسعجكا كميع في صحضفتظ، فيع سبب 

خ الحؼ فتح محبًل فخًسا، ثع لع يجخمو أؼُّ زبػف، فسا قضسة السحل؟ فيشا اإلماـ الغدالي َرِضي َّللاَّ سعادتظ، كالتاج
َعْشو يقػؿ: ال يكفي أاّل يصمب أجًخا كال أف يحذ أف لو فزبًل عمضيع، فيػ مخصئ، بل ليع الفزل عمضظ، ألنيع 

فزل ليع إذ ىحَّبػا قمػبيع، فأنَت تتقخب إلى هللا استسعػا، كاستجابػا، كإف كانت السشَّة الزمة عمضيع، بل يخػ ال
 تعالى بدراعة العمـػ فضيا، كىحه األمثاؿ جسضمة.

قاؿ: كالحؼ يعضخؾ األرض لتدرع فضيا لشفدظ، فقاؿ لظ: خح األرض كازرعيا، كالسحرػؿ لظ، فسشفعتظ بيا تديج 
ثػاب الستعمع عشج هللا تعالى؟ ثػاب  عمى مشفعة صاحب األرض، فكضف تقمجه مشَّة كثػابظ في التعمضع أكثخ مغ

السعمع عشج هللا أكثخ مغ ثػاب الستعمع، إذًا مغ لو الفزل عمى اآلخخ؟ الستعمع لو الفزل، إْذ لػاله لَسا نمت ىحا 
 الثػاب، فبل تصمب األجخة إال مغ هللا تعالى كسا قاؿ عد كجل: 

ـِ اَل َأْسَأُلُكْع َعَمْضِو َمااًل ِإْف أَ  ْجِخَي ِإاَل َعَم  َّللَاِ َكَما َأَنا ِبَصاِرِد اَلِحيَغ َآَمُشػا ِإَنُيْع ُمبَلُقػ َربِِّيْع َكَلِكشِّي َأَراُكْع ﴿ َكَيا َقْػ
 َقْػًما َتْجَيُمػَف  

 [29] سػرة ىػد :

إذ بو  فإف الساؿ كما في الجنضا كميا خادـ لمبجف، كالبجف مخكب الشفذ كمصضتيا، كالسخجـك ىػ العمع، قاؿ العمساء:
شخؼ الشفذ، فسغ شمب بالعمع الساؿ كاف كسغ مدح أسفل ححائو بػجيو لضشطفو، إذا شمب أحٌج عمى دعػتو إلى 
، لكشظ جعمَت السخجـك  هللا مشفعًة ماديًة أك معشػية كسغ مدح ححاءه بػجيو لضشطفو، الححاء خادـ، كالػجو مخجـك

 لخأس، كسػؼ نتابع ىحه الػصايا. خادًما، كالخادـ مخجكًما، كىحا ىػ االنتكاس عمى أـ ا

 ػ أف يتخفع عغ الجنضا : 3

ثع عمضظ أْف تتخفع عغ الجنضا، اجعل الجيغ في الدساء، كال تسخغو في الػحل، ىشاؾ أناس مخَّغػه في الػحل، 
لى، كأساؤكا إلضو إساءة كبضخة، فبل تصمب عمى دعػتظ إلى هللا كال عمى تعمضسظ أجخًا، كاحتدب األجخ عشج هللا تعا

 كإذا كشت شسػًحا فاتخؾ األجخ هلل عد كجل، كإلضظ بعس األحاديث الذخيفة. 
َب ِإَلْضِو ِمَسا ِسَػاُىَسا، كَ  َْ بلَكَة اإِليَساِف، َأْف َيُكػَف َّللَاُ َكَرُسػُلُو َأ َْ َأْف ُيِحَب اْلَسْخَء ال ُيِحُبُو ))َثبلث  َمْغ ُكَغ ِفضِو َكَجَج 

، َكَأْف يَ   ْكَخَه َأْف َيُعػَد ِفي اْلُكْفِخ َكَسا َيْكَخُه َأْف ُيْقَحَؼ ِفي الَشاِر((ِإال ّلِلَِ
 ]البخارؼ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضي َّللاَّ َعْشو[
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كبرخاحة أريج أْف أقػؿ لكع: إذا كاف الجيغ عشجؾ حزػر مجالذ عمع فقط، فمضذ عشجؾ ركحانضة، كال تذعخ 
بدخكر، كاعمع أّف اإليساف لو حبلكة، فإذا أكَل اإلنداُف أكمة شضبة كىػ جائٌع، أال يدعج بيا؟ بمى، فاإليساف لو 

 حبلكة، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

بلَكَة اإِليَسافِ ))َثبلث  َمْغ ُكَغ ِفض َْ َب ِإَلْضِو ِمَسا ِسَػاُىَسا...(( -األكل  -ِو َكَجَج  َْ  َأْف َيُكػَف َّللَاُ َكَرُسػُلُو َأ
كضف ذلظ؟ مثبًل دعاؾ شخٌز كأنت لع ترلِّ الطيخ، تعتحر حتى ترمي الطيخ أكاًل، اعتِحْر عغ كل شاغمة 

 ػتو.لترمي الطيخ بإتقاف كركيَّة كإاّل فأنت في غشى عغ دع

مثاٌؿ آخخ: دخمَت أنت كصجيق محبًل، كىحا السحل ال يجػز أف تجخمو، تقػؿ: استحضضت مشو فجخمُت، أؼ أّف ىحا 
الرجيق أغمى عمضظ مغ هللا كرسػلو، كإذا قمت: أنا ال أدخل، كىحا خصأ، ككاف األكلى أاّل تجخل، كأنت حضغ 

صػاًبا، كلغ يتخمَّى هللا عشظ، فيػ كلضُّظ،  تزحي برجاقات الشاس مغ أجل إرضاء هللا عد كجل فقج عسمتَ 
كعشجما تؤثخ صجيًقا عمى محبة هللا، كتؤثخ مبمًغا مغ الساؿ عمى رضى هللا عد كجل، فقج جعمَت مشفعتظ مقجمة 
عمى شاعة هللا ك مخضاتو، لكّشظ إذا كاف هللا كرسػؿ أحبَّ إلضظ مسا سػاىسا، فتقػؿ: معاذ هللا، كسا قاؿ سضجنا 

 دعتو امخأة ذات مشرب كجساؿ، فقاؿ: إني أخاؼ هللا رب العالسضغ. يػسف حضغ 

َدَغ َمْثَػاَي ِإَنُو  ﴿ َكَراَكَدْتُو اَلِتي ُىَػ ِفي َبْضِتَيا َعْغ َنْفِدِو َكَغَمَقِت اأْلَْبَػاَب َكَقاَلْت َىْضَت َلَظ َقاَؿ َمَعاَذ َّللَاِ  ْْ ِإَنُو َربِّي َأ
  اَل ُيْفِمُح الَطاِلُسػَف 

 [ 23] سػرة يػسف: 

 السؤمغ صاْب مبجأ كلو مػاقف عطضسة :

السؤمغ صاحب مبجأ، كلو مػاقف، فقج يمضغ الجبل كال يمضغ ىػ، فسػاقفو صمبة، ألنو يحب هللا كرسػلو أكثخ مسا 
 سػاىسا، أما بعس األشخاص إذا دعي إلى حفمة مختمصة يقػؿ: وهللِا استحضضت، كأنا أرػ أّف مجاممة اآلخخيغ ال
بج مشيا، كال بج مغ مدايختيع، كأرجػ هللا أْف يغفخ ذنػبشا، ىحا يعشي أّف محبة الشاس كمجاممتيع مقجمة عمى محبة 
هللا ك رسػلو، إذا كانت لظ عبلقة ربػية قمت: ىكحا يخيج شخيكي، فالجرىع كالجيشار أحب إلضظ مغ هللا كرسػلو، قاؿ 

كفي السدجج، كلكغ أسأؿ هللا أْف يرمح شخيكي في السصعع  لي شخز: الحسج هلل، إني أصمي الربلة في كقتيا
ـ خسًخا، أصمحو هللا ك ىجاه، قمت لو: اندحب، فقاؿ: أندحب؟ أرباحو شائمة، لكشي ال أذىب إلى السصعع  فإّنو يقجِّ
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َسا، وهللُا عد كجل يزع السؤمغ في أبجًا، كالحسج هلل، األمُخ بخقبتو، َأْف َيُكػَف َّللاَُّ َكَرُسػُلُو َأَحبَّ ِإَلْضِو ِمسَّا ِسَػاىُ 
ضخكؼ، كىحه الطخكؼ يخمقيا هللا خمًقا، لضطيخ اإلنداُف عمى حقضقتو، فضسا إذا كاف الجرىُع كالجيشا أحبَّ إلضو مغ 
هللا كرسػلو أك أف َّللَا كرسػلو أحبُّ إلضو مغ الجرىع كالجيشار، يقػؿ: الزخكرات تبضح السحطػرات، العمساء قالػا: 

كرات إذا ِخْفَت َفْقَج الحضاة، أك َفْقَج أحج األعزاء، فعشجئح الزخكرات تبضح السحطػرات، يقػؿ السؤمغ: ىحه الزخ 
وهللِا آكُل خبًدا يابًدا كال آخح مااًل حخاًما، أرضى أْف آُكل خبدًا فقط، كال آخح ىحا الساؿ الحخاـ، نجحت حضشئٍح، 

 اؿ، فاهلل عد كجل قاؿ: كبعجىا سػؼ نعصضظ الخضا، كالخحسة، كالتجمي، كالس
ِدَب الَشاُس َأْف ُيْتَخُكػا َأْف َيُقػُلػا َآَمَشا َكُىْع اَل ُيْفَتُشػَف   َْ  ﴿ َأ

 [2] سػرة العشكبػت:

، لَتَتَكمَّْع بسا شئت، كأْف تقػؿ: أنا أحب هللا،  ال يسكغ إلنداف أْف يشجػ مغ الفتشة، فخبشا عد كجل عشجه محظّّ
، ثع تسخ أماـ فتاة جسضمة فتشطخ إلضيا ك تحجؽ، فأيغ الحؼ في قمبظ مغ محبة هللا؟ ال كمحبة ال يعمسيا إال هللا

تػجج مادة في قانػف أرضي تحاسبظ، تشطخ، أْك ال تشطخ، أما ربشا فضحاسبظ إذا نطخت كضخَب عمى اسسظ بأنظ 
 لدَت لو محبًِّا، كرسبَت في االمتحاف، فاححْر فإفَّ عبلقتظ مع هللا عد كجل: 

َب ِإَلْضِو ِمَسا ِسَػاُىَسا...(())ثَ  َْ بلَكَة اإِليَساِف، َأْف َيُكػَف َّللَاُ َكَرُسػُلُو َأ َْ  بلث  َمْغ ُكَغ ِفضِو َكَجَج 
فإذا آثخَت محبة هللا كرسػلو جسعت الجنضا كاآلخخة، لحلظ: مغ آثخ دنضاه عمى آخختو خدخىسا معًا، كمغ آثخ آخختو 

 عمى دنضاه ربحيسا معًا. 

 مة السؤمغ الرادؽ أْف يحب أخػانو في هللا محبة عجضبة :عبل

 أّما الثانضة: 
))  ))َكَأْف ُيِحَب اْلَسْخَء ال ُيِحُبُو ِإال ّلِلَِ

في دنضاَؾ أشخاص تحبيع هلل، ال ىػ زبػف، كال صجيق، كال قخيب، كال صيخ، كال جار، كال عشجه سضارة فتخكبيا، 
كال حالتو السادية جضجة، فضجعػنا لسائجتو، لضذ ِمغ عبلقة بضشظ كبضشو إال عبلقة األخػة في هللا، تذعخ نحػه بسحبة 

: وَّللِا إذا مزى يػـٌ كلع أَر صجيقي الحؼ صادقُتو هلل فإّني آسخة، كتعقضًبا عمى ىحه الطاىخة ذكخ لي شخٌز فقاؿ
ال أىشأ، كإذا رأيتو أشعخ بدعادة عارمة، إًذا عبلمة السؤمغ الرادؽ أْف يحب إخػانو في هللا محبة عجضبة، خالرًة 

فأحبو، جاء في هلل، ال يصسع في ماليع، كال في مشاصبيع، كال في أؼ شيء، بل رآه مؤمشًا فأحبَّو، كرآه أخبلقضًا 
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 الحجيث القجسي: 

 ))َكَجَبْت َمَحَبِتي ِلَمِحيَغ َيَتَحاُبػَف ِفَي، َكَيَتَجاَلُدػَف ِفَي، َكَيَتَباَذُلػَف ِفَي((
 ]أحسج َعْغ ُمَعاٍذ[

، انُطخ ممضًِّا، فيحه م -كجبت -َكَجَبْت َمَحبَِّتي ِلمَِّحيَغ َيَتَحابُّػَف ِفيَّ  جالدة هلل، دكنسا مرمحة دنضػية َكَيَتَجاَلُدػَف ِفيَّ
صغخْت أك كبخْت، َكَجَبْت َمَحبَِّتي، أنت اآلف ضضف هللا عد كجل: "إف بضػتي في األرض السداجج، كإف زكارىا ىع 

 عسارىا، فصػبى لعبج تصيخ في بضتو ثع زارني، كحق عمى السدكر أف يكـخ الدائخ". 

تجاِلدضَغ فَي، كالُستداكريَغ فَي، كالستباذلضَغ فَي الستحاُبػف في جبللي ليع )) َكَجَبْت محَبتي لمُسَتَحابِّضَغ فَي، كالسُ 
 مشابُخ مغ ُنػر، يغِبصيع الشبُضػف كالذيجاُء ((

 ]أخخجو التخمحؼ كمالظ عغ معاذ بغ جبل[

ِ، َكَأْف َيْكَخَه َأْف َيُعػَد ِفي  اْلُكْفِخ َكَسا َيْكَخُه َأْف ُيْقَحَؼ ِفي الَشاِر (( ))...َكَأْف ُيِحَب اْلَسْخَء اَل ُيِحُبُو ِإاَل ّلِلَِ
 ] متفق عمضو عغ أنذ بغ مالظ [

في أحضاف كثضخة تجج اإلنداف السدمع يفزل أْف يأكل تحت السصخ، إذا كاف خارج بمجه ك ال يجخل مصعًسا فضو 
كل أفخخ السأكػالت في مكاف معرضة، يفزل أْف يأكل شصضخة )سشجكيذة(، يأكل ما َخُذَغ في شاعة هللا، كال يأ

 يعرى هللا فضو، فيحه عبلمة السؤمغ. 

 ابتعاد السدمع عغ كل ما ىػ غضخ أخبلقي :

 ))...َكَأْف َيْكَخَه َأْف َيُعػَد ِفي اْلُكْفِخ َكَسا َيْكَخُه َأْف ُيْقَحَؼ ِفي الَشاِر((
ىحا مقضاس لشا جسضعًا، أف تشفخ مغ كل ما ىػ جاىمي، كِمغ كل ما ىػ غضخ أخبلقي، كأنا أشبو ىؤالء بذخٍز 
سقط في كشضف ثع خخج أك ُأخِخج ك دخل حسامًا، كاغتدل ساعة ثع تعصَّخ بالعصػرات ذات األرج الفػَّاح، كلبذ 

ضاىيا الدػداء، أيذتيي أْف يشدؿ إلى الكشضف مخة الثضاب الشطضفة، كصفَّف شعخه، ثّع ما لبث أْف رأػ الدضاقات بس
ثانضة؟ فمػ َحغَّ إلى الكشضف لكاف مجشػًنا حقًِّا، كىكحا السؤمغ بعج أْف أنقحه هللُا مغ القاذكرات، كالدفاالت، 
 كالدخافات، كمغ كل ما يذضغ اإلنداَف، كالسدح الفاحر، كالغخكر، كبحاءة المداف، كالزبللة، فإذا أنقحؾ هللا عد

 كجل مغ القاذكرات، كالبحاءات، كشيَّخ قمبظ باإليساف، فأنت ذك حعٍّ عطضع: 
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 ))... َكَأْف َيْكَخَه َأْف َيُعػَد ِفي اْلُكْفِخ َكَسا َيْكَخُه َأْف ُيْقَحَؼ ِفي الَشاِر ((
 ] متفق عمضو عغ أنذ بغ مالظ [

ًا إربًا فمغ أعػد إلى ما كشت عمضو، ىحا شيء يعمسو كل كإذا تحقَّق لمسخء ىحه اليجاية فإّنو يقػؿ: وهللِا لػ قصعت إرب
 مشكع، تكخه أف تعػد إلى ما كشت عمضو، ىحا الحجيث ُأحبُّ أف تحفطػه، كتتسثمػه دائسًا. 

 صفات السؤمغ الحق :

ر: َأْف َيُكػَف َّللاَُّ َكَرُسػُلُو َأَحبَّ ِإَلْضِو ِمسَّا ِسَػاُىَسا، فإْف كشَت في زيارة لبعس أرحامظ ككججَت ما ال  إًذا ألخِّز كأكخِّ
ع، كالدبلـ عمضكع، كىحا تعمضع ك تشبضٌو بَسغ كشَت في زيارتيع.  يخضي هللا عد كجل ِمغ مشكخ، إًذا تػدِّ

 ثانضًا: 
))..ِ  ))...َكَأْف ُيِحَب اْلَسْخَء اَل ُيِحُبُو ِإاَل ّلِلَِ

 ] متفق عمضو عغ أنذ بغ مالظ [

فبل تقضع مػدة ك صجاقة خالرًة إاّل إذا كانت قائسًة عمى رضا هللا تعالى، فيحا الحؼ يشسػ بحُره، ثع يكػف مشيا 
شجخة، ثع تكػف ىحه الذجخة، شجخة السحبة كالسػدة مثسخًة ثسًخا يانًعا، فإنيا تعػد ثسخاتيا بخضٍخ عمى الفخد ك 

 قق لشا السعشى الدامي لمحجيث: السجتسع، ك بيحا يكػف ضلُّ اإلسبلـ ضمضبًل، ك يتح

ِ، َكَأْف َيْكَخَه َأْف َيُعػَد ِفي اْلُكْفِخ َكَسا َيْكَخُه َأْف يُ   ْقَحَؼ ِفي الَشاِر (())...َكَأْف ُيِحَب اْلَسْخَء اَل ُيِحُبُو ِإاَل ّلِلَِ
 ] متفق عمضو عغ أنذ بغ مالظ [

 ىحه صفات السؤمغ الحق: 

 ...(()) َثبَلث  َمْغ ُكَغ ِفضوِ 
 ] متفق عمضو عغ أنذ بغ مالظ [

حاسبو هللا تعالى حدابًا يدضخًا يـػ القضامة، كأدخمو الجشة بخحستو، فأعصى الساؿ ك عفا عغ أىل اإلساءة، ككصل 
رحسو، ك ردَّ عمى اإلساءة بإحداف، فدضجنا ابغ مدعػد َرِضي َّللاَّ َعْشو َفَقَج مااًل، فتػجو إلى هللا عد كجل كقاؿ: 

ع إف كاف الحؼ أخح ىحا الساؿ عغ حاجة فبارؾ لو فضو، كإف كاف قج أخحه بصخًا فاجعمو آخخ ذنػبو يا رب"، "المي
كآخخ بالغ في اإلساءة لرحابي فقاؿ لو: "إف كشَت صادًقا فضسا تقػؿ فغفخ هللا لي، كإف كشَت غضخ صادؽ فغفخ 

مػ عغ كلِّ ما فضو عضٌب كشضغ، َثبلٌث َمْغ ُكغَّ هللا لظ"، فالسؤمغ يتخفَّع عغ مدتػػ السذاحشة، كالخرػمات، كيع
ِفضِو، فقج سسا في معارج القبػؿ، فأنت رجٌل مغَّ هللا عمضظ بشعسٍة كبخػ ىي نعسة اليجاية، كالدمػؾ األخبلقي 
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اإليجابي، ككحلظ مغ أدَّػ، كأقخػ الزضف، كأعصى عمى الشائبة، فيحا بخغ مغ الذح، فبل يدسى شحضحًا، كبخغ 
مغ حسل حاجتو بضجه، كدخل بيا عمى أكالده، فقج يحىب اإلنداف إلى الدػؽ يذتخؼ خزاًرا كيحسل  مغ الكبخ

حسبًل ثقضبًل، فيحا فخخ، أنت عشجئٍح بخؼء مغ الكبخ، فاحسْل حاجتظ بضجؾ، لقج بخغ مغ الكبخ مغ حسل حاجتو 
، فأنت بخؼء مغ الشفاؽ، كبخؼء مغ بضجه، الثالثة: بخغ مغ الشفاؽ مغ أكثخ مغ ذكخ هللا ، فإذا أكثخت مغ ذكخ هللا

الذح مغ أدػ زكاة مالو، كأقخػ الزضف، كأعصى عمى الشائبة، كبخغ مغ الكبخ مغ حسل حاجتو بضجه، كبخغ مغ 
 الشفاؽ مغ أكثخ ذكخ هللا.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 نجبو -كجػبو  -الػضػء : فخضضتو : تتسة  2الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كأفزل الربلة كالتدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا 

اشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في اتباعو، كأرنا الب
 عبادؾ الرالحضغ. 

 أقداـ الػضػء :

 أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في الجرس الساضي إلى أكصاؼ الػضػء، كالػضػء عمى ثبلثة أقداـ:
فخض، فعمى السحجث لمربلة، كلػ كانت نفبًل، أك األكؿ: فخض، أؼ مغ أراد أف يرمي كىػ محجث فالػضػء 

فخًضا، أك سشًة، أك تصػًعا، فإف كاف السرمي محجثًا، فالػضػء ليا كلربلة الجشازة كلدججة التبلكة فخٌض، 
 كالػضػُء فخض ِلَسّذِ القخآف، كلػ لسخاجعة آية.

لفخض إذا تخكو اإلنداف ألؼِّ سبٍب كالثاني كاجب: كأما الػضػء الػاجب فممصػاؼ بالكعبة، ككسا يتزح لكع أف ا
يأثع، كإف تخكو تياكنًا َأِثع، كإف تخكو إنكارًا َكَفخ، كمغ تخؾ الربلة استخفافًا بحقيا كفخ، أّما مغ تخؾ الربلة 

 تياكنًا فقج َفَدَق.
ىخة دققػا أييا األخػة كضف كاف الدمف الرالح يتخحكف مغ الػضػء أدبًا، حتى يخفع مغ شا -كالثالث: مشجكب 
فُضشَجب لمشـػ عمى شيارة، فإذا أردت أف تحىب إلى الشـػ فالػضػء مشجكب لظ، ألّف الشـػ عمى شيارة  -نفػسيع 

يجعل الشائع يغضب في مشامات سعضجة، فضخػ نفدو يقخأ القخآف، أك في مجمذ عمع، كقج يخػ نفدو في زيارة الحبضب 
، عشج الكػابضذ يدتضقع، ككأف الذضصاف قج السرصفى، كما داـ قج ناـ عمى شيارة فمْغ يأتضو كابػ  س في الشـػ

مّدو، ىحه السشامات السػحذة، التي تفدع مشيا الشفذ، فالشبي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع كاف يتػضأ إذا ذىب إلى 
، كيتػضأ إذا استضقع مشو،، فسثبًل أْف يدتضقع مغ الشـػ مباشخًة إلى األكل صباحًا، فيحا تأباه الشفػُس الصضِّبة،  الشـػ

، أؼ أْف يغدل يجيو، ككحلظ إزالة بعس السفخزات مغ عضشضو، كإزالة بعس الدبج  كال يجػز لو، فالػضػء بعج الشـػ
عمى فسو، كغدل أنفو، كتشطضف ما تخاكع فضو، فإذا استضقع اإلنداف مغ الشـػ كتػضأ فيحا مغ الدشة بعَج االستضقاظ 
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، كسا ُيدغُّ السجاكمة  عمضو، كالسدمع إذا تػّضأ كصمى الزحى كخخج مغ بضتو، ثع انتقس كضػءه في مغ الشـػ
أثشاء الصخيق، ككصل إلى مكتبو، أك كصل إلى مكاف عسمو فمضتػضأ، كىحا الػضػء مشجكب لمسجاكمة عمضو كعمى 

ػضأ، مع استسخاريتو، ككحلظ في الرضف مثبًل رجٌل متػضئ دخل السدجج، كالبحخة فضيا ماء زالؿ، كاشتيى أْف يت
 أّنو متػضئ، فيحا مشجكب، الػضػء عمى الػضػء، دخل إلى السدجج الحخاـ كىػ متػضئ كتػضأ فيحا مشجكب. 

 مشجكبات الػضػء :

كبعج غضبة، فإذا كاف اإلنداف في غضبة نجب لو الػضػء، كبعج كحب، فإذا كقع اإلنداف في كحب فعمضو أف يتػضأ، 
 ألف نفدو تشجدت: 

 ِمُغ َعَم  اْلِخبلِؿ ُكمَِّيا ِإال اْلِخَضاَنَة َكاْلَكِحَب (()) ُيْصَبُع اْلُسؤْ 
 ]أحسج َعْغ َأِبي ُأَماَمَة[

فبل يخػف السؤمغ كال يكحب، ككحلظ بعج كحب كغضبة كنسضسة، تكمَّع عغ شخز، كشعخ بػحذة كبحجاب، 
يبلـز التػبة، كالتػبة  كانقصعت الرمة مع هللا عد كجل، أكؿ عسل أْف يتػضأ، كبعج كل خصضئة أيًزا، كالػضػء

شيارة الباشغ، كالػضػء شيارة الطاىخ، كبعج إنذاد شعٍخ، ككسا قاؿ بعس الذعخاء: أعحب الذعخ أكحبو، قاؿ 
 تعالى: 

 َيْفَعُمػَف   ﴿ َكالُذَعَخاُء َيَتِبُعُيُع اْلَغاُككَف * َأَلْع َتَخ َأَنُيْع ِفي ُكلِّ َكاٍد َيِيضُسػَف * َكَأَنُيْع َيُقػُلػَف َما الَ 
 [226ػ  224] سػرة الذعخاء: 

إذًا إنذاد الذعخ يشَجب لو الػضػء، فيشاؾ شعخ فضو غدؿ، فضو ىجاء، فضو كصف لسحاسغ امخأة، شعخ مغ ىحا 
القبضل، عمضظ أف تتػضأ مشو، ككحلظ قيقية خارج الربلة، الميع صلِّ عمضو كاف جلُّ ضحكو تبدًسا، كىشاؾ 

نرفضغ مغ َفخط ارتفاع صػتو، فيحا الزحظ ُيشَجب أف تتػضأ مشو، كغدل مضت، ضحكة يكاد الذخُز يشقدع 
فكل مغ ساىع في غدل مضت، أك حسمو، عمضو أف يتػضأ، مع أف السضت شاىخ، كالسؤمغ ال يشجذ، كلكغ ىحا 
تػجضو صحي، أؼ قج تكػف الػفاة بدبب مخض ساٍر، كقج تكػف الػفاة قج نتج عشيا بعس السفخزات التي فضيا 
بعس الجخاثضع، فسغ ساىع في غدل مضت، أك حسمو فعمضو أف يتػضأ، كىحا تػجضو صحي كسا نػَّىت، كلػقت كل 
صبلة، أذف العرخ كأنت متػضئ فسشجكب أف تتػضأ لكل صبلة، كقبل غدل الجشابة، مشجكب أف تتػضأ قبل 

، جشب لع يغتدل، كقاـ لضذخب أك لض أكل فعمضو أف يتػضأ، إًذا أكٌل غدل الجشابة، كلمجشب عشج أكل، كشخب، كنـػ
كشخٌب كنـػ ككطء، كلغزب كحلظ، فإذا غزب اإلنداف كتػضأ فقج يحىب عشو الغزب، كىحا مفيـػ كمجخَّب، 
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 أك يدكت عشو الغزب، كسا قاؿ هللا عد كجل: 

َسة   ْْ  ِلَمِحيَغ ُىْع ِلَخبِِّيْع َيْخَىُبػَف   ﴿ َكَلَسا َسَكَت َعْغ ُمػَس  اْلَغَزُب َأَخَح اأْلَْلَػاَح َكِفي ُنْدَخِتَيا ُىًجى َكَر
 [154] سػرة األعخاؼ: 

أ لقخاءة قخآف، أك حجيث شخيف، أك قخاءة، فيحا مشجكب، أمَّا  كىحا مغ أركع تذبضيات القخآف الكخيع، ككحلظ يتػضَّ
أ دكف أف يسذَّ السذُّ ففخض، فذخز حافع القخآف أحبَّ أْف يقخأ القخآف، أك أفَّ السرحف مفتػح، فمو أْف يقخ 

أ، لكغ السشجكب أف يتػضأ إذا قخأ القخآف، كلقخاءة الحجيث الذخيف كحلظ، تعطضسًا  السرحف، كمغ دكف أف يتػضَّ
ليحا العمع الذخيف، كركايتو، كدراسة العمع الذخعي، كأف يحزخ مجمذ عمع، أك أحّب أْف يتجارس مع غضخه 

كالػضػء مشجكب لؤلذاف، كلئلقامة، كلمخصبة، كلديارة الشبي عمضو مػضػًعا شخعضًِّا فمضتػضأ تعطضسًا ليحا العمع، 
الربلة كالدبلـ، كلمػقػؼ بعخفة، كلمدعي بضغ الرفا كالسخكة، ككحلظ أكل لحع جدكر، فالفقياء في ىحه السدألة 
و كقفػا عشج الشز، فالشبي الكخيع كاف مع الرحابة الكخاـ في دعػة، كيطيخ أف رجبًل مغ الحاضخيغ صجرت مش
رائحة كخيية، ككاف الرحب الكخاـ قج صمػا الطيخ، كتشاكلػا لحع الجدكر، أؼ الجسل، ثع دخل كقت العرخ، 
فقاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: كل مغ أَكَل لحَع جدكٍر فمضتػضأ، فالشبي لفصشة عالضة، كلكساؿ عطضع فضو أراد 

ل لحع جدكر فمضتػضأ، فقاؿ الرحب الكخاـ: يا أال يخحؿ ىحا الحؼ سػؼ يبادر إلى الػضػء، فقاؿ: كل مغ أك
رسػؿ هللا كمُّشا أكمشا لحع جدكر، فقاؿ: فمضتػضأ جسضعكع، كالفقياء ىشا كقفػا عشج الطاىخ، كإذا مذ امخأة، كاإلماـ 
الحشفي قاؿ: ال مانع، كيقرج زكجتو، أما السخأة األجشبضة فُضشتقس إسبلُمو، كلضذ كضػءه، كلكغ إذا مذ امخأتو 

ى السحىب الحشفي ال يتػضأ، كعمى السحىب الذافعي يتػضأ، فأييسا أكثخ حضصة؟ السحىب الذافعي، كإذا فعم
أردَت أف تخخج مغ خبلؼ العمساء كأنت حشفي السحىب، كأردت أف ترمي بالشاس، كبضشيع مغ ىػ شافعي 

أ لتخخج مغ خبلؼ العمساء، كالػض ػء يدع كل السرمضغ، أما السحىب، فإذا أردت أف يصسئغ الشاس لظ، فمتتػضَّ
عجـ الػضػء فضدع األحشاؼ فقط، فسغ أجل أف تدع كل الشاس تػضْأ كاخخج مغ خبلؼ العمساء، ىحه مشجكبات 

 الػضػء، كال بأس بعج ىحا الذخح السديب مغ إعادة مػجدة. 
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 إعادة مػجدة لسا سبق :

 أكصاؼ الػضػء: الفخض كالػاجب كالسشجكب.
 الػضػء عمى ثبلثة أقداـ:

األكؿ: فخض عمى السحجث لمربلة كلػ كانت نفبًل، كلربلة الجشازة، كسججة التبلكة، كلسذ القخآف كلػ لسخاجعة 
 آية.
 كالثاني: كاجب لمصػاؼ بالكعبة. 

كالثالث: مشجكب، لمشـػ عمى شيارة، كإذا استضقع مشو، كلمسجاكمة عمضو، كلمػضػء عمى الػضػء، كبعج كحب كغضبة 
كإنذاد شعخ، كقيقية خارج الربلة، كغدل مضت كحسمو، كلػقت كل صبلة، كقبل غدل  كنسضسة، ككل خصضئة،

، ككطء، كلغزب، كقخآف، كحجيث، كركايتو، كدراسة عمع، كأذاف، كإقامة،  الجشابة، كلمجشب عشج أكل، كشخب، كنـػ
ا كالسخكة، كأكل لحع جدكر، كلمخخكج كخصبة، كزيارة الشبي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع، ككقػؼ بعخفة، كلمدعي بضغ الرف

 مغ خبلؼ العمساء إذا مذ امخأة. 
* * * 

 صفات العمساء الحيغ يعمِّسػف الشاس العمع الذخيف :

 كبعج ىحه العجالة إلى بعس ما جاء في إحضاء عمـػ الجيغ مغ صفات العمساء الحيغ يعمِّسػف الشاس العمع الذخيف. 

 عم  قجر فيسو :ػ أف يقترخ السعمع مع الستعمع  1

الػضضفة الدادسة: أف يقترخ السعمع مع الستعمع عمى قجر فيسو، فبل يمقي إلضو ما ال يبمغو عقمو فضشفخ، أك يخمِّط  
 عمضو عقمو، أك يذػشو، اقتجاًء في ذلظ بدضج البذخ عمضو أتع الربلة كالدبلـ، ماذا قاؿ؟ 

ْنِبَضاِء ُأِمْخَنا َأِف نُ  َؿ الَشاَس َمَشاِزَلُيْع، َكُنَكمَِّسُيْع َعَم  َقْجِر ُعُقػِلِيْع"، وهللا ىحا الحجيث جسضل، )) َنْحُغ َمَعاِشَخ اأَل َشدِّ
ِجيًثا الَ  َْ ث  َقْػًما   َتْبُمُغُو فمضبث إلضو الحقضقة إذا عمع أنو يدتقل بفيسيا، كقاؿ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: َما َأْنَت ُمَحجِّ

 اَف َعَم  َبْعِزِيْع ِفْتَشًة ((ُعُقػُلُيْع ِإاَل كَ 
 ]الجامع الرغضخ عغ ابغ عباس[
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عمضظ أْف تشتقي مغ األحاديث ما ىػ كاضح، كأنا أنرح أف الخبلفضات يجب أال نبحث فضيا، لساذا؟ ىشاؾ أشضاء 
متفق عمضيا في اإلسبلـ، ال يختمف عمضيا اثشاف عمى كجو األرض، كىحه ما أكثخىا في كتاب هللا، كالقخآف كمو 

قو، االستقامة عمى أمخ هللا، كتصبضق آيات متفق عمضو، التفكخ في الكػف، كعطسة هللا عد كجل، مغ خبلؿ خم
القخآف، فيشاؾ آالؼ السػضػعات التي إذا حجثت الشاس بيا اجتسعت قمػبيع، كتػحجت كمستيع، كالتفُّػا حػلظ، مغ 

 دكف أف تبحث في خبلفضات ال تقجـ كال تؤخخ، لحلظ الشبي الكخيع قاؿ: 

ِجيًثا اَل َتبْ  َْ ث  َقْػًما   ُمُغُو ُعُقػُلُيْع ِإاَل َكاَف َعَم  َبْعِزِيْع ِفْتَشًة (()) َما َأْنَت ُمَحجِّ
 ]الجامع الرغضخ عغ ابغ عباس[

 :  كىحا حجيث آخخ لع يحكخه اإلماـ الغدالي، َقاَؿ َعِميّّ

ُثػا الَشاَس ِبَسا َيْعِخُفػَف َأُتِحُبػَف َأْف ُيَكَحَب َّللَاُ َكَرُسػُلُو(( جِّ َْ (( 
 ]البخارؼ عغ عمي [

عمي َرِضي َّللاَّ َعْشو كأشار إلى صجره: "إف ىاىشا لعمػمًا جسَّة، لػ كججت ليا َحَسَمًة"، مثبًل كأْف تقػؿ لفاسق: كقاؿ 
إّف ىحه السرضبة لخقي اإلنداف، فأعطع الشاس ببلء األنبضاء، ىحا الكبلـ لضذ صحضًحا إلنداف فاسق، يقػؿ لشفدو: 

فاسق ال تقل لو ىحا الكبلـ، قل لو: السرضبة عقاب مغ هللا عد كجل، ما فأنا مبتمى، كأنا مثل األنبضاء إًذا، ىحا ال
مغ عثخة، كال اختبلج عخؽ، كال خجش عػد إال بسا قجمت أيجيكع، كيعفػ هللا عغ كثضخ، فإذا خاشبت فاسًقا فباِدره 

ما فعمت، كىحه بيحا التػجضو، كإف دخمت عمى أخ مؤمغ راٍؽ تائب مشضب تقي نقي، مخيس فبل تقل لو: ربسا فعمت 
 عقػبة، بل قل ليحا األخ السؤمغ: ىحا ابتبلء لخقي السؤمغ. 

َحْيَفَة،َعْغ َعَسِتِو َفاِشَسَة َأَنَيا َقاَلْت: َأَتْضَشا َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ عَ  ُْ َمْضِو َكَسَمَع َنُعػُدُه ِفي ِنَداٍء ))َعْغ َأِبي ُعَبْضَجَة ْبِغ 
خِّ اْلُحَس ، ُقْمَشا َيا َرُسػَؿ َّللَاِ: َلْػ َدَعْػتَ َفِإَذا ِسَقاء  ُمَعمَ  َْ  َّللَاَ ق  َنْحَػُه َيْقُصُخ َماُؤُه َعَمْضِو ِمْغ ِشَجِة َما َيِجُج ِمْغ 

ْنِبَضاَء ثُ  َع اَلِحيَغ َيُمػَنُيْع، ُثَع اَلِحيَغ َفَذَفاَؾ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: ِإَف ِمْغ َأَشجِّ الَشاِس َببلًء اأَل
 َيُمػَنُيْع، ُثَع اَلِحيَغ َيُمػَنُيْع((

ِتِو َفاِشَسَة [  ]أحسج َعْغ َأِبي ُعَبْضَجَة ْبِغ ُحَحْيَفَة َعْغ َعسَّ
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 ما أصاب عبج مرضبة إال بإحجػ خمتضغ، بحنب لع يكغ هللا لضغفخ لو إال بتمظ السرضبة، أك بجرجة لع يكغ هللا
 لضبِمغو إياىا إال بتمظ السرضبة.

فسثبًل إذا قاـ شخٌز يجعػ عشج عقج قخاف، فمضجُع بسا يشاسب عقج القخاف، كىشاؾ أدعضة تشاسب عقج القخاف، كسا أف 
ىشاؾ أدعضة تشاسب الدفاؼ، كلمسشاسبات الحديشة أدعضة، كاإلنداف يشتقي الجعاء السشاسب، كالػقت السشاسب، 

ا قاؿ سضجنا عمي: "ما كل ما يعمع يقاؿ، كما كل ما يقاؿ لو رجاؿ، كلكْغ إذا كجج الخجاؿ فقْج كالخجل السشاسب، كس
آف األكاف"، كيجب أف تقػؿ ما يسكغ أف يقاؿ، كفي الػقت الحؼ يقاؿ فضو، كلمخجل الحؼ يدتػعب ىحا القػؿ، كىحه 

 ىي الحكسة، كمغ يؤَت الحكسة فقج أكتي خضخًا كثضخًا.

نو قاؿ: "ال تعمق الجػاىخ في أعشاؽ الخشازيخ"، كالجػاىخ ىشا تعشي الحكسة، فإذا حجثت بيا كعغ سضجنا عضدى أ
َمْغ لضذ أىبًل ليا فكأنظ عمَّقَت الجػاىخ في أعشاؽ الخشازيخ، قضل: ِكْل لكل عبج بسعضار عقمو، كِزْف لو بسضداف فيسو 

ئل بعس العمساء عغ شيٍء فمع يجب، فقاؿ حتى تدمع مشو كيشتفع بظ، كإال كقع اإلنكار لتفاكت السعضار، كس
 الدائل: أما سسعت رسػؿ هللا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع يقػؿ: 

يِغ َأْلَجَسُو َّللَاُ َيْػـَ اْلِقَضاَمةِ  ـٍ ِمَغ الَشاِر(( ))َمْغ َكَتَع ِعْمًسا ِمَسا َيْشَفُع َّللَاُ ِبِو ِفي َأْمِخ الَشاِس َأْمِخ الجِّ  ِبِمَجا
 ]ابغ ماجة َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ [

 فقاؿ لو العالع: اتخؾ المجاـ كاذىب، يبجك أنو رآه لضذ في مدتػػ ىحا الدؤاؿ، فقج يفتشو إْف أجابو، كقاؿ تعالى: 

 َكاْكُدػُىْع َكُقػُلػا َلُيْع َقْػاًل َمْعُخكًفا   ﴿ َكاَل ُتْؤُتػا الُدَفَياَء َأْمَػاَلُكُع اَلِتي َجَعَل َّللَاُ َلُكْع ِقَضاًما َكاْرُزُقػُىْع ِفضَيا
 [5] سػرة الشداء: 

استشبط بعزيع مغ ىحه اآلية أف العمع أثسغ مغ الساؿ، فإذا كاف الساؿ ال يشبغي أف نؤتضو الدفياء، فالعمع أثسغ 
عبلء عمى الشاس كتغخيخ مشو، فبل يشبغي أف تعمِّع الدفياء كبلمًا لضذ في مدتػاىع، يتخحكنو حجة لمححلقة كاالست

 الشاس كإيياميع أنيع عمساء كىع لضدػا كحلظ. 
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 ػ الستعمع القاصخ يشبغي أف يمق  إلضو الَجِمَي البلئَق بو : 2

الػضضفة الدابعة لمسعمع الشرػح: أف الستعمع القاصخ يشبغي أف يمقى إلضو الَجِميَّ البلئَق بو، كاألمػر الػاضحة، أما 
ب الفتػحات مثبًل لعػاـ الشاس، وهللِا يكفخكف ألف بو أشضاء دقضقة، كبعضجة عغ أفياـ العامة، كقج ال أْف تعسج إلى كتا

ْز، أما أف  تقبل لسخالفتيا لمكتاب، كقج تكػف مشدػبة إلى الذضخ محي الجيغ، فقبل أف تقخأ، كقبل أف تجرس محِّ
كتاب هللا، فيحا لضذ مغ صفات العمساء في تقخأ ما في الكتب مغ دكف تسحضز، مغ دكف تقضضع، كمغ دكف تقضج ب

شيء، لضذ كل شيء قخأناه نشقمو لمشاس، فيشاؾ أقػاؿ كقرز تقمب السػازيغ كميا رأسا عمى عقب، قاؿ العمساء: 
كال تحكخ ليحا الستعمع القاصخ أف كراء ىحا العمع الجميِّ البلئق عمسًا دقضقًا ال أعمسظ إياه، ألنظ لدت في مدتػاه، 

، كيذػش عمضو قمبو، كيػىع إلضو البخل بو عشو، إذ يطغ كل أحج أنو قاؿ: عشج ئح تفتخ ىسة ىحا الستعمع عغ الجميِّ
أىل لكل عمع دقضق، فيحه السرضبة أف كل إنداف يعتقج أك يتػىع أنو أىل لكل عمع دقضق، فإذا قمت لمسبتجغ إف 

ثظ بيا، إذا قمت لو ىحا زىج فضسا تعمسو، كضغ نفدو  ىحه معمػمات ساذجة بدضصة، كعشجؼ معمػمات دقضقة ال أحجِّ
 أىبًل ليحا الحؼ ضششت بو عمضو، فذػشت قمبو، كحضخت فؤاده، كأكقعتو في الفتشة، كأنت ال تجرؼ.
إّف التجار يعخفػف ىحه الحقضقة، إذ عشج أحجىع مداشخ متشػعة باألسعار، فإذا ذىب إلى مشصقة فقضخة مثبًل، ال 

، كعخض ما ىػ ثسضغ، ثع عخض الػسط، ثع األدنى، يتعمق أحجىع بالثسضشة كال يسمظ تشفق فضيا البزاعة الثسضشة
ثسشيا، فمغ يذتخؼ إشبلقًا، تمظ غالضة كال تباع في السشصقة الفقضخة، كىحه حضشسا عخضيا مع ىحه فقجت ركنقيا، 

يدتصضع أف يجفع ثسشو،  فدىج بيا، ىحا شيء متبع، كالتجار أذكضاء، فمسا يعخض التاجخ الجضج كالغالي إلنداف ال
 كال أف يتحكقو تعمق بو، كزىج في الحؼ دكنو كلع يذتخ شضئًا، كىحه الطاىخة في التجارة تشصبق تساما عمى العمع.

فإذا قمت لمستعمع: عشجؼ عمع أعسق ك أشسل، كأنت لدَت في مدتػاه اآلف، زىج في الحؼ تعمِّسو إّياه مسَّا ىػ  
مدتػاه، قاؿ الغدالي: ىحه لضدت مغ صفات العمساء الحكساء، فسا مغ أحج سبحاف هللا إال كىػ راض عغ هللا 

غ أف عقمو كامل، كل كاحج يخػ كساؿ عقمو مئة سبحانو كتعالى في كساؿ عقمو، فبل أحَج مغ بشي البذخ إاّل كيط
بالسئة، ك الشاس كميع راضػف عغ عقػليع، كساخصػف عمى أرزاقيع، مع أف تفاكت العقػؿ تفاكت كبضخ، كالحرة 
جشب ُأُحج، كلكغ الشاس راضػف عغ عقػليع، فإذا قمت ليع: أنتع لدتع في مدتػػ ىحا الكبلـ، قالػا: بل أنت 

ج الشاس حساقة كأضعفيع عقبًل ىػ أفخحيع بكساؿ عقمو، قاؿ: كبيحا يعمع أف مغ تقضج مغ كعمضظ ذلظ، قاؿ: كأش
العػاـ بقضج الذخع، كرسخ في نفدو العقائج السأثػرة عغ الدمف مغ غضخ تذبضو، كمغ غضخ تأكيل، كحدغ مع ذلظ 

محة، تفكضخه محجكد، إسبلمو، كلع يحتسل عقمو أكثخ مغ ذلظ، فبل يشبغي أف يذػش عمضو اعتقاده، شخز لو مر
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مدتقضع، يرمي، يغس برخه، مالو حبلؿ، فعمضظ أْف تقبل مشو ىحا الػضع، كإف أردَت أكثخ َفَتْشَتو، لضذ لجيو 
إمكانضة في أْف يفيع أدؽ مغ ذلظ، الربلة فخض فيػ يرمي، أما الربلة فجرجات، كالربلة الػسصى، التفات 

كليا مثبصات، كليا ىحه التعقضجات، فبل يفيع عمضظ، كعمضظ أْف  إلى هللا بضغ الربلتضغ، كالربلة ليا معػقات،
 تخاشب كل إنداف عمى قجر عقمو. 

 ػ أف يكػف السعمع عامبًل بعمسو فبل يكّحب قػَلُو فعُمُو : 3

 -مفعػؿ بو مقجـ  -آخخ صفة مغ صفات العمساء العاممضغ، أف يكػف السعمع عامبًل بعمسو، فبل يكّحب قػَلُو فعُمُو 
يكحب قػَلُو فعُمُو، ألّف العمع يجرؾ بالبرائخ، كالعسل يجرؾ باألبرار، كأرباب األبرار أكثخ مغ ستة آالؼ فبل 

ممضػف إنداف، كلكل إنداف عضشاف، كال تجج بالسئة ألٍف كاحًجا عشجه برضخة، فأصحاب األبرار أكثخ مغ أصحاب 
لف العسُل العمَع ُمِشع الخشاد، ككل مغ تشاكؿ شضئًا البرائخ، كالشاس يخكف الطاىخ، كأرباب األبرار أكثخ، فإذا خا

ما، مثبًل لػ أّف شخًرا أمدظ الكأس كشخب مشيا، كقاؿ لمشاس: ال تذخبػا مغ ىحا الساء فإنو سع ميمظ، سخخ 
الشاس مشو كاتيسػه، كزاد حخصيع عمى ما نيػا عشو، فضقػلػف: لػال أنو أشضب األشضاء كألحىا لسا شخب مشو، فإذا 

َت مخالفة، كحاكلَت أْف تقشع الشاس أّف ىحه مخالفة فمغ يدسعػا إلضظ، كلػ أّف أحًجا مشع الشاس عغ فتِّ البعخ ارتكب
لفتػه، كقالػا: ما نيضشا عشو إال لذيء، فإذا فتَّو ىػ ضغَّ الشاُس أّف ىحا شيء ثسضغ، إذًا كل إنداف يخالف قػُلو فعَمو 

بل إنو يغخييع بالسعرضة، كمثل السعمع السخشج مع السدتخشجيغ مثل يغخؼ الشاس بالسعرضة، ىع ال يدىجكف بو، 
الشقر مغ الصضغ كالطل مغ العػد، فكضف يتشقر الصضغ بسا ال نقر فضو؟ كمتى استػػ الطل كالعػد أعػج؟ ُخْح 
متى اآلف قزضًبا أعػج، كاغخزه في األرض، فيل تخػ ضمَّو مدتقضًسا؟ مدتحضل، ال بج أف يكػف ضمو أعػج مثمو، ك 

 استػػ الطل كالعػُد أعػُج؟ متى رأيت ىحا؟ كلحلظ قضل في ىحا السعشى: 
 ىػبّل لشفدظ كاف ذا التعمضع  يا أييا الخجل السػعمع غضخه
 فإذا انتيت عشو فأنت ْكضع ابجأ بشفدظ فانَيَيا عغ غضِّيا 
 عار عمضظ إذا فعمت عطضع ال تشو عغ خمق كتأتي مثمو 
*** 
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 كقاؿ تعالى: 

 ُمُخكَف الَشاَس ِباْلِبخِّ َكَتْشَدْػَف َأْنُفَدُكْع َكَأْنُتْع َتْتُمػَف اْلِكَتاَب َأَفبَل َتْعِقُمػَف  ﴿ َأَتأْ 
 [44] سػرة البقخة: 

كلحلظ كاف كزر العالع في معاصضو أكبخ مغ كزر الجاىل، إْذ يدؿ بدلتو خمٌق كثضخ، كيقتجكف بو، فإذا كاف لمعالع 
غمصة، أك لو معرضة، أك مخالفة، أك انحخاؼ شفضف، صار ىحا االنحخاؼ ُسشَّة كديًشا، كفبلف ال ُيشاقر، ىحه ال 

ىحا الجياز كضف تحػيو، أناس كثضخكف عشجىع مثمو عسائع  تجػز، إّف أكثَخ ِمغ خسدضغ شضًخا أفتػا فتاكػ خاشئة،
كِلًحى، فعشجما يكػف اإلنداف ذا مطيخ ديشي، كيخالف الذخع، صارت مخالفتو سشة، قجكة، كديًشا، فيحا الحؼ 
يخالف الذخع يغخؼ الشاس بالسعرضة، فمػ أّف كاحًجا عرى هللا عد كجل كمطيخه عادؼ فالخصُخ محجكد، ألنو ال 

ح قجكة، بل يدسَّى عاصًضا، أما أْف يكػف لمذخِز مطيخ ديشي، كلو مخالفة كالعضاذ باهلل فيحا قجكة لمشاس إلى ُيتَّخَ 
الشار، لحلظ كرد عغ الشبي الكخيع في صحضح البخارؼ حجيٌث مخضٌف، أّف الشبي الكخيع كصف شخًرا مغ كجياء 

 الجنضا في العمع، رآه أىل الشار بضشيع فقالػا لو: 

ي ُأَكمُِّسُو ِبي َكاِئٍل، َقاَؿ: ِقضَل أُلَساَمَة َلْػ َأَتْضَت ُفبلًنا َفَكَمْسَتُو َقاَؿ: ِإَنُكْع َلُتَخْكَف َأنِّي ال ُأَكمُِّسُو إِ ))َعْغ أَ  ال ُأْسِسُعُكْع ِإنِّ
خِّ ُدكَف َأْف َأْفَتَح َباًبا ال َأُكػُف َأَكَؿ َمْغ َفَتَحُو، َكال َأُقػُؿ ِلَخُجلٍ  َأْف َكاَف َعَمَي َأِمضًخا ِإَنُو َخْضُخ الَشاِس َبْعَج َشْيٍء  ِفي الدِّ

 ُيَجاُء ِبالَخُجِل َيْػـَ َسِسْعُتُو ِمْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع، َقاُلػا: َكَما َسِسْعَتُو َيُقػُؿ َقاَؿ: َسِسْعُتُو َيُقػؿُ 
اُه َفَضْجَتِسُع َأْىُل الَشاِر َعَمْضِو َفضَ  اْلِقَضاَمِة َفُضْمَق  ِفي الَشارِ  َْ ُقػُلػَف َفَتْشَجِلُق َأْقَتاُبُو ِفي الَشاِر َفَضُجكُر َكَسا َيُجكُر اْلِحَساُر ِبَخ

ِباْلَسْعُخكِؼ َكال آِتضِو َكَأْنَياُكْع  َأْي ُفبلُف َما َشْأُنَظ َأَلْضَذ ُكْشَت َتْأُمُخَنا ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتْشَياَنا َعِغ اْلُسْشَكِخ؟ َقاَؿ ُكْشُت آُمُخُكعْ 
 َعِغ اْلُسْشَكِخ َكآِتضِو ((

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي َكاِئٍل [

 لحلظ قاؿ بعس الذعخاء: 

 معحب  مغ قبل ُعَباد الػثغ عالع بعػػمسو لع يعسػػَمْغ 
*** 
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 عم  اإلنداف أف يكػف عالسًا عامبًل مخمرًا يقطًا :

 الشبي الكخيع يقػؿ: " تعمسػا ما شئتع، فوهللا لغ تؤجخكا حتى تعسمػا بسا عمستع"، كقاؿ: 
 ))كل عمع كباؿ عم  صاْبو إال مغ عسل بو((

 ] ركاه الجيمسي عغ ابغ عباس[

كقاؿ: "كل الشاس ىمكى إال العالسػف، كالعالسػف ىمكى إال العاممػف، كالعاممػف ىمكى إال السخمرػف، كالسخمرػف 
عمى خصخ عطضع"، فضجب أف تكػف عالسًا، عامبًل، مخمرًا، يقطًا، فمػ كشَت تقػد سضارة مشح خسدضغ سشة، فكل 
ىحه الدشػات ككل الخبخات ال تدسح لظ أف تغسس عضشضظ كأنت تقػدىا ألّنظ ستراب بحادث، يجب أف تكػف 

ضع أحٌج كقتو سجػ، كيبحؿ جيًجا ببل عالسًا، عامبًل، مخمرًا، يقطًا، ىحا كبلـ لبضب ناصح، فسغ أجل أاّل يز
شائل، كيكػف مسغ حّرل العمع كلع يشتفع بو، فضجب أْف يكػف جامًعا لكل تمظ األكصاؼ التي سبقت لمعمساء، 
وهللِا لقج مخَّ معي حجيث ال أزاؿ أذكخه: " أنجـ الشاس يـػ القضامة عالع دخل الشاس بعمسو الجشة كدخل ىػ بعمسو 

 الشار"
 أدعػ بيا، ككمسا دعػُت بيا شعخُت أنو عمى كل مدمع أْف يجعػ بيا:أربعة أدعضة 

"الميع إني أعػذ بظ أف أتديغ لمشاس بذيء يذضششي عشجؾ"، "الميع إني أعػذ بظ أف أقػؿ قػاًل فضو رضاؾ ألتسذ بو 
ػف عبخة ألحج أحًجا سػاؾ"، "الميع إني أعػذ بظ أف يكػف أحج أسعج بسا عمستشي مشي"، "الميع إني أعػذ بظ أف أك

 مغ خمقظ".

ال يتجشَّب الشاس الدػَء فأعسل معرضة، فضأخحكا مشيا عبخًة، كيعاقبشي هللا عمضيا، كأصضخ حجيث سػء لمشاس، 
 فضقاؿ: فبلف ىكحا عسل، كجخػ معو ىحا، قاؿ تعالى: 

اِديَث   َْ  ﴿ َفَجَعْمَشاُىْع َأ
 [19] سػرة سبأ: 

 هللا عد كجل فجعميع أحاديث تتمى.ىؤالء القـػ الحيغ كفخكا باهلل، كدمخىع 

* * * 
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 أْاديث شخيفة :

 إلضكع بعس األحاديث الذخيفة: 

 ػ ثبلث مغ نعضع الجنضا كإف كاف ال نعضع ليا : 1

 ))َثبَلث  ِمْغ َنِعضِع الُجْنَضا َكِإْف َكاَف اَل َنِعضَع َلَيا....((
 ]كشد العساؿ عغ أبي قخة[

غ نفدو أّنو سُضدَ  غ نفدظ عمى أاّل ُتدّخ فعشجىا ستجج الدخكر، ىحا مغ ككل إنداف يػشِّ خُّ بالجنضا يكػف مخِصًئا، كشِّ
األقػاؿ الستشاقزة فضسا يبجك، إف أسعج الشاس بيا أرغبيع عشيا، كأشقاىع فضيا أرغبيع فضيا، إّف الحيغ كصمػا 

يغ أخحكا مشيا الضدضخ، كعخفػا هللا بجنضاىع إلى قسسيا، في الساؿ كالعد كالجاه كالقػة ىع أشقى مغ فضيا، كأكلئظ الح
عد كجل، كقشعػا بسا آتاىع، ىؤالء أسعج الشاس فضيا، ِلَتُكْغ ىحه الكمسة دائًسا في قمبظ، إف أسعج الشاس في الجنضا 

 أرغبيع عشيا، كأشقاىع فضيا أرغبيع فضيا: 

 َمْخَكب  َكِشيء  ، َكاْلَسْخَأُة الَراِلَحُة ، َكاْلَسْشِدُؿ اْلَػاِسُع(())َثبَلث  ِمْغ َنِعضِع الُجْنَضا َكِإْف َكاَف اَل َنِعضَع َلَيا : 
 ]كشد العساؿ عغ أبي قخة[

 ػ ثبلث مغ كشػز البخ : 2

 ))ثبلث مغ كشػز البخ إخفاء الرجقة .....((
 ] ابغ عداكخ عغ أنذ[

إْف فعمَت خضًخا فبل تحكخه ألحج إشبلقًا، ىل يقػؿ لظ الذضصاف: أنت مشافق؟ ال يسكغ، إذا قست بالمضل كصمضت 
ركعتضغ، كأىمظ لع يعمسػا، كزكجتظ ما َدَرْت، كاألكالد ما دركا، كِنسَت كما ذكخَت شضًئا ِمغ ىحا، ىل يقػؿ الذضصاف: 

لرجقة، يثبت لئلنداف أنو مخمز، ثبلث مغ كشػز البخ إخفاء لدَت مخمًرا؟ فكتساف الربلة في المضل، ككتساف ا
الرجقة، ككتساف السرضبة، ككتساف الذكػػ، فإذا كاف يقضُغ اإلنداف عمى مدتػػ رفضع، يعخؼ أّف كل األمػر بضج 
ج هللا عد كجل، وهللا يعمع، كالذكػػ لمشاس ما فائجتيا؟ فالحؼ يذكػ لمشاس تحىب ىضبتو، الشاس ال يديجكف عغ أح

 رجمضغ، إما محب فضتألع كإما عجك فضذست. 
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ضع  ع كيعاب مغ يذكػ الْخ  إل  الحي ال يػػػْخ
*** 

 اآلف إذا أصضب أحٌج بسرضبة كأخفاىا، فقج جعل سضجنا يعقػب قجكة لو، قاؿ تعالى: 

ْدِني ِإَل  َّللَاِ َكَأْعَمُع ِمَغ َّللَاِ َما اَل َتعْ  ُْ  َمُسػَف  ﴿ َقاَؿ ِإَنَسا َأْشُكػ َبثِّي َك
 [ 86] سػرة يػسف: 

شيا،  تجج شخًرا يثػر بدخعة كيزجخ، فضأتي بعس الشاس لضدكركه، فضعضج القرة إعادة مديبة، ككل مخة يحدِّ
حتى ترضخ قرة تخكػ، أنا أقػؿ لسثل ىؤالء: اكُتبيا عمى شكل نذخة، ثع اشبعيا ككزِّعيا عمى الشاس، لكّشظ تجج 

العباد كميع ال شيء بضجىع، كأفَّ األمخ كمو هلل، لحلظ ال يذكػ إال هلل، كبعزيع قاؿ:  آخخ مدتدمًسا ساكًتا، يعمع أفَّ 
مغ اشتكى إلى مؤمغ فكأنسا اشتكى إلى هللا، كمغ اشتكى إلى كافخ فكأنسا اشتكى عمى هللا، فإذا شكػَت إلى كافخ 

، فيل نفعظ الجيُغ؟ لقج كاف ىسَّظ أصابظ مشو اليعُّ، فضقػؿ: أنا قمت لظ مشح زمغ أّف ىحا الصخيق يعػد ع مضظ بالذخِّ
يشتطخ أْف تراب فضقػؿ ىحه الكمسات، كلعمو يجفع عمضيا مئات األلػؼ، كيقػؿ: ماذا نفعتظ االستقامة؟ أَما قمت: 
إّف السدتقضع يشجضو هللا؟ قمت لظ: ىحا كمو خمط، فسا صجقتشي، فإذا ُبْحَت بذكػاؾ لسؤمغ فبل مانع، فإّنو يربِّخؾ، 

شظ، كيحكخؾ بآيات القخآف الكخيع، كبخحسة هللا، كحكستو، كحمسو، كالسؤمغ الحقُّ ال يقزُّ ألحج إشبلقًا، كيخفف ع
مثل سضجنا يعقػب " إنسا أشكػ بثي كحدني إلى هللا كأعمع مغ هللا ما ال تعمسػف "، أما إذا قاـ أحٌج بالمضل كصمى 

عيا عشي، فَيِحِه أرقى أنػاع الذكػػ إلى هللا كحجه، كالعػاـ قضاـ المضل، ثع دعا: يا رب ألَّست بي ىحه السرضبة فارف
، كالذكػػ لغضخ هللا محلة.  يقػلػف: الذكػػ إلى هللا عدّّ

 إذًا: 

 ))ثبلث مغ كشػز البخ؛ إخفاء الرجقة، ككتساف السرضبة، ككتساف الذكػى((
 ] ابغ عداكخ عغ أنذ[

 يقػؿ هللا تعالى: 

يذكشي إل  عػاده ثع أبخأتو أبجلتو لحًسا خضًخا مغ لحسو كدًما خضًخا مغ دمو ))إذا ابتمضت عبجي بببلء فربخ لع 
ستي((  كإف أرسمتو أرسمتو كال ذنب لو كإف تػفضتو تػفضتو إل  ْر

 ] ابغ عداكخ عغ أنذ[
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د نفدظ، قاؿ: ىحه حاليا كحاؿ الدفغ بالبحخ، فإذا ىاج البحخ قمضبًل تجج أّف الدفغ الكبضخة مثل الجبل،  َفَعػِّ
كالقػارب الرغضخة متأرجحة، ىشاؾ شخز يذبو الدفضشة الكبضخة، فالسػج متبلشع، كىي شامخة كالجبل، كأّما 

بل كغ سفضشة شامخة، كال تذُظ مرضبتظ ألحج، فإفَّ هللا القػارب فأضعف السػج يكاد يقمبيا، فبل تكغ قارًبا خفضفًا، 
يعمع كيخػ، وهللا عد كجل يقجر المضل كالشيار، كيعمع إيسانظ، كيخػ ثقتظ بو سبحانو، فإذا أصابتظ مرضبة، كلع 
خضِّب تذُكيا ألحج فيحا يؤكج عمسظ باهلل، عمسظ بخحستو، كبحكستو، كبقجرتو، كبخأفتو، َوَّللاَُّ سبحانو كتعالى ال ي

 ضشَّظ. 

يَساَف : 3  ػ َثبَلث  َمْغ َجَسَعُيَغ َفَقْج َجَسَع اإلِْ

ْنَفا ـِ ِلْمَعاَلِع َكاإلِْ ْنَراُؼ ِمْغ َنْفِدَظ َكَبْحُؿ الَدبَل يَساَف اإلِْ ْقَتاِر (()) َثبَلث  َمْغ َجَسَعُيَغ َفَقْج َجَسَع اإلِْ  ُؽ ِمْغ اإلِْ
 ]البخارؼ عغ عسَّار مػقػًفا[

ا كاف الذخز مضدػر الحاؿ كأنفق، فاإلنفاُؽ كمُّو مقبػؿ، كىػ وهللِا مذكػر، لكغ إذا كاف دخُل اإلنداف شبعًا إذ
محجكًدا، كجاءه ضضف مغ بمج آخخ، كاعتشى بو، كأكخمو، فيحا اإلنفاؽ باإلقتار، ككحلظ أْف يكػف لو قخيب محتاج 

، كضغط السرخكؼ، ىحا الحؼ يشفق باإلقتار، ال لمسداعجة مغ أجل عسمضة جخاحضة، كراتُبو محجكد، فأعاف قخيَبو
يعمع كع لو مغ األجخ إال هللا، فاإلنفاؽ مغ اإلقتار، ككحلظ بحؿ الدبلـ لمعالع، فأنت مرجر شسأنضشة لمبذخ، ال 
 ُتِخْف أحًجا، بعس األشخاص مخضفػف، السخعبػف في الشار: "شخ الشاس مغ اّتقاه الشاس مخافة شخه".

قررَت عمضو حادثًة كأخصأَت خصًأ، خذضَت أْف يفذَي سخَّؾ، فيػ مرجر قمق دائًسا،  ىحا شخز يخضفظ، إذا
 كالشبي الكخيع: 

ْب ِإال ُمْؤِمشا، كال يأُكْل َشَعاَمَظ ِإال َتِقّي (( ِْ  )) ال ُتَرا
 ]أبػ داكد كالتخمحؼ عغ أبي سعضج الخجرؼ [

يدسعظ كمساٍت مؤلسًة، كإذا أشعست كاحًجا فقج إذا دَخل شخٌز غضخ مؤمغ إلى بضتظ فقج يحدجؾ عمى بضتظ، كقج 
 يحدجؾ أيًزا عمى شعامظ، إًذا: 

ْب ِإال ُمْؤِمشًا، كال يأُكْل َشَعاَمَظ ِإال َتِقّي (( ِْ  )) ال ُتَرا



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

29 

ر:   أكخِّ

ـِ ِلْمعَ  ْنَراُؼ ِمْغ َنْفِدَظ َكَبْحُؿ الَدبَل يَساَف اإلِْ ْقَتاِر (()) َثبَلث  َمْغ َجَسَعُيَغ َفَقْج َجَسَع اإلِْ ْنَفاُؽ ِمْغ اإلِْ  اَلِع َكاإلِْ
فمػ فخضشا أّف أحًجا بسحل تجارؼ، كأعصى أمًخا لمرانع، كنّفح األمخ، لكشو كدخ شضًئا ما مثبًل، فإذا كاف مؤمًشا، 
، أنا الدبب في كدخه، كالخصأ مشِّي ال ِمغ الرانع، أّما إذا كاف غضخ مؤمغ فضسِصخه بػا بل مغ قاؿ: وهللِا الحقُّ عميَّ

الدباب، فمسا يشِرف اإلنداُف الشاَس مغ نفدو فيحا عجؿ ك إحداف، كىحا الدمػؾ السغمػط يقع فضو األباء مع 
أبشائيع، كاألزكاج مع زكجاتيع، فبل يكػف مشرًفا، بجعػػ أنو أٌب لو مكانة، كزكج يجب أْف ُيصاع كلػ أخصأ، 

 ا فاسكت: فعبلمة السؤمغ أنو يشرف الشاس مغ نفدو، ما دمَت مخصئً 

ْنَفا ـِ ِلْمَعاَلِع َكاإلِْ ْنَراُؼ ِمْغ َنْفِدَظ َكَبْحُؿ الَدبَل يَساَف اإلِْ ْقَتاِر (()) َثبَلث  َمْغ َجَسَعُيَغ َفَقْج َجَسَع اإلِْ  ُؽ ِمْغ اإلِْ

 ػ ثبلث مغ الفػاقخ : 4

 آخخ حجيث: 
 )) ثبلث مغ الفػاقخ إماـ إف أْدشت لع يذكخ كإف أسأت لع يغفخ.....((

 ]الصبخاني كابغ عداكخ عغ فزالة بغ عبضج[

إذا غمصَت غمصة لضذ ليا حل، كال مغفخة، كإف أحدشت كأحدشت كأحدشت يتعامى عغ إحدانظ، ككأنظ لع تحدغ، 
فيحه قبضحة، فإذا كاف لخجل صانع، أك عشجه مػضف، عضَّشػه مجيخ مجرسة، أك عضَّشػه معمًسا لرف، كجاء شالب في 

تيج، فأثِغ عمضو، كأسسعو كمسة لصضفة، أك مػضف لضذ لو أيَّة مذكمة، فابتدْع بػجيو، كقل الػقت، كىػ مشطع كمج
لو: أسأؿ هللا أف يعصضظ العافضة، وَّللِا أنا مدخكر مشظ، أنت مػشُغ اعتداٍز عشجؼ، كأنا أثق بإخبلصظ، كأضخبظ 

إذا أحدغ أحُجىع كتجاىمَت إحداَنو فقج حصَّسَتو،  مثبًل لآلخخيغ، وهللِا يبقى أسبػًعا متأثًِّخا بيحه الكمسة الصضبة، أمَّا
 لكْغ إذا أحدغ فأثِغ عمى إحدانو، لكغَّ الشبي الكخيع يقػؿ: 

 ))......إماـ إف أْدشت لع يذكخ كإف أسأت لع يغفخ، كجار إف رأى خضًخا دفشو كإف رأى شِخا أشاعو....((
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قج يسزى عمى جػارؾ لو ثساني سشػات، كلع تدسع مشو كمسة شخٍّ أبجًا، كذات مخة أخصأت خصًأ، فإذا بو يفتح 
 عمضظ الدضاقات: 

 )).....إف رأى خضًخا دفشو كإف رأى شِخا أشاعو، كامخأة إف ْزخت آذتظ كإف غبت خانتظ((
 إذًا: 

يغفخ، كجار إف رأى خضًخا دفشو كإف رأى شِخا )) ثبلث مغ الفػاقخ إماـ إف أْدشت لع يذكخ كإف أسأت لع 
 أشاعو، كامخأة إف ْزخت آذتظ كإف غبت خانتظ((

 ]الصبخاني كابغ عداكخ عغ فزالة بغ عبضج[

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : نػاقس الػضػء 3الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كأفزل الربلة كالتدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، 

، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو
 الرالحضغ. 

 نػاقس الػضػء :

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في مػضػع الفقو إلى نػاقس الػضػء، كنػاقس الػضػء ال نحتاج إلى أف نقف 
 عشجىا كثضخًا، بل نكتفي بأف نقخأىا، كنذخح بعزيا.

 حج الدبضمضغ.أكاًل: خخكج شيء مغ أ
 ثانضًا: يشقس الػضػء كالدة مغ غضخ رؤية دـ.

 ثالثًا: نجاسة سائمة مغ غضخىسا، أْؼ مغ غضخ الدبضمضغ، كالشجاسة الدائمة دـ أك قضح.
 رابعًا: قيء شعاـ ملء الفع، فالقيء إذا مؤل الفع يشقس الػضػء.

 عمى الخيق فيحا يشقس الػضػء.خامدًا: دـ غمب عمى الخيق أك ساكاه، فإذا خخج مغ الفع دـٌ غمَب 
، كلضذ الشـػ ذاتو يشقس الػضػء، كلكغ الشـػ يزعف سضصخة اإلنداف عمى أعزائو، فالشـػ يشقس  سادسًا: الشـػ

 الػضػء لغضخه ال لحاتو.
سابعًا: إغساء، كجشػف، كسكخ، كقيقية بالغ يقطاف في صبلة ذات ركػع كسجػد، كالعمساء قالػا: القيقية كحجىا ال 

 الػضػء، كلكغ اإلنداف يتػضأ إذا تقيقو في الربلة تأديبًا لو عمى استخفافو بيحه العبادة العطضسة.  تشقس
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 عذخة أشضاء ال تشقس الػضػء :

 ػ ضيػر دـ لع يدل عغ محمو : 1

ضيػر دـ لع يدل عغ محمو، فمػ َفَخْضشا إنداًنا ثقبت يجه بجبػس صغضخ، فخخجت نقصة دـ لع تدل مغ محميا 
 الجـ ال يشقس الػضػء. فيحا 

 ػ سقػط لحع مغ غضخ سضبلف دـ : 2

 سقػط لحع مغ غضخ سضبلف دـ، فقج يكػف ىشاؾ بثػٌر في الجمج، فإذا ندعت ىحه البثػر لع يشتقس الػضػء. 

 ػ مُذ الخجل امخأتو : 3

فسذُّ الخجل  مغ مذ امخأة، عمى السحىب الحشفي امخأة أؼ زكجتو، فإذا مذ امخأة أجشبضة فإف كضػءه يشتقس،
امخأتو ال يشقس الػضػء في السحىب الحشفي، كاإلماـ الذافعي يقػؿ: مذ امخأة يشقس الػضػء، كالتػفضق بضشيسا، 
 أف اإلنداف إذا مذ يج امخأتو كشعخ بذيء فعمضو أف يتػضأ، كإذا لع يذعخ بذيء فبل عمضو إذا لع يتػضأ.

التمفضق تَرضُّج الخخز في السحاىب، كالتقمضج أف تقمِّج السحىب في إذًا: التقمضج في السحاىب كارد، كالتمفضق مخفػض، 
العّمة التي شخع ىحا الحكع مغ أجميا، لحلظ بعس العمساء قاؿ: اختبلؼ األئسة لضذ اختبلؼ حجة كبخىاف، إنسا 

النصبقت أحكاُمو  اختبلؼ بضئة كزماف، فمػ أف اإلماـ أبا حشضفة َرِضي َّللاَّ َعْشو ُكِجج في زماف الذافعي كفي بضئتو
 عمى أحكاـ اإلماـ الذافعي، فاختبلؼ األئسة لضذ اختبلؼ حجة كبخىاف إنسا اختبلؼ بضئة كزماف.
شيء آخخ: اختبلؼ العمساء الفقياء اختبلؼ رحسة، فاتفاقيع حجة قاشعة، كاختبلفيع رحسة كاسعة، ك االختبلؼ 

 اختبلؼ غشى.
ماـ مالظ قاؿ: أحقًِّا لػ أف اإلنداف أقدع بالصبلؽ ثبلث جاءني رجل قبل الجرس يدتفتضشي في مػضػع، كاإل

شمقات في مجمذ كاحج ال تشعقج إال شمقة كاحجة؟ نعع، ألف الثانضة كالثالثة تأكضج لؤلكلى، فػقع شمقة كاحجة، 
فاختبلؼ السحاىب رحسة كاسعة، جاء عالع آخخ قاؿ: إف لع تكغ الدكجة شخفًا في السػضػع، ككاف زكجيا يكخه 

قيا كسا يكخه مفارقَة ديشو، فإف ىحه الضسضغ ال تشعقج، ال يشػؼ الصبلؽ، كال يقرج الصبلؽ إشبلقًا، أراد أف فخا
يخدعيا، فإّف ىحا الصبلؽ ىػ السعمق، فيشاؾ شبلؽ مشجد، كشبلؽ معمق، كعمى كلٍّ اختبلؼ األئسة رحسة 
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 كاسعة. 

 ػ تسايل نائع : 4

ؼ يغسس عضشو كيدسع ما يقاؿ فػضػءه لع يشتقس، شبعًا ىشاؾ حكع: " تسايل نائع، يدسع ما يقاؿ، فسا داـ الح
، السرمي يشاـ؟ فمػ فخضشا إنداًنا متعًبا تعًبا شجيًجا،، كغفل ثػاني كىػ في القعػد فبل يشتقس كضػءه  كنػـُ مرلٍّ

 ما داـ مرمضًا.
 كسػؼ نتابع ىحه السػضػعات في درس قادـ إف شاء هللا تعالى. 
* * * 

 مساء السخمرضغ :عبلمات الع

 ػ أف يقرج بعمسو هللَا كالجاَر اآلخخة كأاَل يقرج العاِلُع الحُق بعمسو الجنضا : 1

سشقـػ فضسا يمي بستابعة فرػؿ مختارة مغ إحضاء عمـػ الجيغ لئلماـ الغدالي َرِضي َّللاَّ َعْشو، كليحا اإلماـ كمسة في 
 كمظ، فإذا أعصضتو بعزظ لع ُيْعِصظ شضئًا". العمع يقػؿ: "العمع ال يعصضظ بعزو إال إذا أعصضتو

تحجثشا في الجرس الساضي عغ آفات العمع، كقج بضَّغ اإلماـ الغدالي أف لمعمساء السخمرضغ؛ كىع عمساء اآلخخة 
عبلمات، فسغ ىحه العبلمات أاّل يصمب العالع الجنضا بعمسو، فإف أقل درجات العالع أف يجرؾ حقارة الجنضا كخدتيا، 

ا، كخصػرتيا، كانرخاميا، أْؼ زكاليا، كأف يجرؾ عطع اآلخخة كدكاميا، كصفاء نعضسيا، كجبللة ممكيا، ككجكرتي
 كيعمع أنيسا متزادتاف، كالسػضػع دقضق، كىحه آيات تقػؿ: 

ـَ َربِِّو َجَشَتاِف    ﴿ َكِلَسْغ َخاَؼ َمَقا
 [ 46] سػرة الخحسغ: 

َدَشًة َكِقَشا َعَحاَب الَشاِر  ﴿ َكِمْشُيْع َمْغ َيُقػُؿ َرَبَشا َآِتَشا  َْ َدَشًة َكِفي اآْلَِخَخِة  َْ  ِفي الُجْنَضا 
 [201] سػرة البقخة: 

َبًة َكَلَشْجِدَيَشُيْع َأْجخَ  َضاًة َشضِّ َْ َدِغ َما َكاُنػا ُىْع ِبَأ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلًحا ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُأْنَث  َكُىَػ ُمْؤِمغ  َفَمُشْحِضَضَشُو  ْْ
  َسُمػفَ َيعْ 

 [97] سػرة الشحل: 
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َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكاَلِحيَغ َآَمُشػا َكَعِسُمػا الَراِلَحاِت َسَػاًء َمحْ  ػا الَدضِّ ُْ ِدَب اَلِحيَغ اْجَتَخ َْ ـْ  َضاُىْع َكَمَساُتُيْع َساَء َما ﴿ َأ
 َيْحُكُسػَف  

 [21] سػرة الجاثضة: 

 َكاَف َفاِسقًا اَل َيْدَتُػكَف  ﴿ َأَفَسْغ َكاَف ُمْؤِمشًا َكَسْغ 
 [ 18] سػرة الدججة: 

َدشًا َفُيَػ اَلِقضِو َكَسْغ َمَتْعَشاُه َمَتاَع اْلَحَضاِة الُجْنَضا ُثَع ُىَػ َيْػـَ الْ  َْ  ِقَضاَمِة ِمَغ اْلُسْحَزِخيَغ  ﴿ َأَفَسْغ َكَعْجَناُه َكْعجًا 
 [61] سػرة القرز: 

 يتزح أف السؤمغ سعضج في الجنضا. مغ كل ىحه اآليات كاألحاديث 

 مغ شمب الجنضا لحاتيا فقج أضّخ بآخختو :

 إذًا كضف يفدخ قػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
َب آِخَخَتُو َأَضَخ ِبُجْنَضاُه، َفآِثُخكا َما َيْبَق  َعَم  َما  َْ َب ُدْنَضاُه َأَضَخ ِبآِخَخِتِو، َكَمْغ َأ َْ  َيْفَش  (()) َمْغ َأ
 َأِبي ُمػَسى اأَلْشَعِخؼِّ [ ]أحسج َعغ

ـٍ لضذ فضو أداة استفياـ، كسضجنا  ىحا الحجيث قج يحسل عمى محسل آخخ، ىشاؾ في المغة العخبضة أسمػُب استفيا
عسخ َرِضي َّللاَّ َعْشو فضسا يخكؼ التاريخ حضشسا رأػ امخأة جائعة مع أشفاليا، ذىب إلى بضت ماؿ السدمسضغ، كقاؿ 

عشظ؟ فقاؿ لو: احسمو عمي، أنت تحسل كزرؼ يـػ لخادمو: احِسل عمى ضيخؼ كضدًا، فقاؿ: أحسمو عمضظ أـ 
القضامة؟ كمسة "أنت تحسل كزرؼ يـػ القضامة "، ىحا كبلـ بحدب الطاىخ تقخيبي، لكغ صضاغة ىحا الكبلـ كالدضاؽ 

 العاـ يؤكج أنو استفيامي، ككحلظ سضجنا مػسى حضشسا التقى بفخعػف: 

 ضَغ  ﴿ َقاَؿ َفَعْمُتَيا ِإًذا َكَأَنا ِمَغ الَزالِّ 
 [ 20] سػرة الذعخاء: 

 ال يسكغ أف يدتقضع الدضاؽ عمى أف تفيع الجسمة فيسًا تقخيخيًا، كىل ُيعقل أف يكػف الشبي ضااًل؟ 

 ﴿ َقاَؿ َفَعْمُتَيا ِإًذا َكَأَنا ِمَغ الَزالِّضَغ  
 [ 20] سػرة الذعخاء: 
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يجب أف نفيع ىحه اآلية فيسًا عمى صضغة االستفياـ، بعس العمساء قالػا: مغ أحب دنضاه أضخ بآخختو، كمغ 
 أحب آخختو أضخ بجنضاه؟ ال: 

ـَ َربِِّو َجَشَتاِف    ﴿ َكِلَسْغ َخاَؼ َمَقا
 [ 46] سػرة الخحسغ: 

نحسل ىحا القػؿ الصػيل، يقػؿ اإلماـ  لكغ مغ شمب الجنضا لحاتيا ربسا كاف ىحا ضخرًا آلخختو، فعمى ىحا السحسل
الغدالي: لػ يعمع أنيسا كالزختضغ، ميسا أرضضَت إحجاىسا أسخصَت األخخػ، كأنيسا ككفتي مضداف، ميسا رجحت 
إحجاىسا خفت األخخػ، ككأنيسا كالسذخؽ كالسغخب، ميسا قخبت مغ أحجىسا بعجت عغ اآلخخ، كأنيسا كقجحضغ 

قجر ما ترب مشو في اآلخخ حتى يستمئ يفخغ اآلخخ، فإنو مغ ال يعخؼ حقارة أحجىسا مسمػء كاآلخخ فارغ، فب
 الجنضا ككجكرتيا كامتداج لحتيا بألسيا ثع انرخاـ ما يرفػ مشيا، فيػ فاسج العقل. 

 مغ آثخ شيػتو عم  محبة هللا ْخمو هللا لحة مشاجاتو :

، بشاء يشاىد ثبلثضغ أك أربعضغ شابًقا، ما كقعت في أثشاء أدائشا العسخة، لي قخيب قاؿ لي: انطخ إلى ىحا البشاء
عضشي عمى بشاء أجسل مشو، قاؿ: ىحا البشاء تػفي صاحُبو قبل افتتاحو بأسبػع، كقضل: ىحا البشاء كمف صاحبو 
عذخات السبليضغ، كتػفي عغ عسخ ال يديج عغ سبع كأربعضغ سشة، ككاف شػيل القامة، كضع في قبخ صغضخ فمع 

زغصػه ضغصًا حتى جاء رأسو ممتػًيا مع رقبتو، كالبضت الحؼ كاف يدكشو يديج ثسشو عغ عذخات يتدع القبخ لو، ف
السبليضغ، كىكحا حكسة هللا عد كجل، أف يشدؿ في قبخ يزضق عشو شػاًل، فاإلنداف حضشسا يتضقغ مغ زكاؿ الجنضا 

 يمتفت إلى اآلخخة، فإذا شسع فضيا فقج أىمكتو كىمظ.
"إف أدنى ما أصشع بالعالع إذا آثخ شيػتو عمى محبتي أف أحخمو لحيح مشاجاتي "، كأحج  مغ أقػاؿ الدمف الرالح:

العمساء الكبار تػفي فذاىجه بعس تبلمحتو في السشاـ، فقاؿ لو: يا سضجؼ ما فعل هللا بظ؟ يبجك أف ىحا العالع لو 
متألق، فقاؿ لو: يا بشي  شأف كبضخ، كمؤلفات خصضخة، ككتب، كآراء، كإنتاج عمسي، كسسعة، كصضت، كىػ نجع

 شاحت تمظ العبارات، كذىبت تمظ اإلشارات، كلع يبق إال ركضعات ركعشاىا في جػؼ المضل.
فمضححر السخُء أْف يرضبو غخكر كيقع في غذاشة نفدو، إذا كاف لظ صمة باهلل حقضقضة مبشضة عمى استقامة تامة، 

داف اآلفاؽ بدسعتو، كعشج هللا ال يداكؼ جشاح بعػضة، كعمى عسل صالح فيشضئًا لظ، كما سػػ ذلظ فقج يسؤل اإلن
شاحت كذىبت تمظ اإلشارات، كلع يبق إال ركضعات ركعشاىا في جػؼ المضل، ِقْف في الربلة، كانُطْخ إلى قمبظ، 
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ىل لظ صمة باهلل عد كجل؟ َألظ التفاؼ نحػه؟ كىل تجمع ىحه العضغ آلية تقخؤىا؟ ىل لظ عسل خالز لػجو هللا 
ي بو أحجًا إال رضا هللا عد كجل؟ إف كشت تخذى عمى نفدظ بعس الذخؾ الخفي فاكتع عسمظ؟ إذا ال تبتغ

استضقطت قبل صبلة الفجخ، كصمضت قضاـ المضل، كلع تحجث بيحه الربلة أحجًا، ىحا مسا يؤكج لظ بأنظ مخمز، 
شخيق، عبادة في جػؼ فإف فعمت عسبًل كلع تحجث بو أحجًا، فيحا مسا يؤكج لظ بأنظ مخمز، فاإلخبلص لو 

المضل كالشاس نضاـ، كعسل صالح ال يبغي بو أحًجا مغ الشاس، كىحا يؤكج إخبلصظ هلل عد كجل، ككمسا تعاضع 
شعػرؾ بإخبلصظ كمسا ازداد إقبالظ عمى هللا عد كجل، كما أقبل عبٌج بقمبو عمى هللا عد كجل إال جعل قمػَب 

 هللُا لو بكل خضخ أسخع.  السؤمشضغ تشداؽ إلضو بالسػدة كالخحسة، ككاف

 االبتعاد عغ الذخؾ الخفي :

ْج، كإياؾ أف تذخؾ، فإفَّ الذخؾ أخفى مغ دبضب الشسمة الدػداء،  اإلنداف خبلصُتو عبلقُتو مع هللا عد كجل، َكحِّ
عمى الرخخة الرساء، في المضمة الطمساء، كأدناه أف تحب عمى جػر، كأف تبغس عمى عجؿ، فإذا نرحظ 

كىػ محق فضيا فقمَت لو: أنت مخصئ، كغزبت، فقج أشخكَت نفدظ مع هللا، أك أّف شخًرا لو  شخٌز نرضحة،
 انحخاؼ كأحببتو عمى انحخافو، فيحا شخؾ، فإذا أحببت إندانًا مع انحخاؼ فيحا أحج أنػاع الذخؾ الخفي. 

  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َكَنْحُغ َنَتَحاَكُخ اْلَسِدضَح الَجَجاَؿ َفَقاَؿ: )) َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِريِّ َقاَؿ: َخَخَج َعَمْضَشا َرُسػُؿ َّللَاِ َصمَ 
ْخؾُ   اْلَخِفُي َأْف َيُقػـَ الَخُجُل َأال ُأْخِبُخُكْع ِبَسا ُىَػ َأْخَػُؼ َعَمْضُكْع ِعْشِجي ِمَغ اْلَسِدضِح الَجَجاِؿ، َقاَؿ: ُقْمَشا َبَم ، َفَقاَؿ: الذِّ

 ُضَديُِّغ َصبلَتُو ِلَسا َيَخى ِمْغ َنَطِخ َرُجٍل ((ُيَرمِّي فَ 
]  ]ابغ ماجو َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ

 َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُلُو ))َعْغ َشَجاِد ْبِغ َأْكٍس َأَنُو َبَك  َفِقضَل َلُو َما ُيْبِكضَظ َقاَؿ َشْضًئا َسِسْعُتُو ِمْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ 
خْ فَ  َؾ َكالَذْيَػَة اْلَخِفَضَة َقاَؿ َحَكْخُتُو َفَأْبَكاِني َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ: َأَتَخَػُؼ َعَم  ُأَمِتي الذِّ

َجًخا َكاَل َكَثًشا َكَلِكْغ ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َأُتْذِخُؾ ُأَمُتَظ ِمْغ َبْعِجَؾ َقاَؿ َنَعْع َأَما ِإَنُيْع اَل  َْ  َيْعُبُجكَف َشْسًدا َكاَل َقَسًخا َكاَل 
ُجُىْع َصاِئًسا َفَتْعِخُض َلُو َشْيَػة  ِمْغ َشَيَػا َْ  ِتِو َفَضْتُخُؾ َصْػَمُو ((ُيَخاُءكَف ِبَأْعَساِلِيْع َكالَذْيَػُة اْلَخِفَضُة َأْف ُيْرِبَح َأ

اِد ْبِغ   َأْكٍس[]أحسج َعْغ َشجَّ

فيحه انتيى كقتيا، ىحه لغ تعػد إلى قضاـ الداعة، كلكغ شيػة خفضة، كأعساؿ لغضخ هللا، فإذا اإلنداف آتاه هللُا عد 
كجل رقابة صارمة عمى نفدو، فقج يبلحع أحضاًنا أّف لو أعسااًل يبتغي فضيا غضخ كجو هللا، بل يخيج كجو الشاس، 

الح فضشدعج فسَثُمو كسثِل شبضٍب عِسل عسمضًة جخاحضًة، كبحَؿ فضيا كقًتا كبضًخا، كُيبلِحع أّنيع لع يذضخكا إلى عسمو الر
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كضّحى، كما تقاضى شضًئا، فإذا لع ُيكتب عشو في الرحضفة تألَّع، يقػؿ: يكتبػف كلػ كمسة عشي، كعغ ميارتي في 
ة ضاىُخىا حدغ، كتشصػؼ عمى العسمضة، فحضشسا يخاقب اإلنداف نفدو مخاقبة صارمة يجج نفَدو أّف لو أعسااًل كثضخ 
 شخؾ باهلل عد كجل، وهللا سبحانو كتعالى يقػؿ: أنا أغشى األغشضاء عغ الذخؾ، لحلظ: 

 ﴿ َكَما ُيْؤِمُغ َأْكَثُخُىْع ِباّلَِلِ ِإاَل َكُىْع ُمْذِخُكػَف  
 [ 106] سػرة يػسف: 

ائسًا: "الميع إنا نعػذ بظ أف نقػؿ قػاًل في قج تقضع كلضسة ال تبتغي بيا كجو هللا، ىشاؾ أدعضة كشت أقػليا لكع د
رضاؾ نمتسذ أحجًا سػاؾ"، "الميع إنا نعػذ بظ أف نتديغ لمشاس بذيء يذضششا عشجؾ"، "الميع إنا نعػذ بظ أف يكػف 
أحج أنفع بسا عمستشا مشا"، "الميع إنا نعػذ بظ أف نكػف عبخة ألحج مغ خمقظ"، فبل نكػف نحغ قرة، يتعمُع الشاس 

 "إف أدنى ما أصشع بالعالع إذا آثخ شيػتو عمى محبتي أْف أحخمو لحيح مشاجاتي". فضشا،

كتخكؼ كتب األثخ أف مؤمًشا ارتكب مخالفة فخجمت نفدو كأحجست، كعاش في جفػة شػيمة، كىػ يشتطخ أف يعاقبو 
 هللا عد كجل. 

َت  الَذْػَكِة ُيَذاُكَيا ِإال َكَفَخ َّللَاُ ِبَيا ))َما ُيِرضُب اْلُسْدِمَع ِمْغ َنَرٍب َكال َكَصٍب َكال َىعٍّ َكال  َْ ْدٍف َكال َأًذى َكال َغعٍّ  ُْ
 ِمْغ َخَصاَياُه ((

 ] البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 ْاؿ الجفاء مع هللا عد كجل ْاؿ صعب :

 كبعُج فكلُّ كاحج مشا حدب ما سسعتع أنو: 
 ٍد، إال بسا قجمت أيجيكع كما يعفػ هللا أكثخ(()) ما مغ عثخًة، كال اختبلج عخؽ، كال خجش عػ 

 ] أخخجو ابغ عداكخ عغ البخاء [

صار عشجه قشاعة أّف كل شيء يرضبو بدبب تقرضخ، أك ذنب، أك مخالفة، فيحا كقع في مخالفة فانتطخ الجػاب، 
صفعًة عمى قفاه، كصالب اقتخؼ ذنًبا كمخَّ باألستاذ في مكاف ضضق فحاكؿ أْف يتػارػ، كَسغ يتػقع أنو سضأكل 

كأحذَّ ليا فتجسع، فيحا السؤمغ ارتكب مخالفة كيشتطخ مغ هللا العقػبة، فمع يحرل معو شيء، مخَّ يػـٌ، كثاٍف، 
كثالث، كلع يحرل لو شيء، كما أحج حاسبو أك أساء لو، كال أحج أىانو، كما فقج شضًئا، تعجب كىػ يشتطخ العقػبة 

صفاء قاـ كناجى ربَّو، قاؿ: يا ربي لقج عرضتظ كلع تعاقبشي؟ فقاؿ: مغ هللا عد كجل، كيطيخ أنو في ساعة 
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عبجؼ قج عاقبتظ كلع تجِر، ألع أحخمظ لحة مشاجاتي؟ أال تكفضظ ىحه؟ تخيج أخصخ؟ يكفضظ ىحا، فيحه الجفػة 
ألسبػعضغ أك ثبلثة، كصبلٌة شكمضة، كعباداٌت شكمضة، كقج شعخ بزضق، كانقباض نفٍذ، كضاقت عمضو األرض 

 ى رحابتيا، إّنيا عقػبة صارمة. عم

َبْت َكَضاَقْت َعَمْضِيْع َأنْ  ُْ َت  ِإَذا َضاَقْت َعَمْضِيُع اأْلَْرُض ِبَسا َر َْ ُفُدُيْع َكَضُشػا َأْف اَل َمْمَجَأ ﴿ َكَعَم  الَثبَلَثِة اَلِحيَغ ُخمُِّفػا 
ضُع   ِمَغ َّللَاِ ِإاَل ِإَلْضِو ُثَع َتاَب َعَمْضِيْع ِلَضُتػُبػا  ِإَف َّللَاَ ُىَػ الَتَػاُب الَخِْ

 [ 118] سػرة التػبة: 

 ىحا حاؿ يكفي، حاؿ الجفاء صعب، لحلظ بعس قاؿ الذعخاء: 

 سيػلتو قمشا لو قػػػج جػػيمتشا فسا ْبشا سيل ك كل مغ اَدعػ  
 ك أصعب مغ قتل الفت  يـػ ىجخنا فأيدخ ما في الحب بالرب قتمو 
*** 

 كقاؿ أحجىع: لػ قاؿ محبػبو: 

ا لػقفُت ُمْستثبًل كَلػػػْع َأَتػَقفِ  َلػ قاَؿ ِتضيًا: ِقف َعَم  َجْسِخ الَغس ََ 
 لػضعتو أرضًا كلع أستشكػػف أك كاف مغ يخض  بخجي مػشئػًا 
*** 

 جسخ الغزا أشج أنػاع الجسخ، كقاؿ آخخ: 

 إف عجلػافمضذ لي عشيع معجؿ ك  ىع األْبة إف جاركا كإف عجلػا 
 باؽ عم  ْبيع راٍض بسا فػعمػا وهللا إف فتتػا في ْبيع كػبجي 
*** 

 بصػلة اإلنداف أف يحب هللا كىػ في كضع صعب :

ال تشطخ إلى نفدظ حاَؿ الخخاء، ففي الخخاء كمشا نحب هللا عد كجل، كالبصػلة إَذا الح شبُح مرضبة، أك ضائقة، 
الجخل، أك األسخة، أك نقز في الثسخات، في الصعاـ، في ِمثل ىحه أك مذكمة، أك أصاب شيٌء الجدج، أك أصاب 

الطخكؼ إذا قمت: الحسج هلل رب العالسضغ، فأنت مؤمغ كربِّ الكعبة، ألّف اإلماـ عمي كـخ هللا كجيو قاؿ: "الخضا 
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 : بسكخكه القزاء أرفع درجات الضقضغ "، فالبصػلة أف تحب هللا كأنت في كضع صعب، الشبي الكخيع عمسشا
ٍج ِإال ِلْمُسْؤِمِغ، ِإْف َأَصاَبْتُو َسخَ  َْ ، َكَلْضَذ َذاَؾ أَل اُء َشَكَخ َفَكاَف َخْضًخا َلُو، َكِإْف ))َعَجًبا أَلْمِخ اْلُسْؤِمِغ ِإَف َأْمَخُه ُكَمُو َخْضخ 

 َأَصاَبْتُو َضَخاُء َصَبَخ َفَكاَف َخْضًخا َلُو ((
 ]مدمع َعْغ ُصَيْضٍب[

ا فضتكبخ في الخخاء، كيرخخ في الذجة، فحك دعاء عخيس، في الخخاء يذعخ أّف األرض ال تدعو، أما محبُّ الجنض
 فالستكبخ أحسق، كجاىل، كفي الذجة تججه يئػًسا، قشػًشا. 

ْنَداِف َأْعَخَض َكَنَأى ِبَجاِنِبِو َكِإَذا َمَدُو الَذُخ َكاَف َيُئػًسا *ُقْل كُ  ّل َيْعَسُل َعَم  َشاِكَمِتِو َفَخُبُكْع ﴿ َكِإَذا َأْنَعْسَشا َعَم  اإلِْ
 َأْعَمُع ِبَسْغ ُىَػ َأْىَجى َسِبضبًل  

 [ 84ػ  83] سػرة اإلسخاء: 

 مغ كاف قمبو عامًخا بحكخ هللا فمغ يخاؼ أْجًا :

يا ذا العدة كالجبخكت، يا ذا السمظ كالسمكػت، يا مغ حفطت مػسى بالتابػت، صشجكؽ في الشيخ، كنجضت يػنَذ 
مغ بصغ الحػت، كحفطت الحبضب دمحمًا بشدضج العشكبػت، وهللا كمسة لػ أقخؤىا مئة مخة ال أشبع مشيا: "يا أبا بكخ 

إذا كاف قمبظ عامًخا بحكخ هللا، فضشبغي أاّل تخاؼ ِمغ أؼِّ ما ضشظ باثشضغ هللا ثالثيسا؟" فإذا كشت معو مدتقضًسا، ك 
 جية في األرض، ما ضشظ باثشضغ هللا ثالثيسا؟ 

َة َكَآَتْضُتُع ُكْع َلِئْغ َأَقْسُتُع الَربَل ﴿ َكَلَقْج َأَخَح َّللَاُ ِمضَثاَؽ َبِشي ِإْسَخاِئضَل َكَبَعْثَشا ِمْشُيُع اْثَشْي َعَذَخ َنِقضًبا َكَقاَؿ َّللَاُ ِإنِّي َمعَ 
َئاتِ  َدًشا أَلَُكفَِّخَف َعْشُكْع َسضِّ َْ ُكْع َكأَلُْدِخَمَشُكْع َجَشاٍت َتْجِخي ِمْغ الَدَكاَة َكَآَمْشُتْع ِبُخُسِمي َكَعَدْرُتُسػُىْع َكَأْقَخْضُتُع َّللَاَ َقْخًضا 

 َضَل َسَػاَء الَدِبضِل   َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َفَسْغ َكَفَخ َبْعَج َذِلَظ ِمْشُكْع َفَقجْ 
 [ 12] سػرة السائجة: 

ىحه السعضة لضدت مصمقة، بل مذخكشة " إني معكع " كغ لي كسا أريج أكغ لظ كسا تخيج، كغ لي بسا أريج كال تقل 
ا ما يرمحظ، أنت تخيج كأنا أريج، فإذا سمست لي فضسا أريج، كفضتظ ما تخيج، كإف لع تدمع لي فضسا أريج، أتعبُتظ فضس
 تخيج، ثع ال يكػف إال ما أريج، فإذا كاف اإلنداف يتعامل مع ىحه السعاني، يجج عبلقتو كميا مع هللا عد كجل. 
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جه :  في الحضاة أشضاء متعاكدة ك أشُج شيٍء راًْة أْف تخضي هللا ْك

في األرض ممضػف جية، تخيج أْف تخضي زكجتظ فتغزب أمُّظ، أك بالعكذ، تخضي الػالجة فتغزب الدكجة، 
تخضي ىحا االبغ فضدخط الثاني، كإذا زرت ىحه البشت سِخصْت الثانضة، إْف أرضضَت في الػضضفة َمغ ُىع أعمى مشظ 

أْف تخبح أغزبَت هللا عد كجل، ففي الحضاة أسخصَت هللا عد كجل، إْف َبعَت بدعخ معقػؿ فبل تخبح، كإْف أردَت 
 أشضاء متعاكدة تسامًا، كأشجُّ شيٍء راحًة كأسيمو أْف تخضي هللا كحجه: 

 )) اعسل لػجو كاْج يكِفظ الػجػه كميا ((
 ] أخخجو ابغ عجؼ كالجيمسي عغ أنذ [

 كفي قػؿ آخخ: 

 ))مغ جعل اليسـػ ىسًا كاْجًا كفاه هللا اليسـػ كميا((
 ألحكاـ القخآف [] الجامع 

 كىشاؾ قػؿ ثالث: 

 ))كمغ أصبح كأكبخ ىسو اآلخخة جعل هللا غشاه في قمبو، كجسع عمضو شسمو، كأتتو الجنضا كىي راغسة ((
 ] التخمحؼ عغ أنذ[

كأكحى ربظ إلى الجنضا أنو مغ خجمظ فاخجمضو، كمغ خحلظ فبل تخحلضو، إّف أدنى ما أصشع بالعاِلع إذا آثخ شيػتو 
 -أْف أحخمو لحيح مشاجاتي، " يا داكد ال تدأؿ عشي عالًسا قج أسكختو الجنضا فضرجؾ عغ شخيق محبتي عمى محبتي

يقػؿ مثبًل: ماذا ججَّ معظ؟ اشتخيَت بضتًا أـ تدكجَت؟ كع دخمظ؟ ماذا فعمت؟ أذىبت إلى السحل الفبلني؟ ىل 
أكلئظ قصاع الصخيق عمى عبادؼ، فضرجؾ عغ شخيق محبتي،  -سافخت أـ خخجَت إلى ندىة؟ يجعػؾ إلى الجنضا

فإذا قابمَت محبًِّا لمجنضا فيحا مغ ُقصَّاع الصخيق عمى عبادؼ، يا داكد إذا رأيت لي شالبًا فكغ لو خادمًا، يا داكد مغ 
رد إليَّ ىاربًا أكدبتو جيبحا"، شخز شارد ضائع، يعري هللا ثع جئَت فأكخمتو، كأقشعتو، كدلمتو، كخجمتو، كجئت 

رس، كتحسَّمتو كأعشَتو، كذاكخت معو الجرس حتى صاَر مدتقضًسا استقامة تامة، بيحا قج آكيَت هلل ىارًبا، بو إلى الج
فسا قػلظ إذا كاف عشج شخٍز ابٌغ غاٍؿ، كضاع ىحا االبغ، فػججه شخز يعخؼ أباه، فأكخمو، كأشعسو، كألبدو، 

ه حتى السػت، ككثضًخا ما كشت أضخب مثااًل، لػ كرّده إلى أبضو، سضقػؿ لو األب: أنت فعمَت معي معخكًفا ال أندا
فخضشا ضابًصا في الجضر، بختبة عالضة، لػاء مثبًل، كعشجه مجشَّج، كىحا السجشج رأػ ابغ ىحا الزابط الكبضخ يغخؽ 
ه إلى أبضو، أال يدتصضع ىحا السجشج  في الشيخ، فألقى بشفدو في الشيخ، ككاف عمى كشظ السػت فأنقحه، كأكخمو، كردَّ



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

41 

 ف يتجاكز التدمدل كيجخل عمى ىحا الزابط الكبضخ في كل لحطة يذاؤىا؟ ىحه ىي الخبلصة كميا. أ

ج  َفَسْغ َكاَف َيْخُجػا ِلَقاَء َربِّ  ِْ َْ  ِإَلَي َأَنَسا ِإَلُيُكْع ِإَلو  َكا ِو َفْمَضْعَسْل َعَسبًل َصاِلحًا َكاَل ﴿ ُقْل ِإَنَسا َأَنا َبَذخ  ِمْثُمُكْع ُيػ
جًا   َْ  ُيْذِخْؾ ِبِعَباَدِة َربِِّو َأ

 [110] سػرة الكيف:

 باب هللا مفتػح عم  مرخاعضو ك ثسشو العسل الرالح :

فبل بج مغ انتطار، كمع االنتطار أسئمة، … إذا أردَت مثبًل أْف تجخل إلى مػضَّف، مجيخ تخبضة، مجيخ معسل، إلخ 
 ما اسسظ؟ كما السػضػع؟ تعاَؿ غًجا، فالسقابمة لضدت سيمة، أّما ربشا عد كجل فضقػؿ: 
 ﴿ َفَسْغ َكاَف َيْخُجػا ِلَقاَء َربِِّو َفْمَضْعَسْل َعَسبًل َصاِلًحا  

 [ 110] سػرة الكيف: 

اعسل بيحه الػصفة، فباب هللا مفتػح عمى مرخاعضو، كالجخػؿ بثسغ، كثسشو العسل الرالح، كأبػاب األعساؿ 
 الرالحة: 

 فدعػىع بأخبلقكع (( -العسل يحتاج ماالً  -)) إنكع لغ تدعػا الشاس بأمػالكع
 ]أخخجو أبػ يعمى عغ أبي ىخيخة [

تتبدع في كجو أخضظ، كأف تمقاه بػجو شضب، ك أْف تخدَّ الزاؿ إلى أرضو عسل الكمسة الصضبة عسل صالح، كأف 
صالح، كأف تخشج الغخيب عسل صالح، كأف تسضط األذػ عغ الصخيق عسل صالح، كأف تفخغ مغ دلػؾ في إناء 
السدتدقي عسل صالح، كأف تعػد مخيزًا عسل صالح، كأف تأمخ بالسعخكؼ، كأف تشيى عغ السشكخ، كأف تعمع 

 لشاس آية مغ كتاب هللا، فأبػاب األعساؿ الرالح مفتػحة عمى مراريعيا، كىي ثسغ المقاء مع هللا عد كجل. ا

 مػت القمب شمُب الجنضا بعسل اآلخخة :

 قاؿ: فبلف ذك قمب مّضت، أؼ أّف مػت القمب شمُب الجنضا بعسل اآلخخة.
بيسا الجنضا "، العمع كالحكسة ليسا بياء، كىحا البياء  كقاؿ يحضى بغ معاذ: "إنسا يحىب بياُء العمع كالحكسة إذا شمب

يحىب إذا شمب بيسا الجنضا، كقاؿ عسخ َرِضي َّللاَّ َعْشو: "إذا رأيتع العالع محبًا لمجنضا فاتيسػه عمى ديشكع، فإف كل 
ػب، محب يخػض فضسا أحب "، كقاؿ رجل إلى أخ لو: "إنظ قج أكتضت عمسًا، فبل تصفئغ نػر عمسظ بطمسة الحن
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فتبقى في الطمسة يـػ يدعى أىل العمع في نػر عمسيع "، كيحضى بغ معاذ الخازؼ رحسو هللا يقػؿ لعمساء الجنضا: "يا 
أصحاب العمع! قرػركع قضرخية، كبضػتكع كدخكية، كأثػابكع ضاىخية، كأخفافكع جالػتضة، كمخاكبكع قاركنضة، 

 ة، فأيغ الذخيعة السحسجية؟".كأكانضكع فخعػنضة، كمآثسكع جاىمضة، كمحاىبكع شضصانض
قضل لبعس العارفضغ: "أتخػ أّف مغ تكػف السعاصي قخة عضشو ال يعخؼ هللا عد كجل"؟ إشبلقًا، قج يجمذ في سيخة 
كفضيا معرضة، فضيا سخكر بدعسو، كفضيا اختبلط، يخػض في بحخ الغضبة كالشسضسة، كالغسد كالمسد، ثع قاـ مختاًحا، 

صباًحا مدخكرًا، كقاؿ: وهللِا البارحة سيخنا سيخة ال أنداىا، فسا داـ مختاح الشفذ كناـ بكل راحة، كاستضقع 
بالسعرضة فيػ ال يعخؼ هللا تعالى أبجًا، ىحا لػ كاف يعخؼ هللا قمضبًل لشاـ متألًسا عمى ىحه السعرضة، لكّشو ما داـ 

 ال يتألع فمضذ بو إحداس كالسؤمشضغ. 
ػا ِبَسا ُأكُتػا َأَخْحَناُىْع بَ ﴿ َفَمَسا َنُدػا َما ُذكُِّخكا  ُْ َت  ِإَذا َفِخ َْ ْغَتًة َفِإَذا ُىْع ِبِو َفَتْحَشا َعَمْضِيْع َأْبَػاَب ُكلِّ َشْيٍء 

  ُمْبِمُدػفَ 
 [44] سػرة األنعاـ: 

الشاس نضاـ فإذا ماتػا انتبيػا، فقاؿ ىحا العارؼ باهلل: "ال أشظ أف مغ تكػف الجنضا عشجه آثخ مغ اآلخخة فإنو ال 
يعخؼ هللا تعالى"، كقاؿ بعزيع ": ال تطشغ أف تخؾ الساؿ يكفي في المحػؽ بعمساء اآلخخة فإف الجاه أضخ مغ 

أيًزا يحخص الشاس عمضيا، كعشجما تسػت مغ قمِب  الساؿ " ففي الحضاة شيػات غضخ الساؿ، الػجاىات شيػات
 اإلنداف كلُّ الذيػات السشحخفة، ككل أنػاع الذخؾ، عشجئٍح يتقبَّمو هللا عد كجل. 

 هللا سبحانو كتعال  ال يجسع عم  عبجه َأْمَشْضِغ كَخػَفْضِغ :

ث أحجًا، كلػ ذىبت عشي  ث، لحلظ ال أحجِّ ثُت "، ىحا ىػ كاف ِبذٌخ يقػؿ: "أنا أشتيي أف أحجِّ شيػُة الحجيث لحجَّ
ثُت، كقاؿ ىػ كغضخه:"  ث فمغ أحجث أبجًا، فإذا ذىبت عشي شيػُة الحجيث حجَّ اإلخبلص، كما دمُت أشتيي أف أحجِّ

ْث ".  إذا اشتيضت أف تحجث فاسكت، فإذا لع تذتِو فحجِّ
، ىحا معو ماؿ، ىحا أثاث بضتو فخع، كىحا قاؿ سيل رحسو هللا: " العمع كمو دنضا، كاآلخخة مشو العسل بو "، العمع دنضا

متعمِّع عمًسا، يتضو بو عمى الشاس كالصاككس، فالعمع كمو دنضا، كاآلخخة مشو العسل بو، كالعسل كمو ىباء إال 
 اإلخبلص.
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 كقاؿ بعزيع: "الشاس كميع مػتى إال العمساء، كالعمساء سكارػ بعمسيع إال العاممضغ، كالعاممػف كميع مغخكركف إال
 السخمرضغ، كالسخمز عمى َكَجل حتى يجرؼ ماذا يختع لو بو ".

يقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: "كال أدرؼ ما يفعل بي"، أؼ ىػ صمى هللا عمضو ك سمع في كجل، ككل إنداف ال 
بجه يخاؼ، كال يكػف قمقًا، بل ىػ مصسئغ بالجنضا، فيحا في غفمة ك ضضاع، فاهلل سبحانو كتعالى ال يجسع عمى ع
َأْمَشْضِغ كَخػَفْضِغ، فإْف أمشو في الجنضا خافو يـػ القضامة، كإف خافو في الجنضا أمشو يـػ القضامة، كمغ عبلمات اإلنداف 
جًا، يخاؼ أف يكػف عسمو مذػبًا بشضة ال تخضي  السخمز أنو قمق، يخاؼ أاّل يكػف مخمرًا، كيخاؼ أال يكػف مػحِّ

 محس اإليساف: هللا، كما داـ في قمق، بخ بخ فحلظ 
 الُجْنَضا َلْع َيِجْج َعْخَؼ اْلَجَشِة ))َمْغ َتَعَمَع ِعْمًسا ِمَسا ُيْبَتَغ  ِبِو َكْجُو َّللَاِ َعَد َكَجَل، ال َيَتَعَمُسُو ِإال ِلُضِرضَب ِبِو َعَخًضا ِمغَ 

 َيْػـَ اْلِقَضاَمِة َيْعِشي ِريَحَيا ((
 ]أبي داكد َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

لي قخيب تػفي مشح زمٍغ، فحىبشا إلجخاء السعاممة، آلسشي كثضًخا أّف عمى أبػاِب مكتِب دفِغ السػتى قخاء كثضخكف، 
ككميع يخجػ كيتػسل أْف تكمِّفو بقخاءة القخآف في السداء، كيقػؿ لظ: لباس مػحج، كأصػات عحبة، يحاكؿ أْف 

شج ىؤالء؟ َفْمَضْبَحْث اإلندُاف عغ أؼِّ عسٍل آخخ، فيحا كتاب يغخيظ، سبحاف هللا، كتاب هللا يشدؿ إلى ىحا السدتػػ ع
هللا، إنو شيء مقجس، كإْف كاف العمساء أجازكا أف يأخح اإلنداف أجخًا عمى كتاب هللا، ألنو كالسعمِّع قج تفخَّغ لمتعمضع، 

لو أخح األجخة عمى ذلظ، لكغ  كىػ يعمع األشفاؿ كتاَب هللا، فِسغ أيغ يأكل إْف لع يتقاَض أجًخا؟ لحلظ أجاز العمساء
أف يخجَػ أحُجىع، كيمّح، كيصالب، كيتحجث عغ مضداتو، كيحدج أخاه الحؼ كانت ىحه السدائضة مغ حرتو كنرضبو، 

 كيتيسو بأشضاء كثضخة، ىحا شيء مؤلع، فكتاب هللا يشبغي أف يكػف في األكج.

السذخؽ كالسغخب، كىػ ال يدف عشج هللا جشاح  كىحا خبخ آخخ: إف العبج لُضشَذخ لو مغ الثشاء ما يسؤل ما بضغ
، فعمى اإلنداف أْف يخاقب نفدو، كيخاقب قمبو، كيتػخى  بعػضة، فيحه األحاديث كاألقػاؿ يجب أف ُتؤخح مأخح الَججِّ
اإلخبلص، أخمز ديشظ يكِفظ القمضُل مغ العسل، درىع ُأنِفق في إخبلص خضٌخ مغ مئة ألف درىع ُأنِفق في رياء، 

 فة األكلى، أْف يقرج بعمسو هللَا كالجاَر اآلخخة، كأالَّ يقرج العاِلُع الحقُّ بعمسو الجنضا. ىحه الر
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 ػ أاّل يخالف فعُمو قػَلو : 2

 الرفة الثانضة كمشيا أاّل يخالف فعُمو قػَلو، بل ال يأمخ بالذيء ما لع يكغ ىػ أكَؿ عامٍل بو، قاؿ تعالى: 
 ِباْلِبخِّ َكَتْشَدْػَف َأْنُفَدُكْع َكَأْنُتْع َتْتُمػَف اْلِكَتاَب َأَفبَل َتْعِقُمػَف  ﴿ َأَتْأُمُخكَف الَشاَس 

 [ 44] سػرة البقخة: 

 ﴿ َكُبَخ َمْقًتا ِعْشَج َّللَاِ َأْف َتُقػُلػا َما اَل َتْفَعُمػَف  
 [3] سػرة الرف: 

َشٍة  ـِ َأَرَأْيُتْع ِإْف ُكْشُت َعَم  َبضِّ َدًشا َكَما ُأِريُج َأْف ُأَخاِلَفُكْع ِإَل  َما َأْنَياُكْع َعْشُو ﴿ َقاَؿ َيا َقْػ َْ ِمْغ َربِّي َكَرَزَقِشي ِمْشُو ِرْزًقا 
ْصبَلَح َما اْسَتَصْعُت َكَما َتْػِفضِقي ِإاَل ِباّلَِلِ َعَمْضِو َتَػَكْمُت َكِإَلْضِو ُأِنضُب    ِإْف ُأِريُج ِإاَل اإلِْ

 [88] سػرة ىػد: 

 ُقػا َّللَاَ َكُيَعمُِّسُكُع َّللَاُ َوَّللَاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع   ﴿ َكاتَ 
 [282] سػرة البقخة: 

 ﴿ َكاَتُقػا َّللَاَ َكاْعَمُسػا َأَف َّللَاَ ِبَسا َتْعَسُمػَف َبِرضخ   
 [233] سػرة البقخة: 

 َفاِسِقضَغ  ﴿ َكاَتُقػا َّللَاَ َكاْسَسُعػا َوَّللَاُ اَل َيْيِجي اْلَقْػـَ الْ 
 [108] سػرة السائجة: 

 كفي بعس األقػاؿ: يا بغ مخيع عع نفدظ فإف اتعطت فعع الشاس كإال فاستحِي مشي: 

ـٍ ُتْقَخُض ِشَفاُىُيْع ِبَسَقاِريَس ِمْغ َناٍر، َقاَؿ: ُقْمُت َمْغ َىُؤالِء، َقالُ  ػا: ُخَصَباُء ِمْغ ))َمَخْرُت َلْضَمَة ُأْسِخَي ِبي َعَم  َقْػ
 ُمػَف ((َأْىِل الُجْنَضا َكاُنػا َيْأُمُخكَف الَشاَس ِباْلِبخِّ َكَيْشَدْػَف َأْنُفَدُيْع َكُىْع َيْتُمػَف اْلِكَتاَب َأَفبل َيْعقِ 

 ]أحسج َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ [

 أشّج الشاس ْدخة يـػ القضامة مغ عَمع الشاَس عمسًا فعِسمػا بو كلع يعسل ىػ بو :

ىبلؾ أمتي عاِلع فاجخ، كعابج جاىل، كشخ الذخار شخار العمساء، كخضخ الخضار خضار العمساء "، أؼ أّف العمساء 
الػرعضغ في القسة، كالعمساء غضخ العاممضغ بعمسيع في الحزضس، لضذ ثسََّة حلّّ كسٌط، إما في القسة، أك في 

ما تجج مغ نَتغ ِجَضِف  -بعس أنػاع الصضػر  -يذ الحزضس، كقج قاؿ اإلماـ األكزاعي رحسو هللا: "شكت الشػاك 
الكفار، فأكحى هللا إلضيا أّف بصػف عمساء الدػء َأْنَتُغ مغ ىؤالء، كُيخَكػ أف حجًخا ضجَّ إلى الدساء، كقاؿ: يا رب 
ْب، ِإْذ لع أجعمظ في مجمذ قاٍض ضالع"، َفؤَلْف يكػ  ف عَبجُتظ خسدضغ عامًا تزعشي في مخحاض؟ فقاؿ لو: تأدَّ
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 الحجُخ في مخحاض أشخَؼ لو ألف مخة مغ أف يكػف في مجمذ قاٍض ضالٍع.
يقػؿ أبػ الجرداء َرِضي َّللاَّ َعْشو: "كيٌل ِلَسْغ ال يعمع مخة، ككيٌل لسغ يعمع كال يعسل سبع مخات "، لسغ ال يعمع مخة، 

ل الجشة عمى قـػ مغ أىل الشار، لسغ يعمع كال يعسل سبع مخات، كقاؿ الذعبي: "َيصَّمع يػـَ القضامة قػـٌ ِمغ أى
نحغ بالجشة كالفزل  -فضقػلػف ليع: ما أدخمكع الشار كنحغ إنسا أدخمشا هللُا الجشة بفزل تأديبكع كتعمضسكع إيانا؟

لكع، أنتع عمستسػنا، أنتع كجيتسػنا، أنتع ىّحبتسػنا، كأمختسػنا بالربلة فرمضشا، كأمختسػنا بغس البرخ فغززشا 
فقالػا: إنا كشا نأمخ بالخضخ كال نفعمو، كنشيى عغ الذخ  -في الجشة، لساذا أنتع في الشار؟ برخنا، نحغ اآلف 

كنفعمو"، صار عسميع كضضفة، كلقج بمغشي عغ بعس السصّػعضغ أّنيع يزخبػف الشاَس لتخمُّفيع عغ الربلة كىع ال 
شًفا أك أؼَّ غخض فضأخحه خمدًة، يرمػف، كأبعُج الشاس عغ السػعطة َمغ يعسل في تجيضد األمػات، فقج يدخؽ شخ 
 أال يعتِبخ كىػ يجفغ في الضـػ أكثَخ ِمغ مضت؟ فأيغ العبخة ك العطة مغ نفدو؟!.

كقاؿ حاتع األصع رحسو هللا: " لضذ في القضامة أشج حدخة مغ رجل عمَّع الشاَس عمسًا فعِسمػا بو، كلع يعسل ىػ بو، 
 ففازكا بدببو كىمظ ىػ ".
" إف العالع إذا لع يعسل بعمسو زلت مػعطتو عغ القمػب كسا يدؿ القصخ عغ الرفا "،  كقاؿ مالظ بغ ديشار:

 السػعطة مغ إنداٍف غضِخ عامٍل بسػعطتو ال تؤثخ في القمػب.
كقاؿ إبخاىضع بغ أدىع رحسو هللا:" مخرت بحجخ بسكة مكتػب عمضو: اقمبشي تعتبخ، قاؿ: فقمبتو، فإذا عمضو مكتػب 

 ل فكضف تصمب عمع ما لع تعمع؟ ".أنت بسا تعمع ال تعس
كقاؿ ابغ الدساؾ رحسو هللا: " كع مغ محكِّخ باهلل ناٍس هلل، ككع مخػٍؼ باهلل جخؼء عمى هللا، ككع مغ مقخب إلى 
 هللا بعضج مشو، ككع مغ داع إلى هللا فار مغ هللا، ككع مغ تاؿ لكتاب هللا مشدمخ عغ آيات هللا ".

: "لقج أعخبشا في كبلمشا فمع نمحغ، كلحشا في أعسالشا فمع نعخب "، كقاؿ األكزاعي: " كقاؿ إبخاىضع بغ أدىع رحسو هللا 
 إذا جاء اإلعخاب ذىب الخذػع ". 

 أكثُخ السجالذ بخكًة السجمُذ الحي فضو خذػع  لمقمب :

ضاًنا تجج اآلف نتكمع بذيء في قػاعج المغة ك إعخابيا، "إذا جاء اإلعخاب ذىب الخذػع"، يحىب الخذػع كمو، أح
اإلنداف يشيسظ في معمػمات ضاىخية، كيجقق بيا، كيحفطيا، كيعمسيا، كلضذ ِمغ خذػع في قمب صاحبو، لحلظ 
أكثُخ السجالذ بخكًة السجمُذ الحؼ فضو خذػٌع لمقمب، كىحه نرضحة لػجو هللا، فإذا كشَت في مجمذ، سيخة مثبًل، 
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كل ىحه البخكة تحىب، اجعْل آخَخ السجمذ ذكًخا، كلضشفّس كتتكمع عغ هللا عد كجل فبل تختع الجمدة بالجنضا، ف
 السجمُذ عمى شعع شضب، كعمى سخكر، كاستبذار، كتفاؤؿ. 

َساٍر، َكَكاَف لَ  ِْ ـٍ َيُقػُمػَف ِمْغ َمْجِمٍذ ال َيْحُكُخكَف َّللَاَ ِفضِو، ِإال َقاُمػا َعْغ ِمْثِل ِجضَفِة  ْدَخًة(())َما ِمْغ َقْػ َْ  ُيْع 
 ْغ َأِبي ُىَخْيَخَة []أبي داكد عَ 

كبعج، فجخِّْب أؼَّ مػضػع آخخ مؤِلع مقشِّط، يجعػ إلى الضأس، كالقشػط، كاأللع، كالزضق، كالحدج، كالتشافخ، ثع 
 اذكخ آية أك حجيًثا، أك قػاًل فضو ِعطة، تجج نفدظ قج انتعذت.

السؤمشضغ ما رأيشا رجبًل بعج رسػؿ هللا  سضجنا عسخ َرِضي َّللاَّ َعْشو قضل لو في مجمذ مغ مجالدو: وَّللِا يا أمضخ
َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع أفزَل مشظ، كسضجنا عسخ تعمسػف ما كرد عغ رسػِؿ هللا فضو: " لػ كاف نبضًا بعجؼ لكاف عسخ 
كفي "، لكّغ سضجنا عسخ تفخَّس في الحاضخيغ كميع، كاستعخضيع كاحًجا كاحًجا، يشتطخ مشيع أيدكتػف أـ يتكمسػف، 

أثشاء استعخاضو لػجػىيع تكمع أحجىع، كقاؿ: ال وهللِا يا أمضخ السؤمشضغ، لقج رأيشا مغ ىػ خضخ مشظ، فقاؿ لو كمغ 
ىػ؟ قاؿ: أبػ بكخ الرجيق، فقاؿ سضجنا عسخ لمحاضخيغ: لقج كحبتع جسضعًا كصجؽ ىحا، عّمسيع قػَؿ الحق، ثع 

ككشت أنا أضل مغ بعضخؼ، حضغ كاف ألبي بكخ ريح أشضب قاؿ: وهللا إف ألبي بكخ ريحًا أشضب مغ ريح السدظ، 
ل مغ بعضخؼ، لقج كحبتع كمُّكع كصجؽ ىحا، لػ أنيع سكتػا جسضعًا ألغمع ليع القػؿ،  مغ ريح السدظ كشت أنا أضَّ

خ السجالذ، إّنو نسػذج َفحّّ مغ الكساؿ اإلنداني، عمساء  -سبحاف هللا -فدَضُخ الرحابة تشعر القمػب، كتعصِّ
 ء، كادكا مغ فقييع أف يكػنػا أنبضاء.حكسا

ركػ مكحػؿ عغ عبج الخحسغ أنو قاؿ: حجثشي عذخة مغ أصحاب الشبي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع قالػا: كشا نجرس 
تعمسػا، فمغ تؤجخكا العمع في مدجج قباء، إْذ خخج عمضشا رسػؿ هللا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع فقاؿ: "تعمَّسػا ما شئتع أْف 

 حتى تعسمػا بسا عمستع "، تعّمع فاألجخ لغ يكػف حتى تعسل بسا عمست.

كقاؿ عسخ َرِضي َّللاَّ َعْشو: " إذا زؿ العالع زؿ بدلتو عالع مغ الخمق "، كقاؿ أيزًا: "ثبلث بيغ يشيجـ الدماف، 
 إحجاىغ زلة العالع ".

 خآف لضعسل بو، فاتخحتع قخاءتو عسبًل". كقاؿ ابغ مدعػد َرِضي َّللاَّ َعْشو: " أندؿ الق
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 مغ سّب الجيغ كلع يُتب ففي الذخع إجخاءات تبلْقو :

َكَرَدِني سؤاٌؿ يػـَ الجسعة تدأؿ فضو أخٌت مؤمشة، إذا َسبَّ اإلنداُف الجيَغ فسا حكسو في اإلسبلـ؟ شبعًا إذا سبَّ 
درس آخخ سأقخأ لكع بعس ما فضو، كأْف يخمَي  الجيغ كلع يُتب فيحا ارتجاد، كحػؿ ىحا السػضػع بحث لصضف، في

اإلنداُف السرحَف عمى األرض فكأنسا سبَّ الجيغ، كارتّج عغ ديشو، كلجيشا حػالي ثبلثضغ إلى أربعضغ حااًل كلفًطا 
ق إذا قاليا اإلنداف أك فعميا فقج كفخ، كسبُب سؤاؿ األخِت أنيا سسعت مشي سابقًا أنو إذا سبَّ اإلنداُف الجيَغ تصمَّ 
د إسبلمو، كىحا صحضح، إال إذا كاف ىحا الدب في ساعة غزب، كتاب فػرًا، فيحا  مشو زكجتو، كعمضو أف يججِّ
الحكع عشجئٍح ال يصبق عمضو، أما إذا سبَّ الجيغ، كبقَي مرخًِّا، فإّنو قصعًا تصّمق مشو زكجتو، ككأف اإلنداف بيحه 

َد إسبلمو، قاؿ بعس العمساء: الذتضسة قج رسب في االمتحاف كمو، كعمضو أف يتػب إ لى هللا عد كجل، كأف يججِّ
القاضي يسيل ىحا الحؼ يدب الجيغ ثبلثة أياـ، فإف تاب كرجع إلى هللا عد كجل فبيا كنعست، كإال فيشاؾ سمدمة 
ًا، إّف اإلنداف قج يغزب، كلكغ عمضو أ اّل إجخاءات، مشيا أنو يفقج أمبلكو، كتشدع مشو، ألّنو أصبح كافًخا مختجِّ
يتجاكَز الحجكد ميسا اشتجَّ غزُبو، فيحه مقجسات، وهللا عد كجل لو عقػبات ألضسة، كاف رجٌل يرمي، فقاؿ لو 
ـ كالعمع كإذا كاف هللا مػجػدًا فمضثبْت كجػَده؟  شخز آخخ: ِلَع ترمي فيحه اعتقاداٌت قجيسة نحغ اآلف في زمغ التقجُّ

سبضل اإلجابة، لكّغ الذخز الحؼ تحّجػ لع يسِس يـػ أك يػماف  كأنا سأميمظ ثبلثة أياـ، فيحا الذخز لع يعخؼ
حّتى َفَقَج برَخه كمَّو، فاهلل عد كجل أعصى السيمة لمثاني، ككاف مغ السسكغ أْف يسػت، لكغ هللَا أعصاه ميمة أكسع، 

مغ سّب الجيغ كلع يُتب، فبكمسة كبضخة قج يفقج اإلنداُف إسبلمو كّمو، كإيسانو كمو، لحلظ جػاًبا عغ الدؤاؿ أقػؿ: إنو 
ففي الذخع إجخاءات تبلحقو، لكغ إذا استخجَع رأسًا كتاب إلى هللا عد كجل كاغتدل كتذيج مخة ثانضة، ككفََّخ عغ 

 ىحه الكمسة برجقة كبضخة، كتاب تػبة نرػًحا، فالحكُع بصبلؽ زكجتو ال يشدحب عمضو، وهللا أعمع.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 الغدل : فخائزو، سششو ،نجبو:  4الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ كأرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو
 الرالحضغ. 

 فخكض االغتداؿ :

أييا األخػة الكخاـ؛ انتيضشا مغ الػضػء كىا نحغ نشتقل إلى الغدل، ففي االغتداؿ ُيفخض أحَج عذَخ شضئًا، أكاًل: 
ّـِ َسَمَسَة: غدل الفخج كاألنف كالبجف مخًة كاحجة، كداخل السزفػر مغ ال  ذعخ، ال السزفػر مغ شعخ السخأة لحجيث ُأ

 ِإَنَسا َيْكِفضِظ َأْف َتْحِثضَغ )) َقاَلْت: ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ِإنِّي اْمَخَأة  َأُشُج َضْفَخ َرْأِسي َأَفَأْنُقُزُو ِلُغْدِل اْلَجَشاَبِة، َقاَؿ: ال
َثَضاٍت ِمْغ َماءٍ  َْ  ُثَع ُتِفضِزضَغ َعَم  َساِئِخ َجَدِجِؾ اْلَساَء َفَتْصُيِخيَغ (( َعَم  َرْأِسِظ َثبلَث 

 ]مدمع عغ أـ سمسة[

أما الخجل فضجب أف يرل الساء إلى أصل شعخه بخبلؼ السخأة، كعمى الخجل في الغدل أف يدخؼ الساء إلى بذخة 
 المحضة، كبذخة الذارب كالحاجب، ىحا مسا يفتخض مغ الغدل.

 سشغ االغتداؿ :

كيدغ في االغتداؿ اثشا عذخ شضئًا، االبتجاء بالتدسضة، كالشضة، كغدل الضجيغ إلى الخسغضغ، كغدل نجاسٍة إف 
كججت، كغدل الفخج، ثع يتػضأ كضػءه لمربلة، كيسدح الخأس، كلكشو يؤخخ غدل الخجمضغ إف كاف يقف في 

الساء الجارؼ أك مكث فقج أكسل الدشة، محل يجتسع فضو الساء، ثع يفضس الساء عمى بجنو ثبلثًا، كلػ انغسذ في 
 كيبتجغ بخأسو في صب الساء، كيغدل بعجىا مشكبو األيسغ ثع األيدخ، كيجلظ جدجه. 
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 آداب االغتداؿ :

كآداب االغتداؿ ىي آداب الػضػء، إال أف السغتدل ال يدتقبل القبمة، ألنو يكػف غالبًا مكذػؼ العػرة، ككخه فضو 
الغتداؿ مغ الجشابة، كيدغ بأربعة مػاضع، لربلة الجسعة، كلربلة العضجيغ، ما كخه بالػضػء، ك يفخض ا

 كلئلحخاـ، كلمحاج في عخفة بعج الدكاؿ. 

 مشجكبات االغتداؿ :

كيشجب االغتداؿ في ستة عذخ شضئًا، لسغ أسمع، كلسغ بمغ بالدغ، مغ بمغ سغ البمػغ فعمضو أف يغتدل، كلسغ 
ٍت، كلضمة بخاءة، أؼ لضمة الشرف مغ شعباف، كلضمة القجر، كلجخػؿ مجيشة أفاؽ مغ جشػف، كعشج حجامة، كغدل مض

الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كلمػقػؼ بسددلفة غجاة يـػ الشحخ، كعشج دخػؿ مكة لصػاؼ الديارة، كلربلة استدقاٍء، 
 ىحه األشضاء يشجب فضيا الغدل كفي أربعة مػاضع يدغ كيفتخض في الجشابة.

* * * 

 : صفات العالع

 ػ أف تكػف عشايتو بتحرضل العمع الشافع في اآلخخة السخغب في الصاعات : 1

 كنشتقل إلى فرل مغ كتاب إحضاء عمـػ الجيغ، كالزلشا في باب العمع: 
الرفة الثالثة لمعالع أف تكػف عشايتو بتحرضل العمع الشافع في اآلخخة السخغب في الصاعات، مجتشبًا العمـػ التي 

 فضيا الججؿ كالقضل كالقاؿ.  يقل نفعيا كيكثخ
َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: َفَكَتَب )) َكَتَب ُمَعاِكَيُة ِإَل  اْلُسِغضَخِة ْبِغ ُشْعَبَة، َأِف اْكُتْب ِإَلَي ِبَذْيٍء َسِسْعَتُو ِمْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  

 َسَمَع َيُقػُؿ: ِإَف َّللَاَ َكخَِه َلُكْع ِقضَل َكَقاَؿ َكِإَضاَعَة اْلَساِؿ َكَكْثَخَة الُدَؤاِؿ ((ِإَلْضِو ِإنِّي َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو كَ 
] ْعِبيِّ  ]البخارؼ َعْغ الذَّ

األشضاء المصضفة التي  -ركؼ أف رجبًل جاء الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: فقاؿ يا رسػؿ هللا عمسشي مغ غخائب العمع 
فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ما صشعت في رأس العمع؟  -إذا حجثُت بيا الشاس تأثخكا كنمت إعجابيع بيحا السعشى 
كالدبلـ: ىل عخفت الخب تعالى؟ قاؿ: نعع، قاؿ: فساذا فقاؿ ىحا الخجل: كما رأس العمع؟ فقاؿ عمضو الربلة 
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صشعت في حقو؟ قاؿ: ما شاء هللا، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ىل عخفت السػت؟ قاؿ: نعع، قاؿ: فساذا أعجدت 
إًذا فقْبل ىحه األشضاء التي تخيجىا لتشتدع إعجاب الشاس أْف يعخؼ السدمع الخب، كأْف يعخؼ ماذا صشع في  -لو 
ر: فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ىل عخفت الخب تعالى؟ قاؿ: نعع، قاؿ: فساذا صشعت في حقو؟  -حقو أعػد ألكخِّ

قاؿ: ما شاء هللا، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ كقج عمع أف كمسة ما شاء هللا تعشي أنو لع يحرل ىحه السعخفة: 
 اذىب فَأحكع ما ىشاؾ، ثع تعاؿ لتتعمع مغ غخائب العمع.

اء أساسضة في حضاتشا، كأشضاء ثانػية، ىشاؾ ميع كىشاؾ أىع، كردت قرة في اإلحضاء لكشيا جاءت ىشاؾ أشض
 مخترخة كسأركييا لكع بذكميا السخترخ. 

 ثساني فػائج في العمع :

 ػ األعساؿ الرالحة أفزل محبػٍب لمسخِء تجخل معو إل  قبخه كتؤندو فضو : 1

ػ عارؼ باهلل، رحسة هللا عمضو فدألو يػمًا: يا حاتع لقج صاحبتشي حاتع األصع كاف مغ أصحاب شقضق البمخي، كى
ثبلثضغ سشة فسا حرمت فضيا؟ كىحه ليا معشى، يقػؿ أحجىع: أنا مدتسخ عمى حزػر الجركس سبع سشػات، أك 
خسذ سشػات، أك أربع سشػات، أك سشة، أك ستة أشيخ، فساذا حرمت في ىحه الفتخة؟ ىحا سؤاؿ ميع، فقاؿ: 

ني فػائج مغ العمع، كىي تكفضشي ألني أرجػ بيا خبلصي، فقاؿ شقضق: كما ىي؟ فقاؿ: أما األكلى حرمت ثسا
فإني نطخت إلى الخمق فخأيت لكل مشيع محبػًبا يحبو، فيحا غارؽ في التجارة، كىحا في السمحات السحخمة، كىحا 

بجسع المػحات الشادرة، كىحا يحب بالشداء، كىحا بجسع الجرىع كالجيشار، كىحا غارؽ ببعس الستع، كىحا غارؽ 
بالسشاسبة لي قخيب أحبَّ في آخخ حضاتو أف يحػز جسضَع أنػاع الدجاد الشادر، فجسع ما ال يحتاج إلضو  -الدضاحة

كال إلى ُعذخه، كلي قخيب آخخ أحب في آخخ حضاتو القصع مغ الرضشي أيزًا، فجسع مشيا ما يديج عغ مئات 
ؿ: إني نطخت إلى الخمق فخأيت لكل مشيع محبػبًا يحبو كيعتقجه، كبعس أكلئظ فيحا شقضق البمخي يقػ  -األلػؼ

أؼ إذا أحب الخجل أف يقتشي سضارة فخسة، كأصابو مخض عزاؿ كأصبح عمى  -السحبػبضغ يراحبو إلى السػت
ػبًا يحبو فخأيت لكل مشيع محب -مخض السػت فيحه الدضارة انتيى بقاؤىا، فإما أف تباع أك أْف يأخحىا أحج الػرثة

عػف  كيعتقجه، كبعس أكلئظ السحبػبضغ يراحبو إلى السػت، كالبعس اآلخخ إلى شفضخ القبخ، ثع يتخكو السػدِّ
 كحضجًا، كال يدكغ معو في قبخه مشيع أحٌج.



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

51 

 األىل مغ الشداء يػدعػنو في البضت كيخخجػف إلى الُذخؼ أحضانًا، أّما األكالد الحكػر فإلى شفضخ القبخ.
: أفزل محبػٍب لمسخِء ما يجخل معو إلى قبخه كيؤندو فضو، فسا كججتو في غضخ األعساؿ الرالحة، فتفكخت كقمت

 فاتخحتيا محبػبًا لي، لتكػف سخاجًا في قبخؼ تؤندشي فضو كال تتخكشي فخيجًا، قاؿ تعالى: 
نَداَف َلِفي ُخْدٍخ * ِإاَل اَلِحيَغ آَمُشػا َكَعِسُمػا  الَراِلَحاِت َكَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َكَتَػاَصْػا ِبالَرْبِخ   ﴿ َكاْلَعْرِخ * ِإَف اإلِْ

 [3-1] سػرة العرخ: 

 ﴿ َيُقػُؿ َيا َلْضَتِشي َقَجْمُت ِلَحَضاِتي  
 [ 24] سػرة الفجخ: 

َجُىُع اْلَسْػُت َقاَؿ َربِّ اْرِجُعػِف* َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلًحا ِفضَسا َتَخكْ  َْ َت  ِإَذا َجاَء َأ َْ ُت َكبَل ِإَنَيا َكِمَسة  ُىَػ َقاِئُمَيا َكِمْغ ﴿ 
ـِ ُيْبَعُثػَف    َكَراِئِيْع َبْخَزخ  ِإَل  َيْػ

 [100-99] سػرة السؤمشػف: 

 َقاَؿ َربِّ اْرِجُعػِف، لساذا يخجع؟ لضعسخ بشاء، أك يأخح شيادة دراسضة. 

 هللا : ػ القخآف ْق ثابت ك عم  اإلنداف أف يقػد نفدو ْت  تخض  بصاعة 2

 فقاؿ لو: ىات الثانضة؟ فقاؿ: إني رأيت الخمق يقتجكف بأىػائيع، كيبادركف إلى مخاد أنفديع فتأممت في قػلو تعالى: 
ـَ َربِِّو َكَنَي  الَشْفَذ َعِغ اْلَيَػى * َفِإَف اْلَجَشَة ِىَي اْلَسْأَكى    ﴿ َكَأَما َمْغ َخاَؼ َمَقا

 [ 41-40]سػرة الشازعات: 

األشخاص العاديػف في زمانشا ىحا إذا دعي أحُجىع إلى سيخة مختمصة يقػؿ لظ: نحىب كنتدمى، كلضذ كبعج؛ ف
عشجنا شيء يذغمشا، كإذا دعي إلى رحمة فضيا اختبلط، كفضيا أشضاء يحخميا هللا، يقػؿ لظ: ىحه مشاسبة ألرػ الببلد 

شئ جسضمة، ىل مغ السعقػؿ أف أتخكيا؟ األخخػ، كفخصة ال تعػض لبلستجساـ، أك يقػؿ: ىحه الخحمة فضيا شػا
 مغ الحؼ يقػده؟ ىػػ نفدو.

 إني رأيت الخمق يقتجكف بأىػائيع، كيبادركف إلى مخاد أنفديع، فتأممت في قػلو تعالى: 

ـَ َربِِّو َكَنَي  الَشْفَذ َعِغ اْلَيَػى * َفِإَف اْلَجَشَة ِىَي اْلَسْأَكى    ﴿ َكَأَما َمْغ َخاَؼ َمَقا
 [ 41-40الشازعات: ]سػرة 
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فتضقشت أف القخآف حق ثابت، فبادرت إلى قضاد نفدي، كتذسخت في مجاىجتيا، كما متعتيا بيػاىا، ىل يدتصضع 
 السؤمغ الرادؽ أف يختاح بالشـػ إلى أقرى الحجكد؟ ال، لغ يدتصضع، فاسسع قػلو تعالى: 

 َرَبُيْع َخْػًفا َكَشَسًعا َكِمَسا َرَزْقَشاُىْع ُيْشِفُقػَف  ﴿ َتَتَجاَف  ُجُشػُبُيْع َعِغ اْلَسَزاِجِع َيْجُعػَف 
 [ 16]سػرة الدججة: 

ال يدتصضع عشجه صبلة الفجخ، كال سضسا في أياـ الذتاء، كىل يدتصضع أف يختاد مجمًدا كيتكمع في الغضبة عغ 
ت امخأة أف يستع نطخه فضيا؟ ال الشاس؟ ال يدتصضع، كإذا كاف جالدًا عمى شخفة أك في الصخيق فيل يدتصضع إذا مخ 

 يدتصضع.
فتضقشت أف القخآف حق ثابت، فبادرت إلى قضاد نفدي، كتذسخت في مجاىجتيا، كما متعتيا بيػاىا حتى رضضت 

 بصاعة هللا سبحانو كتعالى كانقادت، فيحه ىي الفائجة.

 ػ اإلكثار مغ األعساؿ الرالحة : 3

رأيت كل كاحج مغ الشاس يدعى في جسع حصاـ الجنضا، ثسبًل يشفقو، فقاؿ لو: ىات الثالثة؟ قاؿ: يا سضجؼ إني 
 قابزًا بضجيو عمضو، فتأممت قػلو تعالى: 

َدِغ َما َكاُنػا َيعْ  ْْ  َسُمػَف ﴿ َما ِعْشَجُكْع َيْشَفُج َكَما ِعْشَج َّللَاِ َباٍؽ َكَلَشْجِدَيَغ اَلِحيَغ َصَبُخكا َأْجَخُىْع ِبَأ
 [ 96]سػرة الشحل: 

باإليثار، كاستػدعُت عشج هللا إعانة البائذ كإسعاؼ الفقضخ، لعمي أحذخ في ضل صجقتي يـػ يقـػ الشاس  فمحتُ 
لخب العالسضغ، لضذ كل مرلٍّ يرمي، إنسا أتقبل الربلة مسغ تػاضع لعطستي، ككّف شيػاتو عغ محارمي، كلع 

 غخيب، نحتاج إلى عسل صالح. يرخ عمى معرضتي، كأشعع الجائع، ككدا العخياف، كرحع السراب، كآكػ ال

 ػ االبتعاد عغ السميضات كاألباشضل : 4

قاؿ لو: ىات الفائجة الخابعة؟ قاؿ: فإني رأيت بعس الخمق أّف ضغ عده في كثخة األقػاـ كالعذائخ، فاعتد بيع، 
كضمسيع، كزعع آخخكف أنو في حضازة األمػاؿ ككثخة األكالد، كحدب بعزيع العد كالذخؼ في غرب أمػاؿ الشاس 

 كاعتقجت فئة أنو في إتبلؼ الساؿ كصخفو كتبحيخه.
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كأنَت تخػ أناسًا إما أف يتحجث عغ إتبلفو الساَؿ، أك يتحجث عغ عذضختو، أك عغ أكالده، أك عغ ثخكتو، أك عغ 
 شخرضتو، أك عغ مالو، فيحا الحؼ يقػؿ: "أنا" فإنو ال يعخؼ هللا عد كجل، قاليا الذضصاف فأىمكو هللا عد كجل،

 فتأممت قػلو تعالى: 
ِدَح َعِغ الَشاِر َكُأدْ  ْْ ِخَل اْلَجَشَة َفَقْج َفاَز َكَما ﴿ ُكُل َنْفٍذ َذاِئَقُة اْلَسْػِت َكِإَنَسا ُتَػَفْػَف ُأُجػَرُكْع َيْػـَ اْلِقَضاَمِة َفَسْغ ُز

 اْلَحَضاُة الُجْنَضا ِإاَل َمَتاُع اْلُغُخكِر 
 [ 185] سػرة آؿ عسخاف: 

 فأقبمت عمى ربي، كنفزت يجؼ مغ ىحه السميضات كاألباشضل، فكميا فارغة.

 ػ القدسة مغ هللا تعال  فبل تحدج أْجًا ك ارض بقدسة هللا : 5

ثع قاؿ لو: ىاِت الفائجة الخامدة؟ قاؿ: رأيت الشاس يحـّ بعزيع بعزًا، كيغتاب بعزيع بعزًا، فػججت ذلظ مغ 
سأؿ شبضبًا عغ شبضب آخخ فضحمُّو، لساذا؟ كاسأؿ محامضًا عغ زمضمو، فضقػؿ لظ: الحدج في الساؿ كالجاه كالعمع، ا

ىحا السحامي ال يفيع شضئًا، اسأؿ تاجخًا فضقػؿ لظ: ىحه البزاعة مزسػنة، كغضخه يقػؿ: في الدػؽ بزاعة 
 أممت قػلو تعالى: مقمجة، كتكػف التي عشجه تقمضج، كل إنداف يحـ غضَخه بجافع الحدج في الساؿ كالجاه كالعمع، فت
َسَة َربَِّظ َنْحُغ َقَدْسَشا َبْضَشُيْع َمِعضَذَتُيْع ِفي اْلَحَضاِة الُجْنَضا َكَرَفْعَشا َبْعَزيُ  ْْ ْع َفْػَؽ َبْعٍس َدَرَجاٍت ﴿ َأُىْع َيْقِدُسػَف َر
َسُة َربَِّظ َخْضخ  ِمَسا َيْجَسُعػفَ  ْْ    ِلَضَتِخَح َبْعُزُيْع َبْعًزا ُسْخِخِيا َكَر

 [32] سػرة الدخخؼ : 

 فعمست أف القدسة مغ هللا تعالى، فسا حدجت أحجًا، كرضضت بقدسة هللا عد كجل. 

 ػ ال يجػز معاداة غضخ الذضصاف : 6

 أما الفائجة الدادسة: فإني رأيت الشاس يعادؼ بعزيع بعزًا فتأممت قػؿ هللا تعالى: 
ْدَبُو ِلَضُكػُنػا ِمْغ َأْصَحاِب الَدِعضِخ  ﴿ ِإَف الَذْضَصاَف َلُكْع َعُجّك َفاَتِخُحك  ِْ  ُه َعُجِكا ِإَنَسا َيْجُعػ 

 [6] سػرة فاشخ: 

 فعمست أنو ال يجػز معاداة غضخ الذضصاف. 
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 ػ الخزؽ عم  هللا تعال  كقج ضسشو لعبجه : 7

كالفائجة الدابعة: إني رأيت كل كاحج يدعى بجيجه، كيذتغل في شمب القػت كالسعاش، حضث يقع في شبية أك 
 حخاـ، فتأممت قػلو تعالى: 

ي َتَػَكْمُت َعَم  َّللّاِ َربِّي َكَربُِّكع َما ِمغ َدآَبٍة ِإاَل ُىَػ آِخح  ِبَشاِصَضِتَيا ِإَف َربِّي َعَم  ِصخَ   َتِقضٍع  اٍط ُمدْ ﴿ ِإنِّ
 [ 56] سػرة ىػد: 

فعمست أف رزقي عمى هللا تعالى كقج ضسشو، فاشتغمت بعبادتو، كقصعت شسعي عسغ سػاه، كتخفعت عغ الذبيات 
 كالجنايا. 

 ػ التػكل عم  هللا : 8

كأما الفائجة الثامشة كاألخضخة: رأيت كل كاحج مغ الخمق يعتسج عمى مخمػؽ، بعزيع عمى الجيشار كالجرىع، كبعزيع 
عمى الساؿ، كبعزيع عمى الحخفة كالرشاعة، كبعزيع عمى مخمػؽ مثمو، مغ األمخاء كأصحاب الحػؿ كالصػؿ، 

 فػتأممت قػلو تعالى: 
ْضُث اَل َيْحتَ  َْ ْدُبُو ِإَف َّللَاَ َباِلُغ َأْمِخِه َقْج َجَعَل َّللَاُ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْجرً ﴿ َكَيْخُزْقُو ِمْغ  َْ  ا  ِدُب َكَمْغ َيَتَػَكْل َعَم  َّللَاِ َفُيَػ 

 [ 3] سػرة الصبلؽ: 

 فتػكمت عمى هللا فيػ حدبي كنعع الػكضل، فسا زاد شضُخو عمى أف قاؿ لو: كفقظ هللا يا كلجؼ.
داُف العمساَء، كيحزخ مجالذ العمع، فعمضو مغ حضغ آلخخ أْف يدأؿ نفدو ماذا حّرمت؟ ىل إذًا عشجما يخافق اإلن

 تقجمت؟ ىل ازداد عسمظ الرالح؟ ماذا قجمت لآلخخة؟ لػ جاء السػت فجأًة ىل أعجدت لو عجتو؟ أـ ماذا تفعل؟.
 ىحا مغ تػفضقات هللا ليع. 

 ذ بو :التديغ بالسباح لضذ ْخامًا كلكغ الخػض فضو يػجب األن

ىشاؾ مبلحطة لئلماـ الغدالي يقػؿ: التديُّغ بالسباح لضذ حخامًا، فإذا سَكغ إنداف بضتًا فخسًا كفخشو بفخش ضخع، 
 كأكل ما لّح كشاب فسا ُحكسو كما شأنو؟.
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 التديغ بالسباح لضذ حخامًا، كلكغ الخػض فضو يػجب األنذ بو، فإذا بالغ اإلنداف في السباح استأنذ إلى الصعاـ،
كالذخاب، كالجنضا، كالسباىج، فإذا استأنذ بيا شّق عمضو تخكيا، كاستجامة الديشة ال تكػف إال بسباشخة أسباب يشذغل 
شة الكثضَخ، كتخاه يقػؿ لظ: أنا مرخكفي في الدشة ثبلثسئة  بسخاعاتيا، فضشفق اإلنداف مغ أصحاب الضدار في الدَّ

ساذا تفعل بشفدظ؟ عّػدَت األىل عمى ىحا السرخكؼ ألف، لػ فخضشا ألسباب ما ضاقت بعس السكاسب، ف
العالي، تجج نفدظ مزصخًا فتقع في الذبيات، مزصًخا لتكدب الساؿ الحخاـ، فمسا يغػص اإلنداُف في الجنضا 
كيخػض فضيا كفي السباح مشيا فقط يجج نفدو ألسباب قاىخة قج ضاقت السكاسب، كلضذ عشجه حل، فضبجأ يتداىل 

ؼ.بشػع الكدب، كعشج ػد نفدو عمى التخؼ فيحا يغامخ بجيشو، كيخذى عمضو التخدِّ  ما يعِّ
كالحـد في اجتشاب ذلظ، ألف مغ خاض في الجنضا لع يدمع مشيا، كلػ كانت الدبلمة مبحكلًة مع الخػض فضيا لسا 

 تخؾ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ الجنضا، لكشو تخكيا حفاضًا عمى ديشو. 

 أاّل يكػف مدارعًا إل  الفتػى بل يكػف متػقفًا كمحتخزًا : ػ مغ صفات الستعمع أيزاً  2

كعشجنا صفة أخخػ مغ صفات العمساء؛ أاّل يكػف مدارعًا إلى الفتػػ، بل يكػف متػقفًا كمحتخزًا، فإذا قاؿ عّسا 
فضو قاؿ:  يعمسو تحقضقًا في كتاب هللا، أك في حجيث رسػؿ هللا، أك إجساعًا، أك قضاسًا فبل حخج، كإف سئل عسا يذظ

ال أدرؼ، احفطػا ىحه القاعجة نرف العمع ال أدرؼ، كإف سأؿ عغ اجتياد احتاط كدفع عغ نفدو كأحاؿ إلى غضخه 
، كفي الخبخ: العمع ثبلثة؛ كتاب هللا، كسشة قائسة، كالذيء الثالث ال أدرؼ.  فيحا ىػ الحـد

 تعالى فمضذ بأقل أجخًا مسغ نصق كقاؿ الذعبي: ال أدرؼ نرف العمع، كمغ سكت حضث ال يجرؼ احتداًبا هلل
 صػاًبا، ألف االعتخاؼ بالجيل أشج عمى الشاس، ىكحا كاف أصحاب الشبي عمضيع رضػاف هللا تعالى. 
كاف ابغ عسخ إذا سئل عغ فتضا قاؿ: "اذىب إلى ىحا األمضخ الحؼ تقمَّج أمػر الشاس، كَضْعَيا في عشقو "، اسألو 

ي هللا عشو يقػؿ: "إف الحؼ يفتي الشاس بكل ما يدتفتػنو مجشػف " كقاؿ: فيػ السدؤكؿ، ككاف ابغ مدعػد رض
"جسمة العالع ال أدرؼ، فإف أخصأىا فقج ىمظ "، كقاؿ إبخاىضع بغ األدىع:" لضذ شيء أشج عمى الذضصاف مغ عالع 

 يتكمع بعمع كيدكت بعمع، يقػؿ: انطخكا إلى ىحا أشج عمّي مغ كبلمي ".
اقة، كنػميع غمبة، ككبلميع ضخكرة، ال يأكمػف إال إذا جاعػا، كال يشامػف إال إذا ُكصف بعزيع بأّف أكميع ف

، بضشسا تجج أّف بعزيع عشج الطيخ يشاـ ساعتضغ، كيدتضقع عقب العرخ بكثضخ، ما ىحا؟ مغ قزى  ضخبيع الشـػ
 عسخه نائًسا يخػ نفدو يـػ القضامة مفمدًا.
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يتكمع عمى مؤٍل مغ الشاس، فقاؿ: "ىحا الحؼ يتكمع يخيج أف يذج الشاس كمخ عميّّ كعبج هللا رضي هللا عشيسا بخجل 
 إلضو، كفي نفدو شيػة خفضة "، كقاؿ بعزيع: "إنسا العالع الحؼ إذا سئل عغ مدألة فكأنسا يرعق "..

ككاف ابغ عسخ يقػؿ: "أتخيجكف أف تجعمػني جدخًا تعبخكف عمضو إلى جيشع؟؟"، ىحا الحؼ يفتي مغ دكف عمع جعل  
مغ نفدو جدخًا يعبخه الشاس إلى جيشع، كقاؿ: "العاِلع ىػ الحؼ يخاؼ عشج الدؤاؿ يـػ القضامة أْف يقاؿ لو: ِمغ أيغ 
أفتضت؟ "، لكّغ عالع الدػء يقاؿ لو: أنت أفتضت في السػضػع الفبلني أف الشدب القمضمة مغ الخبا تجػز فِسغ أيغ 

 جئت بيحا الكبلـ؟. 

 ا هلل تعال  لضذ بأقل أجخًا مسغ نصق صػاًبا :مغ سكت ْضث ال يجري اْتدابً 

 ككاف إبخاىضع إذا سئل عغ مدألة يبكي كيقػؿ: "أال تججكف أحًجا غضخؼ حتى جئتع إلي؟": 
ـْ ال (( ـْ ال َكَما َأْدِري َأُعَدْيخ  َنِبّي ُىَػ َأ  )) َما َأْدِري َأُتَبع  َلِعضغ  ُىَػ َأ

 ]أبي داكد َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

لشبي الكخيع عمسشا بيحا الكبلـ إذا كاجيتَظ أشضاء َفِقْف عشجىا، كلسا سئل عمضو الربلة كالدبلـ عغ خضخ بقاع ا
األرض كشخىا، قاؿ: ال أدرؼ، حتى جاء جبخيل عمضو الدبلـ فدألو فقاؿ: خضخ بقاع األرض السداجج كشخىا 

 األسػاؽ.
ب عغ كاحجة، يخككف بعس القرز ما أندؿ هللا ككاف ابغ عسخ رضي هللا عشيسا يدأؿ عغ عذخ مدائل فضجض

بيا مغ سمصاف مشيا أّف رجبًل مترػًفا لو شأف كبضخ، فبضشسا ىػ في الحساـ أعصػه مدألة، فغسديا بالجخف 
 كأعصاىع الجػاب، فيحه قرز غضخ مقبػلة، ككاف ِمغ الفقياء َمغ يقػؿ: ال أدرؼ أكثخ مسا يقػؿ أدرؼ. 

َسغِ  ْْ ٍج  ))َقاَؿ َعْبُج الَخ َْ ْبُغ َأِبي َلْضَم : َلَقْج َأْدَرْكُت ِفي َىَحا اْلَسْدِجِج ِعْذِخيَغ َكِماَئًة ِمَغ األْنَراِر َكَما ِمْشُيْع ِمْغ َأ
ُث ِبَحِجيٍث ِإال َكَد َأَف َأَخاُه َكَفاُه اْلَحِجيَث َكال ُيْدَأُؿ َعْغ ُفْتَضا ِإال َكَد َأَف َأَخاُه َكَفاُه ا  ا ((ْلُفْتضَ ُيَحجِّ

اِئِب [  ]الجارمي عغ َعَصاِء ْبِغ الدَّ

كفي حجيث آخخ، كانت السدألة ُتعَخض عمى أحجىع فضخدىا إلى اآلخخ، ككاف الرحابة رضػاف هللا عمضيع 
 كالػصضة، كالػديعة، كالفجية. -كىي اآلف مػِضُع تداُحٍع  -يتجافعػف عغ أربعة أشضاء؛ اإلمامة، 
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ضا أقميع عمسًا، كأشجىع دفعًا ليا أكرعيع "، ككاف شغل الرحابة الكخاـ كالتابعضغ كقاؿ بعزيع: "أسخعيع إلى الفت
 بخسدة أشضاء؛ بقخاءة القخآف، كعسارة السداجج، كذكخ هللا تعالى، كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ.

أك نيي عغ مشكخ، أك  شبعًا لسا سسعػا كبلـ الشبي الكخيع: "كل كبلـ ابغ آدـ عمضو كزُره إال ثبلث؛ أمخ بسعخكؼ،
 ذكخ هلل تعالى".

كقاؿ ابغ حرضغ: "إف أحجىع يفتي في مدألة لػ كردت عمى عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو لجسع ليا أىل بمجٍة 
 جسضعًا ". 

َرَأْيُتُع الَخُجَل َقْج ُأْعِصَي ُزْىًجا ِفي  ))َعْغ َأِبي َخبلٍد َكَكاَنْت َلُو ُصْحَبة  َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا
 الُجْنَضا َكِقَمَة َمْشِصٍق َفاْقَتِخُبػا ِمْشُو َفِإَنُو ُيْمِقي اْلِحْكَسَة((

 ]ابغ ماجو َعْغ َأِبي َخبلٍد[

الكبلـ قل كقاؿ أبػ سمضساف:" السعخفة إلى الدكػت أقخب مشيا إلى الكبلـ، كإذا كثخ العمع قل الكبلـ، كإذا كثخ 
العمع"، كىحا آخخ قػؿ: إّف ابغ عباس رضي هللا عشيسا كاف إذا سئل يقػؿ: "اسألػا حارث بغ زيج"، ككاف ابغ 
عسخ رضي هللا عشيسا يقػؿ: "اسألػا سعضج بغ السدضب"، كذكخ أف صحابضًا ركػ في حزخة الحدغ عذخيغ حجيثًا، 

الحدغ في تفدضخىا حجيثًا حجيثًا، فتعجبػا مغ حدغ تفدضخه فدِئل عغ تفدضخىا فقاؿ: ما عشجؼ إال ما ركيت، فأخح 
 فأخح الرحابي حفشة مغ حرى كرماىع بو، كقاؿ: "تدألػني عغ العمع كىحا الحبخ بضغ أضيخكع ".

 انطخكا إلى التػاضع، إذا عّد أخػؾ فيغ، ىكحا كاف الدمف الرالح، كىكحا كاف التابعػف. 

 مخمط(())ركعتاف مغ كرع خضخ مغ ألف ركعة مغ 
 ]الجامع الرغضخ عغ أنذ[

ُه عغ معرضة هللا إذا خبل لع يعبأ هللا بذيء مغ عسمو.  مغ لع يكغ لو كرع َيُرجُّ

* * * 
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 قرة مغ قرز الرحابة الكخاـ :

 كبعج فيحه قرة مغ قرز الرحابة رضػاف هللا عمضيع أجسعضغ: 
كالحؼ تخؾ أثخًا في نفدي أني لّسا قخأتيا ككشُت أضغ ما أدرؼ عغ ىحه القرة إْف كشت قخأتيا مغ قبل أـ لع أقخأىا، 

 أني ما قخأتيا مغ قبل، لكششي قخأتيا، ككأني أقخأىا أكؿ مخة، ىشاؾ استشباشات كثضخة قج نقف عشجىا.
قاؿ مؤلف ىحا الكتاب: قمَّسا اترمت األسباب بضغ شخرضغ كتػثقت العخػ بضغ اثشضغ كسا اترمت كتػثقت بضغ دمحم 

صمػات هللا كسبلمو عمضو كبضغ أبي سفضاف بغ الحارث، فقج كاف أبػ سفضاف تخبًا مغ أتخابو، فقج كججا بغ عبج هللا 
، المرضق، فأبػه الحارث كعبج هللا كالج الشبي  في زمغ متقارب، كنذأ في أسخة كاحجة، ككاف ابغ عع الشبي المـد

ي مغ الخضاع، فقج غحتيع الدضجة حمضسة الكخيع أخػاف، يشحجراف مغ صمب عبج السصمب، ثع إنو كاف أخًا لمشب
الدعجية مغ ثجيضيا معًا، ككاف بعج ذلظ كمو صجيقًا حسضسًا لمخسػؿ صمػات هللا عمضو قبل الشبػة كأشج الشاس شبيًا 

 بو.
فيل رأيت أك سسعت قخابة أقخب أك أكاصخ أمتغ مغ ىحا الحؼ كاف بضغ دمحم بغ عبج هللا كأبي سفضاف بغ الحارث؟ 

غ السفخكض أف يكػف أبػ سفضاف ىحا أصجَؽ الشاس إلى تمبضة دعػة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، لحا كاف م
كأسخعيع مباشخًة إلى اتباعو، لكغ األمخ جاء عمى خبلؼ كل ما يتػقع، إْذ ما إْف بجأ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ 

الربلة كالدبلـ، فاستحالت الرجاقة يشحر عذضختو حتى شبت نار الزغضشة في قمِب أبي سفضاف عمى الشبي عمضو 
إلى عجاكة، كالخحع إلى قصضعة، كاألخػة إلى صّج ك رّد، كل ىحه األسباب قامت في نفذ أبي سفضاف، كلكغ: إّنظ 
ًما  ال تيجؼ مغ أحببت، لقج كاف أبػ سفضاف لسا صجع الشبي بأمخ ربو فارسًا مغ أنبل فخساف قخير، كشاعخًا مقجَّ

شانتو كلدانو لسحاربة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كمعاداة دعػتو، كجّشج قػتو كميا ضج بضغ الذعخاء، فػضع ك
خىا، كما كقع بالسدمسضغ أذًػ إال كاف لو فضو  اإلسبلـ كالسدمسضغ، فسا خاضت قخير حخبًا ضج الشبي إال كاف مدعِّ

هللا عمضو، فقاؿ فضو كبلمًا مقحعًا يج، كلقج أيقع أبػ سفضاف شضصاَف شعخه، ك أشمق لدانو في ىجاء الشبي صمػات 
فاحذًا، كشالت عجاكة أبي سفضاف لمشبي عمضو الربلة كالدبلـ حتى قاربت عذخيغ عامًا، لع يتخؾ خبلليا ضخًبا 
مغ ضخكب الكضج لمشبي إال فعميا، كال صشفًا مغ صشػؼ األذػ لمسدمسضغ إال عسمو، كقبضل فتح مكة بقمضل ُكِتَب 

كاف إلسبلمو قرة مثضخة َكَعْتَيا كتُب الدضخ، كتشاقمتيا كتُب التاريخ، كلَشَجْع لمخجل نفدو ألبي سفضاف أف يدمع، ك 
 الحجيث عغ قرة إسبلمو، فػصُفو ليا أدؽ. 
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 قرة إسبلـ أبي سفضاف :

ِو الشبّي إلى مكة لضفتحيا، ضاقت عميَّ األرض بسا  قاؿ: لسا استقاـ أمخ اإلسبلـ، كقّخ قخاره، كشاعت أخبار تػجُّ
 حبت، كقمت إلى أيغ أذىب؟ كمغ أصحب، كمع مغ أكػف؟ر 

، كعشجما كصل إلى شاشئ البحخ رأػ صاحب سفضشة، قاؿ: أركب معظ  عكخمة بغ أبي جيل قبضل فتح مكة فخَّ
إلى الذاشئ اآلخخ، قاؿ لو: ىل أنت مدمع؟ قاؿ: كما مدمع؟ قاؿ: أف تذيج أف ال إلو إال هللا فقاؿ لو: إًذا ِلَع 

 ىخبت؟.
إلى أيغ أذىب؟ كمغ أصحب؟ كمع مغ أكػف؟ ثع جئت زكجتي كأكالدؼ كقمت: تيضؤكا لمخخكج مغ مكة،  كقمت:

فقج أكشظ كصػؿ دمحم كإني لسقرػد، لضذ ىػ مذخًكا عادًيا، كلكغ لو باع شػيل في األذػ، كقاؿ في نفدو: كإني 
خب كالعجع قج دانت لسحسج بالصاعة، لسقتػؿ ال محالة إف أدركشي السدمسػف، ثع قاؿ: أما آَف لظ أف تجرؾ أف الع

كاعتشقت ديشو، كأنت ما تداؿ مِرخًِّا عمى عجاكتو، ككشت أكلى الشاس بترجيقو كنرخه، كمازاؿ أىمي يخغبػنشي بجيغ 
 دمحم حتى شخح هللا صجرؼ لئلسبلـ.

عي ابشي جعفًخا، قست مغ تػؼ كقمت لغبلمي ىضئ لي نػقًا كفخسًا، شبعًا كلكغ الشبي الكخيع في الصخيق، كأخحت م
كجعمشا ندضخ نحػ مشصقة بضغ مكة كالسجيشة، كقج بمغشي أف دمحمًا ندؿ فضيا، كلسا اقتخبت مشيا تشكخت حتى ال يعخفشي 
أحج فأقتل قبل أف أصل إلى الشبي، كأعمغ إسبلمي بضغ يجيو، كبقضت أمذي عمى قجمي، كشبلئع السدمسضغ تسزي 

أتشحى عغ شخيقيع خػفًا مغ أف يعخفشي أحج مغ أصحاب الشبي، مضسشة شصخ مكة جساعة تمػ جساعة، فكشت 
كفضسا أنا كحلظ إْذ شمع الشبي في مػكبو فترجيت لو ككقفت تمقاءه، كما إف مؤل عضشضو مشي، كعخفشي حتى أعخض 
ؿ كجيو، فتحػلت إلى ناحضة كجيو حتى  عشي إلى الشاحضة األخخػ، فتشحضت إلى ناحضة كجيو، فأعخض عشي كحػَّ

لظ مخارًا، كشت ال أشظ ك أنا مقبل عمى الشبي أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سضفخح بإسبلمي، كأف أصحابو سضفخحػف فعل ذ
لفخحو، لكغ السدمسضغ حضشسا رأكا إعخاض رسػؿ هللا عشي أعخضػا عشي جسضعًا، لقج لقضشي أبػ بكخ فأعخض عشي 

بو قمبو، فػججتو أشج إعخاضًا مغ صاحبضو، بل إنو  أشج اإلعخاض، فشطخت إلى عسخ بغ الخصاب نطخًا أستمضغ
أغخػ بي أحج األنرار، كقاؿ لي األنرارؼ: يا عجك هللا، أنت الحؼ كشت تؤذؼ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كتؤذؼ أصحابو، 
ف كقج بمغت في عجاكة الشبي مذارؽ األرض ك مغاربيا، كمازاؿ األنرارؼ يدتصضل عمّي كيخفع صػتو، كالسدمسػ 
يقتحسػنشي بعضػنيع، كُيَدّخكف مسا أالقي، عشج ذلظ أبرخت عسي العباس، فمحت بو، كقمت: يا عع؛ قج ضششت أف 
، كأحمى شيء في مدألة اإليساف أْف يأتي في  يفخح رسػؿ هللا بإسبلمي، فإذا آمغ رجل بعج فتخة شػيمة فيػ ممـػ
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، كلضذ بعج أف شاب شعخؾ، كانحشى ضيخؾ، الػقت السشاسب، كأنت شاب، كأنت قػؼ، كأنت صحضح، كأنت غشي
 كاندكت عشظ الجنضا، كصخَت قعضَج البضت عشجئٍح أخحَت ترمي.

فقمت: يا عع قج كشُت أرجػ أف يفخح رسػؿ هللا بإسبلمي، لقخابتي مشو، كشخفي مغ قػمي، كقج جخػ بي ما تعمع، 
خاضو عشظ، فإف سسحت فخصة فإني أرجػ رسػؿ فكمِّسو في أمخؼ، فقاؿ: ال وهللا ال أكمسو أبجًا بعجما رأيت مغ إع

هللا، أّما اآلف فبل يجخؤ أحج أف يكمسو، فقمت: يا عع إلى مغ تكمشي إذًا؟ فقاؿ: لضذ عشجؼ غضخ ما سسعت، 
فتسمكشي اليع، كركبشي الحدف، كلع ألبث أف رأيت ابغ عسي عمي بغ أبي شالب، فحجثتو بأمخؼ، فسا لبث أف قاؿ 

ف عميَّ لي كسا قاؿ عسي العبا س، عشج ذلظ رجعت إلى عسي العباس كقمت: يا عع، إذا كشت ال تدتصضع أف ُتَعصِّ
قمب الشبي الكخيع فُكفَّ عشي ذلظ الخجل الحؼ يذتسشي، كيغػؼ الشاس بذتسي، فقاؿ: ِصْفُو لي، فػصفُتو لو، فقاؿ: 

ف ابغ عع رسػؿ هللا، كابغ أخي، فإف ذلظ نعضساف بغ الحارث الشجارؼ، فأرسل إلضو كقاؿ لو: يا نعضساف إف أبا سفضا
، فدضخضى عشو يػمًا، َفُكفَّ عشو، كما زاؿ بو حتى رضي أف يكف عشي ك قاؿ:  يكغ رسػؿ هللا ساخًصا عمضو الضـػ
ال أعخض لو بعج اآلف، أغمق الجبية عمضو، كلسا ندؿ الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ بالجحفة جمدت عمى باب 

سًا، فمسا رآني كىػ خارج مغ مشدلو أشاح عشي بػجيو، فمع أيأس مغ استخضائو، مشدلو، كمعي ابشي جعفخ قائ
كجعمت كمسا ندؿ في مشدؿ أجمذ عمى بابو، كأبقي ابشي جعفخًا كاقفًا بإزائي، فكاف إذا أبرخني أعخض عشي، 

هللا صمى كبقضت عمى ذلظ زمانًا، فمسا اشتج عمي األمخ كضاقت نفدي، قمت لدكجتي: وهللا لضخضضغ عشي رسػؿ 
 هللا عمضو كسمع أك آلخحف بضج ابشي ىحا، ثع لشحىبغ ىائسضغ عمى كجَيْضشا في األرض حتى نسػت جػعًا كعصذًا.

فمسا بمغ ذلظ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رّؽ لو، كلسا خخج مغ بضتو نطخ إليَّ نطخًا ألضغ مغ الشطخة األكلى، ثع دخل الشبي عمضو  
مُت في ركابو، كخخج إلى السدجج فخخجت أسعى بضغ يجيو ال أفارقو عمى حاؿ، كتعَّ الربلة كالدبلـ مكة فجخ

 إسبلـ أبي سفضاف بغ الحارث أخي الشبي في الخضاع كابغ عسو. 

 إرضاء أبي سفضاف لمشبي الكخيع :

ؿ ىحه كاقعة أخخػ؛ فقْج كقف أبػ سفضاف بغ حخٍب عمى باب عسخ ساعات، فمع يدسح لو بالجخػؿ، كصيضب كببل
يجخبلف كيخخجاف ببل استئحاف، فمسا دخل عاتبو، كقاؿ: أبػ سفضاف زعضع قخير يقف في بابظ ساعات شػيمة 
 كصيضب كببلؿ يجخبلف ببل استئحاف؟؟ فقاؿ لو: ىؤالء اتبعػا الشبي في ساعة العدخة كأنت أيغ كشت؟.

ت لمقائو ما لع تعج مغ قبل، كلسا كاف يـػ الخشجؽ، كجسعت العخب لحخب الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كأعج
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كقخرت أف تجعميا القاضضة عمى اإلسبلـ كالسدمسضغ، كخخج الشبي صمػات هللا عمضو لمقاء الجسػع مع أصحابو، 
 ففي أؼِّ صف كشت؟ كيـػ حشضغ ماذا كاف لظ مغ دكر؟ قج قاؿ تعالى: 

َشْضغٍ  ُْ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتُكْع َفَمْع ُتْغِغ َعْشُكْع َشْضئًا َكَضاَقْت َعَمْضُكُع اأْلَْرُض  ﴿ َلَقْج َنَرَخُكُع َّللَاُ ِفي َمَػاِشَغ َكِثضَخٍة َكَيْػـَ 
َبْت ُثَع َكَلْضُتْع ُمْجِبِخيَغ   ُْ  ِبَسا َر

 [ 25] سػرة التػبة:

ع هللا عد إّف الرحابة الحيغ خاضػا بجرًا كأحجًا كالخشجؽ، باعػا أنفديع، كيـػ حشضغ ضشػا أنفديع أقػياء فخحلي
كجل، أّما أبػ سفضاف بغ الحارث فقاؿ: فخخجت مع الشبي، كلسا رأيت جسػع السدمسضغ الكبضخة قمت: وهللا ألكفِّخفَّ 
الضـػ عغ كل ما سمف مشي مغ عجاكة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كلضخيغ مشي مغ أمخؼ ما يخضي هللا كيخضضو، اآلف جاء 

 الػقت السشاسب.

كلسا التقى الجسعاف اشتجت كشأة السذخكضغ عمى السدمسضغ، فجب فضيع الػىغ كالفذل، كصار الشاس يتفخقػف عغ 
الشبي، ككادت تحل بشا اليديسة السشكخة، فإذا بالشبي عمضو الربلة كالدبلـ فجاه أبي كأمي يثبت في قمب السعخكة 

 عغ نفدو كعّسغ حػلو كأنو المضث عاديًا:  عمى بغمتو الذيباء كأنو الصػد الخاسخ كيجخد سضفو، كيجافع

  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َيْػـَ ))َعْغ َأِبي ِإْسَحاَؽ َقاَؿ: َرُجل  ِلْمَبَخاِء اْبِغ َعاِزٍب َرِضي َّللَاُ َعْشُيَسا َأَفَخْرُتْع َعْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصمَ 
َشْضٍغ َقاَؿ: َلِكَغ َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ  َسْمَشا َعَمْضِيْع  ُْ َْ َعَمْضِو َكَسَمَع َلْع َيِفَخ ِإَف َىَػاِزَف َكاُنػا َقْػًما ُرَماًة َكِإَنا َلَسا َلِقضَشاُىْع 

ـِ َفَأَما َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ  َيا ْضِو َكَسَمَع َفَمْع َيِفَخ َفَمَقْج  َعمَ َفاْنَيَدُمػا َفَأْقَبَل اْلُسْدِمُسػَف َعَم  اْلَغَشاِئِع َكاْسَتْقَبُمػَنا ِبالدِّ
َمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ: َأَنا الَشِبُي ال َكِحْب َرَأْيُتُو َكِإَنُو َلَعَم  َبْغَمِتِو اْلَبْضَزاِء َكِإَف َأَبا ُسْفَضاَف آِخح  ِبِمَجاِمَيا َكالَشِبُي َصَم  َّللَاُ عَ 

 َأَنا اْبُغ َعْبِج اْلُسَصِمْب((
 فق عمضو َعْغ َأِبي ِإْسَحاَؽ[]مت

عشج ذلظ كثبت عغ فخسي، ككدخت غسج سضفي، وهللُا يعمع أني أريج السػت، كأخح عسي العباس بمجاـ بغمة الشبي، 
ككقف بجانبو، كأخحت أنا مكانو مغ الجانب اآلخخ، كفي يسضشي سضفي أذكد بو عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أما شسالي 

مشرفًة...، كإلى اآلف لع يتبدع لو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فمسا نطخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ إلى حدغ ببلئي قاؿ فكانت 
لعسي: مغ ىحا؟ قاؿ: ىحا أخػؾ كابغ عسظ أبػ سفضاف بغ الحارث، فارَض عشو يا رسػؿ هللا، فقاؿ: قج فعمت، 

 كغفخ هللا لو كل عجاكة عادانا إياىا.
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ادؼ فخحًا إلرضاء رسػؿ هللا صمى هللا عشي..ثع التفت إلي كقاؿ: أخي تقجـ... أليبت كمسات الشبي فاستصاؿ فؤ 
حساستي فحسمت عمى السذخكضغ حسمًة أزالتيع عغ مػاضعيع، كحسل معي السدمسػف حتى فخَّقشاىع إلى كل مكاف، 

ع صحبتو، كلكشو لع يخفع نطخه كضل أبػ سفضاف بغ الحارث مشح حشضغ يشعع بجسضل رضى الشبي عشو، كيدعج بكخي
 إلضو أبجًا، كلع يشطخ إلى كجيو حضاًء مشو كخجبًل مغ ماضضو معو. 

 االبتعاد عغ معاداة هللا ك رسػلو ك اغتشاـ كل لحطة في الصاعة :

بعجما أسمع لع يشطخ إلضو خجبًل، عذخكف سشة كىػ يعادؼ الشبي، فأحضانًا يقرخ اإلنداُف كيؤذؼ الشاس، كيحّسل 
ما ال يصضق، إذا جاءت الرحػة أعانو هللا، كالقزضة لضدت سيمة؛ أف تعادؼ هللا كرسػلو، فبل ترمي،  نفدو

ميا ما ال تصضق.  كتدتيضغ بالجيغ، كتؤذؼ الشاس كتغذيع، ماذا يفعل ىحا بشفدو؟ يحسِّ
هللا، محخكمًا مغ كجعل أبػ سفضاف يعس بشاف الشجـ عمى األياـ الدػد التي أمزاىا في الجاىمضة محجػبًا عغ نػر 

كتابو، فأكبَّ عمى القخآف لضمو كنياره يتمػ آياتو، كيتفقو في أحكامو، كيتسمى مغ عطاتو، كأعخض عغ الجنضا 
كزىختيا، كأقبل عمى هللا بكل جارحٍة مغ جػارحو حتى إف الشبي صمػات هللا عمضو رآه ذات مخٍة يجخل السدجج فقاؿ 

إنو أكؿ مغ يجخل السدجج، كآخخ مغ  -أبػ سفضاف -: ال، قاؿ: ابغ عسي لعائذة أتجريغ مغ ىحا يا عائذة؟ قالت
 يخخج مشو.

ّـِ عمى كحضجىا، كبكاه  كلسا لحق الشبي صمػات هللا عمضو بالخفضق األعمى حدف عمضو أبػ سفضاف بغ الحارث حدَف األ
فة الفاركؽ رضي هللا عشو بكاء الحبضب عمى حبضبو، كرثاه بقرضجة مغ غخِّ السخاثي تفضس حدًنا كلػعة، كفي خبل

أحّذ أبػ سفضاف بجنػ أجمو، فحفخ لشفدو قبخًا بضجيو، كلع يسس عمى ذلظ ثبلثة أياـ حتى حزختو الػفاة، كأنو مع 
 السػت عمى مضعاد، فالتفت إلى زكجتو كأكالده كأىمو كقاؿ: ال تبكػا عمي فػ هللا ما تعمقت بخصضئٍة مشح أسمست.

بًة نرػًحا، كعاىج هللا أاّل يؤذؼ أحًجا أبجًا، كال يعري أبجًا، فإذا جاء ممظ السػت يقػؿ: إذا تاب الخجُل إلى هللا تػ 
 مخحبًا بو كبالسػت.

وهللا ما تعمقت بخصضئٍة مشح أسمست، ثع فاضت ركحو الصاىخة، فرمى عمضو الفاركؽ رضػاف هللا عمضو، كحدف لفقجه 
 باإلسبلـ كالسدمسضغ. ىػ كالرحابة الكخاـ، كعجكا مػتو مراًبا جمبًل حلَّ 
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فاغتشع أخي السدمع خسدًا قبل خسذ؛ شبابظ قبل ىخمظ، كصحتظ قبل سقسظ، كغشاؾ قبل فقخؾ، كال يعخؼ 
اإلنداف بعج ذلظ متى يرضبو آالـ، كأكجاع، أيدتصضع أف يترجؽ أـ ال، اكدب الػقت، قع المضل إف كشَت تدتصضع 

استغل ىحا الذباب، كاستبق الخضخات، كإذا درَّْت نضاُقظ فاحتمْبيا، أف تقـػ لمربلة، اقخأ القخآف كأنت في شباب، ك 
 كإذا ىبَّبْت رياُحظ فاغتشسيا، فإفَّ الخيح عادتيا الدكػف.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 شخكشو -: التضسع : تعخيفو  5رس الج

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كأفزل الربلة كالتدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا 

بو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في اتباعو، كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشا
 عبادؾ الرالحضغ. 

 شخكط التضسع :

 ػ الشضة : 1

 أييا األخػة السؤمشػف؛ تحجثشا في الجرس الساضي عغ الغدل، كالضـػ نتحجث عغ التضسع.
كالعمساء عمى خبلؼ في الشضة، يرح التضسع بذخكط ثسانضة: األكؿ: الشضة، كحقضقتيا: عقج القمب عمى الفعل، 

فأكثخىع أنيا عسل قمبي، فإذا عَدـ اإلنداف عمى أف يفعل ىحه العبادة، فيحه العديسة ىي الشضة، ككقتيا: عشج ضخب 
يجه عمى ما يتضسع بو، ففي أثشاء الزخب عمى الحجخ، أك التخاب، أك الخخاـ، في أثشاء الزخب يشػؼ اإلنداُف 

 صاىخ ألداء الربلة، أك لقخاءة القخآف، أك لذيء آخخ.التضسَع مغ ىحا الرعضج ال
كشخكط صحة الشضة ثبلثة: اإلسبلـ، فبل ترح الشضة لغضخ السدمع، كىحا شيء بجييي، كالتسضضد، يعشي العقل، كالعمع 
 بسا يشػيو، يشػؼ التضسع لمربلة، كأْف يشػؼ التضسَع لربلة جشازة، أك يشػؼ التضسع لقخاءة القخآف، كىكحا.

تخط لرحة نضة التضسع لمربلة أحج ثبلثة أشضاء: إما نضة الصيارة، ىحه نضة، أك نضة استباحة الربلة، أك نضة كيذ
 عبادة مقرػدة ال ترح بجكف شيارة، مغ ىحه العبادة السقرػدة قخاءة القخآف.

 ما.  إذا نعػد فشحكِّخ أفَّ لمتضسع ثسانضة شخكط:الذخط األكؿ الشضة، كىي عقج القمب عمى فعل شاعة
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 ػ العحر السبضح لمتضسع : 2

الذخط الثاني: العحر السبضح لمتضسع، فإذا لع يكغ ىشاؾ عحر مبضح لمتضسع لع يرّح التضسُُّع، ما ىي األعحار؟ ُبْعُجه 
مدافة مضل عغ الساء، أؼ إذا كاف بضشظ كبضغ الساء مضل، كلػ في السرخ، كلػ كشت في بمج آىل بالدكاف، كبضشظ 

، كبضغ الساء م ضل، ىحا السضل يجضد لظ التضسع، ككحلظ حرػؿ مخض، كسثل أشخاص يعانػف ِمغ مخض الخكماتضـد
كبخٍد يخاؼ مشو التمف أك السخض، أؼ يخاؼ مغ التمف أؼ اليبلؾ، أك السخض، أك ازدياد السخض، إذًا بعج 

كالعجك بصاش، كسا في السدافة، كالسخض، كخػؼ عجك، أك حضػاف مفتخس أك نحػه، فأحضانا عشج الساء عجك ما، 
أثشاء الحخب، كخػؼ عصر، فإذا كاف مع اإلنداف كسضة ماء، كىػ في الرحخاء، كإذا تػضأ بسا معو مغ ماء 
ربَّسا مات عصذا، إًذا خاؼ العصر، أك خاؼ السخض، أك خاؼ العجك، كاحتضاج ماء لعجغ ال لصبخ مخؽ، فإذا 

لبقضت ببل خبد، كلفقج آلة أيًزا، فحبل الجلػ مقصػع  كاف معظ ماء يكفي لعجغ العجضغ، فمػ أنظ تػضأت بو
مثبًل، أك لضذ لجيو حبل لمجلػ، كالساء عمى بعج أمتار، لكغ لجيظ حبٌل، فيحا يعشي َفْقَج آلة، كخػؼ فػت صبلة، 
أؼ الربلة التي ال تقزى، مثل الجشازة كصبلة العضجيغ، فإذا خفت أف تفػتظ صبلة الجشازة، أك صبلة العضجيغ 

 ضظ بالتضسع.فعم
إذًا فاألعحار السبضحة لمتضسع، البعُج عغ الساء، كخػُؼ السخض، كخػُؼ العجك، كخػُؼ العصر، كاالحتضاُج لعجغ ال 
لصبخ مخؽ، ألّف السخؽ شيء ثانػؼ في الصعاـ، أما الساء لمعجضغ فذيء أساسي، كلفقج آلة كحبل الجلػ، أك 

نقصع تضاُر الكيخباء، كعشجه محخؾ يعسل عمى الكيخباء، كالساء الدصل، أك ما شاكل ذلظ، كفي أيامشا ىحه إذا ا
عمى بعج خسدضغ متًخا، كتضار الكيخباء مقصػع، فعمضو أْف يتضسع، كخػُؼ فػت صبلة جشازة، أك عضج، ىحا الذخط 

 الثاني. 

 ػ أف يكػف التضسع بصاىخ : 3

الصاىخ، مغ جشذ األرض، كالتخاب، الذخط الثالث: أف يكػف التضسع بصاىخ، نػيت التضسع مغ ىحا الرعضج 
 كالحجخ، كالخمل، فالخخاـ حجخ، أما الحصب، كالفزة، كالحىب فمضدت مغ جشذ األرض.

الذخط األكؿ: الشضة، الذخط الثاني: كجػد العحر السبضح، البعج، كخػؼ السخض، كخػؼ العصر، كخػؼ العجك أيًِّا 
بلة، كالذخط الثالث: أف يكػف التضسع بصاىخ مغ جشذ كاف، كاحتضاج ماء لعجغ، كفقُج اآللة، كخػُؼ فػات ص

 األرض كالتخاب، كالحجخ، كالخمل، ال الحصب، كالفزة، كالحىب. 
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 ػ استضعاب السحل بالسدح : 4

الذخط الخابع: استضعاب السحل بالسدح، أؼ استضعاب الػجو كامبًل، مغ مشبت الذعخ إلى أسفل الحقغ، كشخفي 
 مبًل، ككحلظ الضجيغ استضعابيسا كاممتضغ. شحستي األذنضغ استضعاًبا كا

 ػ أف يسدح بجسضع الضج أك أكثخىا : 5

الذخط الخامذ: أف يسدح بجسضع الضج، أك أكثخىا، فمػ مدح بإصبعضغ لع يرّح، كلػ كّخر حتى استػعب، بخبلؼ 
 مدح الخأس. 

 ػ أف يكػف بزخبتضغ بباشغ الكفضغ : 6

 لكفضغ، كلػ في مكاف كاحج. الذخط الدادس: أف يكػف بزخبتضغ بباشغ ا

 ػ انقصاع ما يشافي التضسع مغ ْضس كنفاس : 7

الذخط الدابع: انقصاع ما يشافي التضسع مغ حضس، كنفاس، فمػ كانت السخأة في حضس أك نفاس لع يرّح التضسع، 
 إْذ ال بج مغ انقصاعيسا انقصاًعا كامبًل. 

 ػ زكاؿ ما يسشع السدَح كذسٍع ك شحٍع : 8

امغ: زكاؿ ما يسشع السدَح كذسٍع ك شحٍع، فإذا ُكجَج عمى األضافخ شبلٌء، أك شحع، أك عجضغ، أك مادة الذخط الث
مانعة فدَج التضسُّع، فيحه ثسانضة شخكط لمتضسع، كأعضجىا سخيعًا، أكاًل: الشضة، ثانضًا: كجػد العحر السبضح، ثالثًا: التضسع 

حل بالسدح، خامدًا: أف يسدح بجسضع الضج، أك بأكثخىا، برعضج شاىخ مغ جشذ األرض، رابعًا: استضعاب الس
سادسًا: أف يكػف بزخبتضغ بباشغ الكفضغ، كلػ في مكاف كاحج، سابعًا: انقصاع ما يشافي التضسع، مغ حضس أك 
نفاس، الثامغ: زكاؿ ما يسشع السدَح كذسٍع، كىحه السعمػمات أكثخ اإلخػة الحاضخيغ عمى عمع بسعطسيا، كلكغ 

 الحكخػ تشفع السؤمشضغ. فحكخ فإف
* * * 
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 صفات العالع :

 ػ أف يكػف شجيج التػقي مغ محجثات األمػر : 1

كلششتقل إلى فرل مختار مغ إحضاء عمـػ الجيغ عشػانو " صفات العالع "، كىي: أف يكػف شجيج التػقي مغ 
محجثات األمػر، كل بجعة ضبللة، ككل ضبللة في الشار، كما أكثخ البجعة التي تقصع اإلنداف عغ ربو كأجيدة 

ـ أحاديث ديش ـ مػاضضع عمسضة، فخبشا عد كجل الميػ، إْذ يقػؿ بعُزيع: بو ندسع تبلكة القخآف، كتقجِّ ضة، كسا تقجِّ
 قاؿ: 

ْفِعِيَسا َكَيْدَأُلػَنَظ َماَذا ﴿ َيْدَأُلػَنَظ َعِغ اْلَخْسِخ َكاْلَسْضِدِخ ُقْل ِفضِيَسا ِإْثع  َكِبضخ  َكَمَشاِفُع ِلمَشاِس َكِإْثُسُيَسا َأْكَبُخ ِمْغ نَ 
  َلُكُع اآْلََياِت َلَعَمُكْع َتَتَفَكُخكَف  ُيْشِفُقػَف ُقِل اْلَعْفَػ َكَحِلَظ ُيَبضُِّغ َّللَاُ 

 [219] سػرة البقخة: 

مثبًل بخمضل فضو ماء مخ، محاب فضو ممعقة عدل، فسغ أجل أف ترل ىحه السمعقة إلى جػفظ، يجب أف تذخب ىحا 
، كقج يكػف سامًا، كقج يكػف مؤذيًا، فمحلظ عمضو أف يكػف شجيج  التػقي مغ محجثات البخمضل بكاممو، كىػ مخّّ

األمػر، كإف اتفق عمضيا الجسيػر، أؼ يجػز لمجسيػر في آخخ الدماف أْف يتفقػا عمى ضبللة، كأْف يرضخ شيء 
بحكع العادة، أك شيء بحكع العخؼ، فضرضخ لكثخة انتذاره بجييًضا، فضقاؿ: فَسغ أنت حتى تجضد ما ال يجػز؟ كمغ 

 أيغ تأتضشا بيحا الجيغ؟

الغدالي: أف يكػف شجيج التػقي مغ محجثات األمػر، كإف اتفق عمضيا الجسيػر، فبل يغخّنو إشباؽ  فيشا يقػؿ اإلماـ
 الخمق عمى ما ُأحِجث بعج الرحابة َرِضي َّللاَّ َعْشيع. 

 ػ ْخصو عم  التفتضر عغ أْػاؿ الرحابة كسضختيع كأعساليع : 2

ع، فإذا اقتجػ إنداف بالرحابة كاف في قسة لضكغ حخيًرا عمى التفتضر عغ أحػاؿ الرحابة كسضختيع كأعسالي
الحكاء كالتػفضق، كإذا اقتجػ بغضخ الرحابة فل، شبعًا ىع رجاؿ كنحغ رجاؿ كسا قاؿ بعس العارفضغ، كقاؿ بعس 
العارفضغ: ما جاءنا عغ صاحب القبة الخزخاء فعمى العضغ كالخأس، ألنو ال يشصق عغ اليػػ، إف ىػ إال كحي 

، كما يػحى، كما جاءنا عغ  أصحابو الكخاـ فعمى العضغ كالخأس، لساذا؟ ألنيع أخحكا عغ الشبي، كالشبيُّ معرـػ
جاءنا بعج ذلظ عغ غضخىع، فشحغ رجاؿ كىع رجاؿ، كقاؿ بعزيع اآلخخ: كل إنداف يؤخح مشو كيخد عمضو، إال 
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ج، كما مغ أحج صاحب ىحه القبة الخزخاء، ما يشصق عغ اليػػ، كقاؿ بعزيع: ما مغ أحج يكبخ عغ أف ُيشقَ 
.  يرغخ عغ أف َيشَقج، فاإلنداف غضخ معرـػ

لحلظ قاؿ سضجنا عسخ: " أحبُّ ما أىجػ إلّي أصحابي عضػبي "، أكبخ ىجية تقجميا ألخضظ إف رأيت فضو شصصًا، أك 
أحبُّظ،  انحخافًا، أك تقرضخًا، أك مخالفًة، أك معرضًة، فبضشظ كبضشو، كبسشتيى المصف كالتيحيب، قل لو: يا أخي إنشي

كأنت مؤمغ، كأنت قارغ قخآف، كىحا الحؼ تفعمو ال يمضق بالسؤمشضغ، إذا قمت لو بضشظ كبضشو فيحه نرضحة، فإذا 
 كجيت لو ىحه السبلحطة أماـ مؤٍل فيحا تذيضخ، كقج يكػف الخد عشضفًا، ألنظ شيخت بو.

ف كالسشاضخة كالقزاء كالػالية كتػلِّي كيدأؿ الغدالي ىحا الدؤاؿ فقاؿ: أكاف ىعُّ الرحابة في التجريذ كالترشض
األكقاؼ كالػصايا كأكل ماؿ األيتاـ كمخالصة الدبلشضغ كمجاممتيع في اِلعذخة أـ كاف ىسُّيع في الخػؼ كالتفكخ 
كالسجاىجة كالسخاقبة كاجتشاب دقضق اإلثع كجمضمو كالحخص عمى إدراؾ خفايا شيػات الشفػس كمكايج الذضصاف إلى 

 البصػف؟. غضخ ذلظ مغ عمـػ

 سضخة الرحابة العصخة قجكة  لشا :

إّف سضخَة الرحابة العصخة قجكٌة لشا، فأحضانا قج تحزخ مجمًدا فضقاؿ لظ: ىحا مجمُذ ذكخ، كتججىع يمبدػف ثضاًبا 
بضزاء، كيقػمػف بحخكات، كفي أثشاء الجكراف الدخيع ترضخ مبلبُديع مثل السطمة، يا تخػ أىكحا َفَعَل الرحابة؟ 

الصخيقة كأمثاليا فتحػا العالع؟ كبيحه الصخيقة انتدعػا إعجاب األمع؟ كبيحه الصخيقة صاركا قادة الذعػب؟ كبيحه 
 كالخبلصة أّنظ تذعخ أّف ىشاؾ أفعااًل لضدت مغ الجيغ في شيء.

رأيو، يقػؿ الحدغ َرِضي َّللاَّ َعْشو: "محجثاف ُأحِجثا في اإلسبلـ؛ رجل ذك رأؼ سضئ زعع أف الجشة لسغ رأػ مثل 
 كُمتَخؼ يعبج الجنضا، ليا يغزب، كليا يخضى، كإياىا يصمب".

و الجنضا، أك رجل آخخ ىسُّو أف يتتبَّع  كالحقضقة ىشا تحمضل دقضق، فأنَت أماـ رجل آثخ الجنضا عمى اآلخخة، ككلُّ ىسِّ
ُسحَجثاف لضدا مغ الجيغ في أفكار الشاس، فسغ كافقو عمى أفكاره السشحخفة ضّشو صالحًا كمغ خالفو َكفََّخه، كىحاف ال

 شيء.
كيقػؿ اإلماـ الغدالي َرِضي َّللاَّ َعْشو: كاعمع تحقضقًا أف أعمع أىل الدماف، كأقخبيع إلى الحق أشبييع برحابة رسػؿ 

 هللا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع، كأعخفيع بصخيق الدمف، فسشيع أَخَح الجيَغ.
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و: خضخنا أتبعشا ليحا الجيغ لسا قضل لو: خالفَت فبلنًا؟ فبل يشبغي أف يكتخث لحلظ قاؿ اإلماـ عمي كـخ هللا كجي
 بسخالفة أىل العرخ إذا كاف عسُمو مػافًقا عسَل أىِل عرخ رسػؿ هللا كىع الرحابة الكخاـ.
فإذا خالفَت أىل عرخؾ، كاتبعت أىل عرخ رسػؿ هللا فأنت عمى حق، ككمسة اإلماـ عمي كـخ هللا كجيو يقػؿ: " 
نحغ نعخؼ الخجاؿ بالحق، كال نعخؼ الحق بالخجاؿ "، ىحه كمسٌة في مشتيى الجقة، فبل يعخؼ الحق ألف فبلًنا 
 قالو، بل يعخؼ فبلًنا أىػ عمى حق أك عمى باشل في ضػء الحق الحؼ تعخفو، فالحق ىػ األصل.

الفاعل الخفع، إذا ذاؾ السجرِّس  فمػ فخضشا مجرس لغة عخبضة نرب الفاعل، فإّف الفاعل لع َيُعْج مشرػًبا، فحكعُ 
مخصئ، ففي المغة قػاعج ثابتة في ضػئيا تقّضع ضػابصيا، فإذا قخأ جاىٌل في كتاٍب مصبػع كنَرب الفاعَل فمضذ 
الرػاب في قخاءتو، كقاؿ: أنا أضشو مخفػًعا، ال، فيحا خصأ مصبعّي، فأنت تعخؼ الكبلـ بالحقائق التي تعخفيا مغ 

 قائق مغ كتاب شارغ.قبل، كال تدتشبط الح
 يقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 

َدُغ اْلَيْجِي َىْجُي ُمَحَسجٍ  ْْ ـُ َّللَاِ َكَأ ـِ َكبَل َدُغ اْلَكبَل ْْ ـُ َكاْلَيْجُي َفَأ  َأاَل َكِإَياُكْع َكُمْحِجَثاِت اأْلُُمػِر ))ِإَنَسا ُىَسا اْثَشَتاِف اْلَكبَل
 َأاَل ِإَف اُتَيا َكُكُل ُمْحَجَثٍة ِبْجَعة  َكُكُل ِبْجَعٍة َضبَلَلة  َأاَل اَل َيُصػَلَغ َعَمْضُكْع اأْلََمُج َفَتْقُدَػ ُقُمػُبُكعْ َفِإَف َشَخ اأْلُُمػِر ُمْحَجثَ 

 َما ُىَػ آٍت َقِخيب  َكِإَنَسا اْلَبِعضُج َما َلْضَذ ِبآٍت((
 ] ابغ ماجو عغ ابغ مدعػد[

 مغ عسل بيا إل  يػـ القضامة : مغ سّغ سشة ْدشة فمو أجخىا كأجخ

سألشي األسبػع الساضي رجٌل، فقاؿ: ألضذ ىشاؾ حجيث " مغ سغ سشة حدشة فمو أجخىا كأجخ مغ عسل بيا إلى 
ط لو السػضػع، فقمت: لسا كضعػا في السداجج بخادات لمساء في أياـ الرضف الحارة،  يـػ القضامة "، فأردت أف أبدِّ

ماء بارد، فيحه البخادات انتذخت بعج ذلظ فيحه سّشة حدشة، ككضعػا في السداجج  كالسرمي يتسّشى أف يذخب كأس
ُئ أف يكػف الساُء ساخشًا، كىحه أيًزا سشة حدشة:   سخانات لمسضاه، ففي أياـ الذتاء يتسشى الستػضِّ

 ))اْصَشُعػا آِلِؿ َجْعَفٍخ َشَعاًما َفِإَنُو َقْج َأَتاُىْع َأْمخ  َشَغَمُيْع ((
ِ ْبِغ َجْعَفٍخ[]ركاه أ  بػ داكد َعْغ َعْبِج َّللاَّ

شبعًا ىحه سشة نبػية مصيخة، فإذا أصضب مدمع بسراب، أك ببلء، أك حادث كفاة، فيػ بعضج عغ جػ الصعاـ 
ـ لو األىل الصعاـ كالذخاب جاىديغ، فيحا اتباع لدشة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فأبػاب الخضخ  كالذخاب، فإذا َقجَّ

بمغشي أّف أَحَج الرالحضغ بالذاـ أكقف مبمًغا كبضًخا مغ الساؿ لكل غبلـ ُكِدخ معو إناء، كيخاؼ عقابًا  كثضخة، كقج
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ألضسًا مغ كلضو، أك سضجه، يأتضو بقصعة مغ ىحا اإلناء فضعصضو إناًء كامبًل ججيجًا، فيحا اإلنداف أراد أف يخفِّف مآسي 
إلنداُف في أعساؿ الخضخ، فأعساؿ الخضخ ال ُتعجُّ كال ُتحَرى، لكغ ىحه السجتسع، َوَّللاَِّ ىحه سشَّة حدشة، فإذا فكخ ا

لضدت بجعًا ، ىحه مغ صمب الجيغ، كمغصاة بآيات، كأحاديث كثضخة، مغ سغ سشة حدشة فمو أجخىا كأجخ مغ عسل 
ل، كىحه سشة بيا إلى يـػ القضامة فإذا َأْلَحَق شخٌز بالسدجج مدتػصًفا، كعػِلج فضو مخيس فقضخ، فيحا شيٌء جسض
 حدشة، كإذا عمَّع اإلنداف األكاَلَد القخآَف الكخيَع، فألـد السجرُِّس نفدو بحلظ، فيحا شيء ُيحَسج عمضو.

 كيقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

))شػب  لسغ شغمو عضبو عغ عضػب الشاس، كأنفق مغ ماؿ اكتدبو مغ غضخ معرضة، كخالط أىل الفقو 
دشت خمضقتو، كصمحت سخيختو، كعدؿ عغ كالحكع، كجانب أىل الدلل  كالسعرضة، شػب  لسغ ذؿ في نفدو ْك

الشاس شَخه، شػب  لسغ عسل بعمسو، كأنفق الفزَل مغ مالو، كأمدظ الفزَل مغ قػلو، ككسعتو الدَشُة، كلع 
 َيْعُجَىا إل  بجعة((

 ]أخخجو أبػ نعضع مغ حجيث الحدضغ بغ عمي ك البدار مغ حجيث أنذ[

غ األمثمة عمى البجع، فبعُس السدمسضغ يخغب في حزػِر احتفاؿ رأس الدشة، كآخُخ يحبُّ أْف يقمِّج ىشاؾ كثضخ مِ 
 األجانب، كىحه ِبَجٌع. 

دغ صحبتيسا يػازي الجياد في سبضل هللا :  إكخاـ الػالجيغ ْك

ثُتكع أّف عضج األـ شيٌء مدتػَرد، لكغ السدمسضغ يسمكػف مغ ىحه البزاع  ة الذيَء الشفضذ: في خصبة الجسعة حجَّ
َباِيُعَظ َعَم  اْلِيْجَخِة َكَلَقْج ))َعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ َعْسٍخك َأَف َرُجبًل َأَت  الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ: ِإنِّي ِجْئُت أُ 

 َسا َأْبَكْضَتُيَسا ((َتَخْكُت َأَبَػَي َيْبِكَضاِف، َقاَؿ: اْرِجْع ِإَلْضِيَسا َفَأْضِحْكُيَسا كَ 
ِ ْبِغ َعْسٍخك[  ]الشدائي َعْغ َعْبِج َّللاَّ

فمقج رأػ الشبيُّ الكخيُع أفَّ إكخاـ الػالجيغ كحدغ صحبتيسا أكلى لحلظ الخجل مغ الجياد، كَعجَّ اإلحداَف إلضيسا مػازيًا 
 لمجياد في سبضل هللا، كإلضكع حجيًثا آخخ: 

ك َقاَؿ: َجاَء َرُجل  ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيْدَتْأِذُنُو ِفي اْلِجَياِد، َفَقاَؿ: َأَلَظ ))َعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ َعْسخٍ 
 َكاِلَجاِف، َقاَؿ: َنَعْع، َقاَؿ َفِفضِيَسا َفَجاِىْج ((

ِ ْبِغ َعْسٍخك[  ]التخمحؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ
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 حادثة أخخػ: 

ِجيِثِو َقاَؿ: َسِسْعُت َعْبَج َّللَاِ ْبَغ َعْسٍخك َرِضي َّللَا َعْشيَسا َيُقػُؿ: َجا))َعْغ اْلَعَباِس  َْ َء الَذاِعَخ، َكَكاَف ال ُيَتَيُع ِفي 
ّي َكاِلَجاَؾ، َقاَؿ:  َْ  ْع، َقاَؿ: َفِفضِيَسا َفَجاِىْج((َنعَ َرُجل  ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َفاْسَتْأَذَنُو ِفي اْلِجَياِد، َفَقاَؿ: َأ

 ]البخارؼ َعْغ اْلَعبَّاِس[

فقاؿ عمضو  -أك كسا قاؿ  -جاءه رجل ثالث قاؿ لو: لي أـ تخكتيا كحضجة، كأتضت ألجاىج معظ يا رسػؿ هللا 
َقاِبْل هللَا في بخِّىا "، الربلة كالدبلـ: " َقاِبْل هللَا في بخِّىا "، فبخُّ الػالجة عسٌل يكفي أف تقابل هللَا بو عد كجل، " 

كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: لػ أف في المغة كمسة أقل مغ "أؼ" لقاليا هللا عد كجل، إذا نحغ عشجنا في العاـ 
عضًجا لؤلـ، كل يـػ أنت مكمف بصمِب رضى الػالجة، ال بالكبلـ بل باإلحداف كاألدب كشمب الخحسة، كتجعػ  365

اغفخ لي كلػالجؼ، رب ارحسيسا كسا ربَّضاني صغضخة، لكغ في مجتسع آخخ يكػف ليسا في آخخ كل الربلة؛ ربِّ 
لؤلـ خسدُة أكالد، كال تخػ أحًجا مشيع شضمة العاـ، فمسثل ىحا السجتسع كاف عضج األـ، أَجْل لسثل ىؤالء كاف عضج 

نتغ الخائحة، كلو خسدة  األـ، لخجل يسػت في بضتو فتتفدخ جثُتو، كيبقى ستة أشيخ إلى أف ُيقتحع عمضو البضت مغ
أكالد متدكجػف يقضسػف في لشجف، في السجيشة نفديا التي ىػ فضيا، كلع يخصخ عمى باؿ كاحج مشيع أف يدكر أباه 
خبلَؿ ىحه األشيخ الدت، فمسثل ىؤالء كاف عضج األـ، كغالبًا حتى في ىحا العضج يكتفػف بإرساؿ بصاقات زيارة بجؿ 

 الديارة الحقضقة.

ُع كسعتو الدشَّة، كلع تدتيِػه البجعة، ككثضخ مغ الرخاعات في حضاتشا؛ صخاعات ليا أكؿ كلضذ ليا آخخ، إذًا السدم
ع أزياء في فخندا مثبًل، لشدكة شضصانضة أَلسَّْت في عقمو يسكغ أْف يجعل نداء  كميا مدتػردة مغ الغخب ، فسرسِّ

مشاىا، كقّجسشاىا، فأيغ نحغ السدمسضغ يخخجَغ عمى قػاعج الذخع، كإذا رضضشا ىحا، كإذا تت بعشا ىحه الرخاعات، كبجَّ
 إًذا مغ اإلسبلـ؟

 كالشبي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع قاؿ: 

 )) شػب  لسغ كسعتو الدشة كلع تدتيِػه البجعة((
 ]أخخجو أبػ نعضع مغ حجيث الحدضغ بغ عمي ك البدار مغ حجيث أنذ[
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 لغػ ممغي :كُل كبلـ ال عبلقة لو بحكخ هللا 

 كفي ىحا الحجيث: 
 ))شػب  لسغ شغمو عضبو عغ عضػب الشاس....((

 ]أخخجو أبػ نعضع مغ حجيث الحدضغ بغ عمي ك البدار مغ حجيث أنذ[

لسا يتعاَمى اإلنداف عغ عضػب الشاس، كيشذغل بعضػب نفدو، فيحا مؤمغ حقًا، أّما التافو فيسُّو األكؿ تتبُُّع عػرات 
شمقت؟ كِلَع فبلف لضذ لو أكالٌد؟ يا تخػ الدبب مشو أـ مشيا؟ كما دخمظ أنت بضشيسا؟ كَمغ الشاس، ِلَع فبلنة 

 استذارؾ؟ كَمغ شكا لظ السػضػع؟ 

 ))شػب  لسغ شغمو عضبو عغ عضػب الشاس....((
 ]أخخجو أبػ نعضع مغ حجيث الحدضغ بغ عمي ك البدار مغ حجيث أنذ[

ـِ اْلَسْخِء  ْدِغ ِإْسبَل ُْ  َتْخُكُو َما ال َيْعِشضِو(())ِمْغ 
 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 كمغ عبلمة اإليساف. 

 ﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف * اَلِحيَغ ُىْع ِفي َصبَلِتِيْع َخاِشُعػَف * َكاَلِحيَغ ُىْع َعِغ الَمْغِػ ُمْعِخُضػَف 
 [3-1] سػرة السؤمشػف:

قاؿ بعس السفدخيغ: كلُّ كبلـ ال عبلقة لو بحكخ هللا فيػ لغػ ممغي، إف هللا يحب معالي األمػر، كيكخه سفدافيا، 
 كدنضِّيا، فمحلظ: 

 ))شػب  لسغ شغمو عضبو عغ عضػب الشاس، كأنفق مغ ماؿ اكتدبو مغ غضخ معرضة...((
 ]أخخجو أبػ نعضع مغ حجيث الحدضغ بغ عمي ك البدار مغ حجيث أنذ[

 ك:

ًبا، َكِإَف َّللَاَ َأَمَخ اْلُسْؤِمِشضَغ ِبَسا َأَمَخ ِبوِ  اْلُسْخَسِمضَغ، َفَقاَؿ: ) َيا َأُيَيا  )) َأُيَيا الَشاُس ِإَف َّللَاَ َشضِّب  ال َيْقَبُل ِإال َشضِّ
ي ِبَسا َتْعَسُمػَف َعمِ  َباِت َكاْعَسُمػا َصاِلًحا ِإنِّ َباِت َما الُخُسُل ُكُمػا ِمَغ الَصضِّ ضع  ( َكَقاَؿ: ) َيا َأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا ُكُمػا ِمْغ َشضِّ

ـ ، َكَمْذَخُبُو َرَزْقَشاُكْع ( ُثَع َذَكَخ الَخُجَل ُيِصضُل الَدَفَخ َأْشَعَث َأْغَبَخ َيُسُج َيَجْيِو ِإَل  الَدَساِء َيا َربِّ َيا رَ  َخا َْ ، َكَمْصَعُسُو  بِّ
ـ ، َكَمْمبَ  َخا ـِ، َفَأَن  ُيْدَتَجاُب ِلَحِلَظ((َْ ـ ، َكُغِحَي ِباْلَحَخا َخا َْ  ُدُو 

 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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ىحه الجعػات يا رّب يا رّب صارت ىباًء مشثػًرا، فإذا كاف دخمو حخاًما، يا رّب كيا رّب، فيحا نفاؽ، كإذا ال يرمِّي 
ل، لكشو يسمظ مصعًسا تباع فضو الخسخة، قمت لو: ما ىحا؟ الفخض إال في الرف األكؿ كفي كقتو، وهللا شيء جسض

فقاؿ لي: إْف شاء هللا في رقبة شخيكي، أنا ال أذىب إلى السصعع أبًجا، ك الحسج هلل، كلكشو يقبس الخبح في آخخ 
 الدشة، كإف شاء هللا بضُع الخسخة في رقبة شخيكو كسا يدعع: 

َخا َْ ، َكَمْصَعُسُو  ، َيا َربِّ ـِ، َفَأَن  ُيْدَتَجاُب ِلَحِلَظ ؟ (())َيا َربِّ ـ ، َكُغِحَي ِباْلَحَخا َخا َْ ـ ، َكَمْمَبُدُو  َخا َْ  ـ ، َكَمْذَخُبُو 
 ] مدمع عغ أبي ىخيخة[

أؼ أنا ال أعتقج شضًئا في الحضاة أخصخ مغ الجعاء، ألنظ بالجعاء تدتعضغ بأقػػ قػة بالكػف كىي هللا عد كجل، 
 كجو األرض.  كبالجعاء أنت أقػػ إنداف عمى

 اإلنداف بالجعاء يعمغ أّف لو عشج هللا رجاء :

كاف سخاقُة بغ مالظ فارسًا شجاعًا صشجيجًا شسع في الجائدة، إنيا مئتاف مغ اإلبل لسغ يأتي بسحسج حضًا أك مضتًا، 
ا في الكػف كحضشسا اقتخب مشو غاصت قجما فخسو في الخمل أكؿ مخة كالثانضة كالثالثة، شعخ أف ىحا مسشػع مشي، إذً 

 قػة إليضة تحسضو بالجعاء، فضكػف أقػػ إنداف عمى كجو األرض.
كحلظ معخكة الخشجؽ معخكة كبضخة، كانت عمى كشظ أف تدتأصل السدمسضغ، إّنيا حخب تجمضخية ىجفيا إنياء 

كدّبت بضشيع اإلسبلـ كمضًا، فاهلل عد كجل أرسل رياًحا عرفت بخضاـ الكافخيغ فأشفأت نضخانيع، كقمبت قجكرىع، 
الخبلفات، ككاف سضجنا نعضع بغ مدعػد قج أسمع في الػقت السشاسب، قاؿ لمخسػؿ الكخيع: ُمْخني يا رسػؿ هللا، فقاؿ 
ْؿ عشا ما استصعت، فحىب إلى األحداب كقاؿ ليع كبلمًا عغ الضيػد، كذىب إلى الضيػد  لو: أنت كاحج، كلكغ خحِّ

اؽ، ككانت الشتضجة أف انرخفت األحداب، كنرخ هللُا عبجه، كىـد األحداب كقاؿ ليع كبلًما آخخ، فأكقع بضشيع الذق
 كحجه، كال شيء قبمو كال شيء بعجه.

 كفي حشضغ أمدظ الشبي الكخيع حفشة مغ رمل كرماىا في الػجػه كقاؿ: شاىت الػجػه: 
 ا ابُغ عبِج السصمب أنا الشبُي ال كحب أف
*** 
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إّنظ بالجعاء تعمغ أّف لظ عشج هللا رجاء، وهللُا سبحانو كتعالى ىػ ىػ، قخيب يجضب دعػة الجاعي إذا دعاه، كآياتو 
ىي ىي، كقػانضشو ىي ىي، في أؼ زماف إذا قمت: يا رّب، يقػؿ هللا عد كجل: لبضظ يا عبجؼ، فسا مغ مخمػؽ 

سػات كاألرض، إال جعمت لو مغ بضغ ذلظ مخخًجا، يعترع بي مغ دكف خمقي أعخؼ ذلظ مغ نضتو، فتكضجه أىل الد
كما مغ مخمػؽ يعترع بسخمػؽ دكني، أعخؼ ذلظ مغ نضتو إال قصعت أسباب الدساء بضغ يجيو، كجعمت األرض 

 ىػيًا تحت قجمضو، الجعاء شيء خصضخ، أنت بالجعاء يدتجضب هللا لظ، لكغ العبج الحؼ يقػؿ: 

ـِ، َفَأَن  ُيْدَتَجاُب ِلَحِلَظ (())... َيا َربِّ َيا َرب، َكَمْصَعسُ  ـ ، َكُغِحَي ِباْلَحَخا َخا َْ ـ ، َكَمْمَبُدُو  َخا َْ ـ ، َكَمْذَخُبُو  َخا َْ  ُو 
 ]مدمع كالتخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 مغ أراد تحقضق أىجافو فبلبج لو مغ التفخغ كلدكـ مجالذ العمع كالبحؿ :

 كيقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 كتدبو مغ غضخ معرضة، كخالط أىل الفقو كالحكع...(())...كأنفق مغ ماؿ ا

فِسغ أيغ تخجػ الخضخ إف كشت بعضًجا عغ أىل الخضخ؟ كِمغ أيغ تخجػ أف تكػف عالسًا إذا كشت بعضًجا عغ مجالذ 
العمع؟ كىل سسعُتع في حضاتكع أّف إنداًنا صار شبضًبا كىػ جالذ في بضتو أك كىػ مقضع بالدػؽ؟ فبل بج مغ التفخغ، 

 ِمغ لدـك مجالذ العمع، كمغ البحؿ، حتى تكػف محقًقا ألىجافظ. ك 

 مغ فيع مزسػف اآليات ك عسل بيا فقج فقو :

 كيقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
دشت خمضقتو، كصمحت سخيختو...((  )).....كجانب أىل الدلل كالسعرضة، شػب  لسغ ذؿ في نفدو، ْك

 ِإاَل َمْغ َأَت  َّللَاَ ِبَقْمٍب َسِمضٍع   ﴿ َيْػـَ اَل َيْشَفُع َماؿ  َكاَل َبُشػَف *
 [89-88] سػرة الذعخاء:

 إذا كشَت ذا قمٍب سمٍضع فيشضئا لظ، ألّف هللا معظ: 

 )).....كعدؿ عغ الشاس شَخه، شػب  لسغ عسل بعمسو....((
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ا رسػؿ هللا عطشي وهللا شيء جسضل، ِلَضَزْع كلُّ كاحج مشا يزع نفدو محّل البجكؼ الحؼ قاؿ لمشبي الكخيع: ي
 كأكجد؟ فشطخ إلضو َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع ك قاؿ لو: 

 ﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذَرٍة َخْضخًا َيَخُه * َكَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذَرٍة َشّخًا َيَخُه  
 [ 8-7] سػرة الدلدلة: 

: قج كفضت، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: فَ  ُقَو الخجل، لػ قاؿ: َفِقو فميا معشى آخخ، أما قاؿ: َفُقو قاؿ األعخابيُّ
الخجل، لػ قاؿ: فِقَو، أؼ عخؼ أحكاـ الفقو، لكّشو قاؿ: فُقو أؼ أصبح فقضيًا، كأْف تكػف آية قخآنضة قخأتيا فذعخت 

 أنظ اكتفضت بيا لعذخات الدشضغ، تصبضقًا ليحا الحكع، قاؿ تعالى: 

 ضًعا َبْعُزُكْع ِلَبْعٍس َعُجّك َفِإَما َيْأِتَضَشُكْع ِمشِّي ُىًجى َفَسِغ اَتَبَع ُىَجاَي َفبَل َيِزُل َكاَل َيْذَق   ﴿ َقاَؿ اْىِبَصا ِمْشَيا َجسِ 
 [ 123] سػرة شو: 

 ْضِيْع َكاَل ُىْع َيْحَدُنػَف  ﴿ ُقْمَشا اْىِبُصػا ِمْشَيا َجِسضًعا َفِإَما َيْأِتَضَشُكْع ِمشِّي ُىًجى َفَسْغ َتِبَع ُىَجاَي َفبَل َخْػؼ  َعمَ 
 [38] سػرة البقخة: 

 ىحه آية ثانضة. 

َبًة َكَلَشْجِدَيَشُيْع َأْجخَ  َضاًة َشضِّ َْ َدِغ مَ ﴿َمْغ َعِسَل َصاِلًحا ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُأْنَث  َكُىَػ ُمْؤِمغ  َفَمُشْحِضَضَشُو  ْْ ا َكاُنػا ُىْع ِبَأ
  َيْعَسُمػفَ 

 [ 97] سػرة الشحل: 

 فِإْف فيسَت مزسػف ىحه اآليات ك عسمَت بيا فقج فُقيَت بإذف هللا. 

داُبو عشج هللا عدضخ  :  التصاُكؿ عم  الشاس كصفاتيع في السجالذ شيء  قبضح  ْك

 وَّللِا في القخآف آيات كثضًخا، كل آية إذا عقمتيا تقػؿ: كفضت: 
 الفزَل مغ قػلو....(()).....شػب  لسغ عسل بعمسو، كأنفق الفزَل مغ مالو، كأمدظ 

َت  َيْدَتِقضَع ِلَداُنُو(( َْ َت  َيْدَتِقضَع َقْمُبُو، َكاَل َيْدَتِقضُع َقْمُبُو  َْ  )) اَل َيْدَتِقضُع ِإيَساُف َعْبٍج 
 ] أحسج عغ أنذ بغ مالظ[
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قاؿ لظ شبضب: أنا  فأْف يقػؿ قائٌل: الحسج هلل ال أسخؽ، ما ىحا الكبلـ؟ ىحه كبائخ، ِمغ البجييي أاّل تدخؽ، فإذا
الحسج هلل أقخأ كأكتب، أتتعجب مغ ذلظ ك تقػؿ: تقخأ كتكتب!! ىحه بجييضة، ىحه يفعميا شالب ابتجائي، أنت مصالب 
بعمع دقضق، مصالب باستذارات، مصالب بسصالعة عسضقة، مصالب بحل معزبلت، أّما أْف تقخأ كتكتب، فيحه 

ع عغ إنداف، فدَمَقْتُو األلدشة، أنت كسؤمغ ماذا تفعل؟ أتجخؼ بجييضات، أما إذا كشت في مجمذ، كُشِخح مػضػ 
مجخاىع؟ ال، فإّما أف تقـػ مغ ىحا السجمذ، كإما أف تدِكتيع، فيحه غضبة، أك حّجثظ شخٌز بقرة عغ فبلف، 

نو شي خصضخ أتشقميا مكبخًا فضجّب الخبلُؼ بضشيسا؟ فاعمْع أّنو ال يجخل الجشة نّساـ أبجًا، أك قتات، كالسعشى كاحج، إ
عمى مدتػػ المداف، ىشاؾ كبائخ، فاححر الغضبة كالشسضسة كالدخخية، قالت لو: صفضَُّة قرضخة، فقاؿ ليا: يا عائذة 
لقج قمِت كمسًة لػ ُمِدجْت بسضاه البحخ ألفدجتو، فكمسة "قرضخة "، يقػلػف: قرضخة مثل السدصضجة، كأحضانًا يقػلػف: 

!! أمَّا إذا كاف قرضًخا زيادة فضغتابػنو غضبًة ميِمكًة، فالتصاُكؿ عمى الشاس إذا كاف شػيبًل زيادة مثل الحػرة 
كصفاتيع في السجالذ شيٌء قبضٌح، كىحا كمو حداُبو عشج هللا عدضٌخ، كىل يكب الشاس عمى كجػىيع في الشار إاّل 

 حرائج ألدشتيع. 

 مغ قخأ ما جاء في كتاب هللا بيختو ْقائُق اإليساف :

 لحلظ: 
 ..كأمدظ الفزَل مغ قػلو، ككسعتو الدَشُة، كلع َيْعُجَىا إل  بجعة(())....

ـُ أقخأ مدخحضة  عمضظ بكتاب هللا، أما يكفضظ؟ ففضو كل شيء، كالحجيث الشبػؼ الذخيف أال يكفضظ؟ َوَّللاَِّ ىحه األيا
شكدبضخ، كماذا يعشضظ مغ شكدبضخ؟ أعشجه حكسة؟ أيرف لظ نفػًسا مخيزة؟ فإذا نقب شخٌز في صشجكؽ 

الستفدخة، ىحا ما في صشاديق القسامة، فإذا  قسامة فساذا سضجج؟ سضجج قذخ بختقاؿ، كاألكمة الستعفشة، كالمحسة
قخأت الخكايات كالقرز فمغ يصالعظ مشيا إاّل انحخاؼ أخبلقي، كىبػط نفدي، كضعف إنداني، ككاقع مؤلع، 
كفقخ مجقع، كلـؤ ال يحتسل، فعشجما تشتيي مغ القخاءة تذعخ بانقباض شجيج، ألف الكاتب أكصمظ إلى الػحل الحؼ 

س، فسخَّغظ في كحل البذخ، لكغ اقخأ عغ صحابي جمضل، ستبقى أسبػًعا متخنًسا، وهللِا األسبػع صشعْتُو قبائُح الشا
الساضي ذىبت إلى البضت، كمغ عادتي أف أقخأ قبل أف أناـ، لذجة استستاعي بالقرة التي تمػتيا عمى مدامعكع، 

شُت مغ أف أقخأ شضئًا، فبقضت ىكحا مدتستعًا بيحه  السػاقف التي كقفيا سضجنا أبػ سفضاف بغ لكّششي وَّللِا ما تسكَّ
الحارث، كما اسُتشِبط مغ مػاعع مغ ىحه القرة، اقخأ قرز الرحابة تجج نفَدظ ارتفعت، كيسكغ أْف تشدى 
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نفدظ أنظ مغ مػالضج الذاـ كمغ أبشاء سشة ألف ك تدعسئة ك خسذ ك ثسانضغ، ُتَذجُّ بخكابط متضشة إلى ذاؾ 
قضع العالضة، كإلى ىحه البصػالت، كتتسشى أف تكػف خادًما عشجىع، كتتسشى أف تكػف السجتسع الفاضل، كإلى ىحه ال

حارًسا ليع، كتعجب ِلسا ىع عمضو ِمغ ىحا الكساؿ، كاإلنداف يحكخ الرالحضغ األبصاؿ، فضتعصخ السجمذ بحكخىع، 
ز الحجيثة، فكأّنو خاض في كيعتسخ قمبو باإليساف، كتختفع معشػياتو، كيذعخ أّنو إنداف آخخ، بضشسا إذا قخأ القر

، كالفقخ السجقع، كالغشى الفاحر،  صشجكؽ قسامة إلى قسة رأسو، تجج فضيا الدفو، كالحسق، كالخضانة، كالغجر، كالمـؤ
كالفخؽ الصبقي الحؼ ال يحتسل، كالزعضف الحؼ ال ناصخ لو، لكغ اقخأ ما جاء في كتاب هللا؛ فتخكعظ حقائُق 

ضجه، "شػبى لسغ كسعتو الدشة، كلع تدتيِػه البجعة"، يقػؿ أحجىع: وهللِا أنا أعمِّع ابشي اإليساف، إْذ يقخأ كبلًما يف
العدؼ عمى الكساف، كىي آلة حشػنة، كلكغ الدشة ما اكتفضت بيا، كما المدت مذاعخؼ، َوَّللاَِّ الَِّحؼ ال ِإَلَو ِإال ُىَػ 

قػ الغشاء في العالع لسا شخبػا مجتسعضغ كسا يصخب إف شخب السؤمغ بكتاب هللا لسقضاٌس فشيُّ بحت، كلػ اجتسع ذكا
 مؤمغ بآيات هللا، تحكب نفُدظ مع معانضيا، كتذعخ أف الستكمع ىػ هللا عد كجل، خالقظ. 

 ﴿ َكُخْح ِبَضِجَؾ ِضْغًثا َفاْضِخْب ِبِو َكاَل َتْحَشْث ِإَنا َكَجْجَناُه َصاِبًخا ِنْعَع اْلَعْبُج ِإَنُو َأَكاب   
 [ 44: ] سػرة ص

 ثع اقخْأ ىحه اآلية: 

َلِحيَغ ُأكُتػا اْلِكَتاَب ِمْغ َقْبُل ﴿ َأَلْع َيْأِف ِلَمِحيَغ َآَمُشػا َأْف َتْخَذَع ُقُمػُبُيْع ِلِحْكِخ َّللَاِ َكَما َنَدَؿ ِمَغ اْلَحقِّ َكاَل َيُكػُنػا َكا
 ُيْع َفاِسُقػَف  َفَصاَؿ َعَمْضِيُع اأْلََمُج َفَقَدْت ُقُمػُبُيْع َكَكِثضخ  ِمشْ 

 [ 16] سػرة الحجيج: 

دخمت مشدَؿ شخٍز مشح يػمضغ، كىػ متقجـ في الدغ، حّجثشي مػجًدا بكمستضغ، فقج سسعشا أف لظ دركًسا، قمت لو: 
نعع، يقػؿ هللا عد كجل في الحجيث القجسي: "عبجؼ كبخت سشظ، كضعف برخؾ، كشاب شعخؾ، كانحشى 

د فكل سغٍّ ليا ضخكفيا، فيػ يبقى إلى الداعة ضيخؾ، فاستِح مشي فأنا أستحضي مش ظ"، فقاؿ: ال تزضِّق ك ال تذجِّ
الثانضة يمعب بالشخد رغع ِكَبخ سشِّو، فيحه ِمغ رجل كُبخت سشُّو ثخضشٌة حقًِّا، كال ُتقَبل أبًجا، كعمست أّنو جاءت امخأة 

ة أف غخفتو فضيا مجفأة، فأنا إلى البضت، كىي صجيقة زكجتظ فضقػؿ: تعالػا إلى ىشا لضجمديسا إلضو، رغ ع سشو، بحجَّ
 أذكخ ىحا ك أمثالو بالحجيث القجسي: "فاستِح مشي فأنا أستحضي مشظ".

* * * 
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ذي بغ ْخب الحبذي :  قرة ْك

ىحه قرة صحابي، كنقػؿ " صحابي" وهللا أعمع بحالو، فيحا الخجل فعل مأساة في تاريخ السدمسضغ؛ قتل خضخ 
الشاس بعج دمحم صمى هللا عمضو ك سمع، كقتل شخَّ الشاس أيزًا، فمعل هللا عد كجل يغفخ لو ىحه بتمظ، َفَسْغ ىحا؟ 

َسمََّع، أدمى فؤاده حضشسا قتل عسو حسدة بغ عبج السصمب يـػ أحج، ىحا الحؼ أدمى فؤاد رسػؿ هللا َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو كَ 
كإْف أحٌج مشكع أكخمو هللا عد كجل بديارة الحـخ الشبػؼ الذخيف، فمضشتقل إلى األماكغ السقجسة، كمشيا ُأُحج، فإنو 
مدضمسة  سضجج قبخ سضجنا حسدة، أشيخ قبخ ىشاؾ، في ساحة معخكة أحج، ثع شفى قمػَب السدمسضغ حضشسا قتل

الكحاب يـػ الضسامة، إنو كحذي بغ حخب الحبذي، السكشى أبػ دسسة، ك لو قرة عشضفة حديشة دامضة، فَأِعْخُه 
سسعظ لضخكؼ لظ مأساتو بشفدو، قاؿ كحذي: كشت غبلمًا رقضقًا لجبضخ بغ مصعع أحج سادة قخير، ككاف عسو 

ضو أشج الحدف، كأقدع بالبلت كالعدػ لضثأرّف شعضسة قج قتل يـػ بجر عمى يج حسدة بغ عبج السصمب، فحدف عم
لعسو، كلضقتمغ قاتمو، كجعل يتخبز بحسدة الفخص، كلع يسِس عمى ذلظ شػيل كقت حتى عقجت قخير العـد عمى 
الخخكج إلى ُأُحج لمقزاء عمى دمحم بغ عبج هللا، كالثأر لقتبلىا في بجر، فكتَّبْت كتائبيا، كجسَّعْت أحبلفيا، كأعجَّت 

تي ا، ثع أسمسْت قضادتيا إلى أبي سفضاف بغ حخب، فخأػ أبػ سفضاف أف يجعل مع الجضر شائفة مغ عقضبلت عجَّ
قخير، أْؼ مغ نداء قخير، مسَّغ قتل آباؤىغ، أك أبشاؤىغ، أك أخػُتيغ، أك أٌحج مغ ذكييغ في بجر، لَضحسْدَغ 

عة مغ خخج معو مغ الشداء زكجو ىشج بشت الجضر عمى القتاؿ، َكَيُحْمَغ دكف الخجاؿ كدكف الفخار، فكاف في شمض
عتبة، ككاف أبػىا كعسيا كأخػىا قج قتمػا جسضعًا في بجر، كلسا أكشظ الجضر عمى الخحضل التفت إلّي جبضخ بغ 

في أف تشقح نفدظ مغ الخؽ؟ قمت: كمغ لي في ذلظ؟ قاؿ: أنا  -أأؼ كحذضِّا  -مصعع كقاؿ: ىل لظ يا أبا دسسة 
ؿ: إف قتمَت حسدة بغ عبج السصمب عع دمحم بعسي شعضسة بغ عجؼ فأنت عتضق، قمت: لظ بو، قمت: ككضف؟ قا

كمغ يزسغ لي الػفاء بحلظ؟ قاؿ: مغ تذاء، كأُلشِيَجفَّ عمى ذلظ الشاَس جسضعًا، قمت: َأفعُل كأنا ليا، قاؿ كحذي: 
حخبتي كمزضت مع الجضر،  ككشت رجبًل حبذضًا أقحؼ بالحخبة قحؼ الحبذة، قّمسا أخصئ شضئًا أرمضو بيا، فأخحت

كجعمت أمذي في مؤخختو، قخيبًا مغ الشداء، فسا كاف لي أرٌب بالقتاؿ، لو مرمحة بدضجنا حسدة فقط، ككشت كمسا 
مخرُت بيشج زكجة أبي سفضاف، أك مخَّْت بي، كرأت الحخبة تمتسع في يجؼ تحت كىج الذسذ تقػؿ: أبا دسسة أشِف 

لجسعاف خخجت ألتسذ حسدة بغ عبج السصمب، كقج كشت أعخفو مغ قبل، كلع يكغ كاستذِف، فمسا بمغشا أحج كالتقى ا
حسدة يخفى عمى أحج، ألنو كاف يزع عمى رأسو ريذة نعامة، كسا كاف يفعل ذكك البأس مغ شجعاف العخب، كما 
أمامو ىػ إال قمضل حتى رأيت حسدة ييجر بضغ الجسػع كالجسل األكرؽ، كىػ ييج الشاس بدضفو ىجًا، فسا يرسج 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

79 

أحج، كال يثبت لو شيٌء، كفضسا كشت أتيضأ لو، كأستتخ مشو بذجخة أك حجخ متخبرًا أف يجنػ مشي، حتى تقجمشي 
إلضو فارٌس مغ قخير يجعى سباع بغ عبج العدؼ، كىػ يقػؿ: بارزني يا حسدة، بارزني، فبخز لو حسدة كىػ يقػؿ: 

عًا، يتخبط بجمائو بضغ يجيو، عشج ذلظ كقفت مغ حسدة ىمّع إلي، ثع ما أسخع أف بادره بزخبة مغ سضفو فخخ صخي
مػقفًا أرضاه، أؼ صارت السدافة قخيبة، كجعمت أىد حخبتي، حتى إذا اشسأنشت ليا دفعت بيا نحػه، فػقعْت في 
أسفل بصشو، فخصا متثاقبًل نحػؼ خصػتضغ، ثع ما لبث أف سقط كالحخبة في جدجه، فتخكتيا حتى أيقشت أنو مات، 

كانتدعتيا مشو، كرجعت إلى الخضاـ كقعجت فضيا، إذ لع تكغ لي حاجة غضخه، كإنسا قتمُتو أُلعَتق، ثع حسي ثع أتضتو 
كشضذ السعخكة ككثخ فضيا الكخ كالفخ، غضخ أف الجائخة ما لبثت أف دارت عمى أصحاب دمحم، ككثخ فضيع القتل، 

فة مغ الشداء، فجعمت تسّثل بيع، فتبقخ عشج ذلظ غجت ىُشج بشُت عتبة عمى قتمى السدمسضغ، كمغ كرائيا شائ
بصػنيع، كتفقُأ عضػنيع، كتججع أنػفيع، كترمع آذانيع، ككاف سضجنا رسػؿ هللا صمى هللا عمضو ك سمع ُدِعي إلى 
التسثضل في قتمى بجر، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: "ال أمثل بيع فضسثل هللا بي كلػ كشت نبضًا"، ثع صَشَعْت مغ 

ف قبلدًة كأقخاشًا فتحّمت بيا، كدفعت قبلدتيا كقخشضيا الحىبضضغ لي كقالت: ىسا لظ يا أبا دسسة، ىسا األنػؼ كاآلذا
لظ، فاحتفطُت بيسا فإنيسا ثسضشاف، كلسا كضعت الحخب أكزارىا، عجُت مع الجضر إلى مكة فبخَّ لي جبضُخ بغ 

، كأخح  مصعع بسا كعجني، كأعتق رقبتي، فغجكُت حخًِّا، لكغ أمخ دمحم َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع جعل يشسػ يػمًا بعج يـػ
السدمسػف يددادكف ساعة بعج ساعة فكشُت كمسا عطع أمخ دمحم، عطع عميَّ الكخب، كتسكغ الجدع كالخػؼ مغ 
ًا نفدي، كما زلُت عمى حالي ىحه حتى دخل دمحم مكة بجضذو الجخار فاتحًا، كالعاقبة لمستقضغ، عشج ذلظ كلَّْضُت ىارب
كا كفجًا مشيع إلى لقاء  إلى الصائف، ألتسذ فضيا األمغ، لكغ أىل الصائف ما لبثػا كثضخًا حتى النػا لئلسبلـ، كأعجُّ

 دمحم، كإعبلف دخػليع فضو، كعشجما أندؿ ربشا عد كجل قػلو تعالى: 
ِغ َّللَاِ َأْفَػاًجا*َفَدبِّْح ِبَحْسِج َربَِّظ َكاْسَتْغِفْخُه ِإَنُو َكاَف ﴿ ِإَذا َجاَء َنْرُخ َّللَاِ َكاْلَفْتُح * َكَرَأْيَت الَشاَس َيْجُخُمػَف ِفي ِدي
 َتَػاًبا  

 [ 3ػ  1] سػرة الشرخ: 

قالػا: في ىحه اآلية َنعُي الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، أؼ أّف رسالتو تحققت كتسَّت، كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:" 
بة يأتي عمى أمتي زماف يخخج الشاس مغ دي غ هللا أفػاًجا"، ككضف ذلظ؟ فيحه مثبًل مزى عمضيا أربعػف سشة محجَّ

ثع سفخت كأضيخْت مفاتشيا، كتجَّعي أّف خمقيا قج ضاؽ، بل قج ضاقت نفُديا ذرًعا بالحجاب، فضخخج الشاُس أفػاجًا، 
ت عمّي السحاىب، كسا دخمػا أفػاجًا، عشج ذلظ قاؿ كحذي: سقط في يجؼ، كضاقت عميَّ األرُض بسا رحبت، كتعضَّ 

فقمت: ألحُق بالذاـ، أك بالضسغ، أك ببعس الببلد األخخػ، فوهللا إني لفي غسخة ىسَّي ىحه إْذ رّؽ لي رجل ناصح 
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كقاؿ: كيحظ يا حبذي، إف محسًجا وهللِا ال يقتل أحًجا مغ الشاس إذا دخل في ديشو، كفي اإلسبلـ قػاعج صارمة، 
أك شكبًل، أك تقضة، أك مساألًة، أك مساراًة، لػ قاؿ: أشيج أف ال إلو إال هللا، كأشيج كلػ أّف ىحا الحبذي قاليا نفاقًا، 

أف دمحمًا رسػؿ هللا، فقج حَقغ دمو، قاؿ لو: كيحظ يا حبذي، إف محسًجا وهللا ما يقتل أحًجا مغ الشاس إذا دخل 
ًسا كجيي ش صَخ يثخب، أبتغي محسًجا، فمسا ديشو، كتذيج بذيادة الحق، فسا أْف سسعُت مقالو، حتى خخجت مضسِّ

بمغتيا تحّددت أَمخه، فعخفت أنو في السدجج، فجخمت عمضو في خفٍة كححر، كمزضت نحػه، حتى صخت كاقفًا فػؽ 
رأسو، فقمت: أشيج أف ال إلو إال هللا، كأشيج أف محسًجا رسػؿ هللا، فمسا سسع الذيادتضغ، رفع برخه إلّي، فمسا 

ثشي كضف قتمت حسدة؟ فقعجت  عخفشي رّد برخه عشي، كقاؿ: أكحذي أنت؟ قمت: نعع يا رسػؿ هللا، فقاؿ: اقعج كحجِّ
فحجثت خبخه، فمسا فخغت مغ حجيثي أشاح عشي بػجيو، كقاؿ: كيحظ يا كحذي، غضِّب كجيظ عشي، فبل أريشََّظ 

، أْؼ لغ يقتمو رسػؿ هللا، ففي اإلسبلـ قػاعج ثابتة، لكغ غضِّْب كجيظ عشي، فبل ، فكشت  بعج الضـػ أريشَّظ بعج الضـػ
، فإذا جمذ الرحابة قبالتو أخحُت مكاًنا خمفو، كبقضُت عمى  مشح ذلظ الضـػ أتجشب أف يقع برخ الشبي الكخيع عميَّ
ذلظ حتى قبس الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فسػقفي ُمْخٍد إلى يـػ القضامة، ثع أردؼ كحذي يقػؿ: كعمى الخغع 

بُّ ما قبمو، فقج ضممُت أستذعخ فجاحة الفعمة التي اجتخحتيا، كأستفطع األمَخ الجَمَل مغ أني عخفت أف اإلسبلـ َيجُ 
الحؼ ندؿ بي، كشفقت أتحضَُّغ الفخص كي أكفِّخ عَسا سمف، كصَجؽ الشبي الكخيع إْذ قاؿ: " أال يا رب شيػِة ساعٍة 

عسبًل، كقتل الشفذ، فضسكغ لعسٍل ما أْف  أكرثت حدنًا شػيبًل "، فعمى اإلنداف أْف يفكِّخ ممضػف مخة قبل أْف يعسل
يجعمو في حجاب إلى يـػ القضامة، فقْج يكػف ذاؾ العسُل أَحَج أسباب ىبلكو، " أال يا رب شيػة ساعة أكرثت حدًنا 
شػيبًل "، ثع قاؿ: فمسا لحق الشبي الكخيع بالخفضق األعمى، كآلت الخبلفة إلى صاحبو أبي بكخ، كارتجَّ بشػ حشضفة 

مدضمسة مع السختجيغ، جّيد خمضفُة رسػؿ هللا جضذًا لحخب مدضمسة، فقمت في نفدي: إف ىحه َوَّللاَِّ فخصتظ أصحاب 
يا كحذي فاغتشسيا، كال تَجْعيا تْفمُت مغ يجيظ، ثع خخجت مع جضػش السدمسضغ، كأخحت معي حخبتي التي قتمت 

حاب، أك أضفخ بالذيادة، فمسا اقتحع السدمسػف بيا سضج الذيجاء حسدة، ك آلضت عمى نفدي أف أقتل بيا مدضمسة الك
عمى مدضمسة كجضذو حجيقة السػت، كالتحسػا بأعجاء هللا جعمت أتخصج مدضمسة، فخأيتو قائسًا كالدضف في يجه، 
كرأيت رجبًل مغ األنرار يتخبز بو مثمسا أتخبز أنا بو، فمسا كقفُت مشو مػقفًا أرضاه ىدزت حخبتي حتى إذا 

دفعت بيا نحػه فػقعت فضو، كفي نفذ المحطة التي أشمقت حخبتي عمى مدضمسة كاف األنرارؼ استقامت في يجؼ 
يثب عمضو كيكضل لو ضخبة بالدضف، فخبظ يعمع أّيشا قتمو، فإف كشت أنا الحؼ قتمتو أكغ قج قتمُت خضخ الشاس بعج 

 دمحم، كقتمُت شخ الشاس بعجه، لعّل هللا عد كجل يجعل ىحه بتمظ. 
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 يدبق كل عحاب :عحاب الشفذ 

ىحه القرة ىجفيا أّف اإلنداف أحضانًا في ساعة الغفمة، أك شغضاف الذيػة، أك الصسع في الساؿ، أك القػة العسضاء، 
يختكب حساقة كبضخة مغ الدحاجة كالغباء، حضث تقػؿ: أتػب مشيا، ىحا كبلـ، فمسا تذعخ الشفذ بذشاعة عسميا 

ىميا الذعػر باإلثع، فسثبًل إذا كاف اإلنداف في ساعة سكخ شجيج، قاـ كفطاعة فعمتيا فمضذ ِمغ قػة تديح عغ كا
يحبح ابشو، كبعجما ذىب عشو أثُخ الدكخ كصحا مشيا رأػ ما فعمْت يُجه، كالت حضغ مشَجـ، كلػ ترػرنا أّف أحجًا لع 

مئة مّخة، لساذا؟ ألف يحاسبو، كلع يعتقمو، كلضذ ِمغ قزاء يحاكسو، لكّشو يتفتَّت ألًسا كحدخًة، ك يسػت كل ساعة 
عحاب الشفذ يدبق كل عحاب، ك قج ُحكَي لي أّف شخًرا مشُح ثبلثضغ سشة تقخيًبا في بضخكت دىذ شفبًل بدضارتو، 
فمسا أكػ لضشاـ ما استصاع، كالحادث كقع الداعة الػاحجة لضبًل حدب الخكاية، إْذ بعث الػالُج ابشو لذخاء حاجة مغ 

، كرابع الجكاف، كبضشسا الػلُج يقصع  ، كثالث يـػ الذارع دىدتو سضارة فسات، فأكؿ يـػ ما استصاع أف يشاـ، كثاني يـػ
غ مغ َركعو، فححاِر  ، كمزى عمضو عذخكف يػمًا ال يشاـ، فالتجأ إلى شبضب نفدي عمَّو يجج ما يخيحو ك ييجِّ يـػ

 مغ ساعة الغفمة، كمغ ساعة شغضاف الذيػة.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 سششو -: التضسع : أركانو  6جرس ال

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كأفزل الربلة كالتدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما 
كـخ األكخمضغ أغششا عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسًا، الميع يا أ

مشا بالعافضة، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا  بالعمع، كزيِّشا بالحمع، كأكخمشا بالتقػػ، كجسِّ
 بخحستظ في عبادؾ الرالحضغ. 

 أركاف التضسع ك سششو :

شخكشو، ككصمشا إلى أركانو، كصمشا في الجرس الساضي في بحث الفقو إلى " التضسع "، كتحجثشا عغ تعخيفو، كعغ 
 كسششو.

 التضسع لو ركشاف فقط: مدح الػجو، كمدح الضجيغ فقط.
كأما الدشغ فدبعة: التدسضة في أكلو، ال بج مغ أف تدسي في أكؿ التضسع، كالتختضب، تبجأ بالػجو، كتثشي بالضجيغ، ثع 

كتسزي إلى حاجة، ثع تعػد فتسدح السػاالة، تسدح الػجو، كتسدح بعجه الضجيغ مباشخة، دكف أف تسدح الػجو 
 الضجيغ، كىحا معشى السػاالة.

ر: التدسضة: بسم ميحرلا نمحرلا هللا، كالتختضب: مدُح الػجو أكاًل، كالضجيغ ثانضًا، كالسػاالة: متابعة مدح الػجو  أكخِّ
 كالضجيغ في كقت كاحج.

تخاب كتجعميسا تقببلف كتجبخاف، كنفُزيسا، كإقباؿ الضجيغ بعج كضعيسا في التخاب، كإدبارىسا، تزع الضجيغ عمى ال
 إذا عمقت بيسا كسضة مغ التخاب كثضخة يشبغي أف تشفزيسا، تفخيج ما بضغ األصابع.

ر: إقباؿ الضجيغ، كإدبارىسا، كنفزيسا، كتفخيج ما بضغ األصابع.  أكخِّ
ه، فضشجب تأخضخ التضسع، شبعًا قبل كنجب تأخضخ التضسع لسغ يخجػ الساء، بعثَت إنداًنا لضأتي بالساء، كأنت في انتطار 

 خخكج الػقت، فإذا خخج الػقت السدتحب يشبغي أف تتضسع كأف ترمي. 
 
 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

83 

كيجب شمب الساء إلى مقجار أربعسئة خصػة، تقخيبًا نرف كضمػمتخ، إف ضغ قخبو مع األمغ كإال فبل، فإذا كشت 
ساء عمى ُبعج ثبلثسئة متخ ال يشبغي أف مثبًل في أثشاء حخب داخل أرض عجك، فاألمغ غضخ متػافخ، فمػ أف ال

 تحىب، كإذا تػافخ الساء إلى قجر نرف كضمػمتخ مع كجػد األمغ تحىب إلضو كإال فبل.
كيجب شمبو مسغ ىػ معو، إنداف معو ماء فسّخت شاحشة عشجىا مدتػدع ماء، فإف كاف ىشاؾ محل تذح بو 

، لكغ إذا كشَت في أرض خّضخة كأناس شضبضغ، أك الشفػس، أك غمب عمى ضشظ أف أحجًا لغ يمبضظ، فتضسَّْع ك  صلِّ
كشت في أرض يغمب عمى أىميا حبُّ الخضخ، فاشمب الساَء مغ السارة، كإف لع يعصو إال بثسغ مثمو لدمو شخاؤه، 
كأْف يقاؿ لظ: صفحة الساء بمضخة، أما أف تكػف بسئة لضخة، فيحا لضذ ثسغ مثمو، فرار ذاؾ ابتداًزا لكغ الرفضحة 

ة ثسغ معقػؿ، كإف لع يعصو إال بثسغ مثمو لدمو شخاؤه إف كاف الساُؿ فاضبًل عغ نفقتو، معو ماؿ زائج عغ بمضخ 
 حاجتو فالدعخ معقػؿ، كالسبمغ مػجػد كفائس، عشجئح لدمو الذخاء.

 كيرمي بالتضسع الػاحج ما شاء مغ الفخائس، فكمسا كثخت الفخائس قلَّ سعخ الساء، فضقل الدعخ لمسخة الػاحجة
 يقدسيع عمى عذخة فخكض، أك عمى خسدة فخكض، يجج أّف الفخض الػاحج تكالضفو قمضمة.

 كفي بعس السحاىب ال يرح التضسع قبل دخػؿ الػقت، كلكغ في السحىب الحشفي يرح التضسع قبل دخػؿ الػقت.
ع البجف مزسج، أك فضو كحلظ إف كاف أكثخ البجف أك نرفو جخيحًا تضسَّع، كلػ كجَج الساء، فسثبًل كقع حادث، كمعط 

 جخكح ك رضػض، فسا داـ نرف البجف أك أغمبو مجخكًحا فيحا يتضسع كلػ كجج الساَء.
 أّما إْف كاف أكثُخه صحضحًا غَدمو كمَدح عمى القدع السزسج.

سع كال يجسع بضغ الغدل كالتضسع، فبل يجػز الجسع بضشيسا، فسا داـ يدتصضع الغدل، كالساء متػافخ، فبل يشبغي أف يج
 مع الغدل التضسَع. 

 نػاقس التضسع :

اذا يشقس التضسع؟ كلُّ ما يشقس الػضػء يشقس التضسع، كيزاؼ إلضو شيء آخخ كىػ القجرة عمى استعساؿ الساء 
 الكافي. 
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 فقخة مغ باب أرأيت لػ أنو فعل كحا ككحا :

مع الفقو "آرائضضغ"، أحج الرحابة كبعج فيحه فقخة مغ باب: " أرأيت لػ أنو فعل كحا ككحا "، ىؤالء سسُّػ في ع
األجبلء عخضت عمضو قزضة نادرة، فقاؿ َرِضي َّللاَّ َعْشو َأَكَقَعْت؟ قضل: ال، قاؿ: إف كقعت نفتي بيا، تػفضًخا لمػقت، 
كىحه الحالة الشادرة؛ قاؿ: رجل مقصػع الضجيغ كالخجمضغ، كبقي مشو الجحُع، ىحا ما حكسو؟ قاؿ: ىحا يرمي مغ 

كال كضػء، كال تضسع عمضو، فِسغ أنجر الحاالت أف يعضر اإلنداف جحعًا فقط، مغ غضخ يجيغ كال دكف شيارة، 
 ِرْجمضغ، كعمى كلٍّ فشحغ في صجد القزايا الػاقعضة، كىحا ىػ الرػاب مغ غضخ تشصُّع. 

 تمخضز لسا سبق :

ـّ الخكشاف فإّني أعػد لحكخىسا مع إعادة  مػجدة لمسػضػع كمو: إذًا التضسع لو ركشاف، كلو سبع سشغ، أ
مدح الػجو، كمدح الضجيغ، فُتسَدح الضُج ضاىخىا أكاًل كباششيا ثانضًا، الضسضغ ثع الذساؿ، كالػجو مغ مشبت الذعخ إلى 
أسفل الحقغ، كعخضًا إلى شحستي األذنضغ، كركشاه مدح الضجيغ كالػجو، كسششو التدسضة بسم ميحرلا نمحرلا هللا، 

لضجيغ، كالسػاالة، الػجو كالضجاف في كقت كاحج، كإقباؿ الضجيغ بعج كضعيسا في التخاب كالتختضب، مدح الػجو ثع ا
كإدبارىسا، كنفزيسا، كتفخيج األصابع، كتأخضخ التضسع لسغ يخجػ الساء، كشمب الساء إلى مقجار أربعسئة خصػة، إف 

ل ال تذح بو الشفػس، أك ضغ قخبو مع األمغ، كإال فبل، كيجب شمبو مسغ ىػ معو ِمغ السارة إف كاف في مح
يغمب عمى ضشو أف الشاس ال يبخمػف بالساء، كإف لع يعصو إال بثسغ مثمو لدمو شخاؤه إف كاف معو فاضٌل عغ 
نفقتو، كيرمي بالتضسع الػاحج ما شاء مغ الفخائس كالشػافل، كصّح تقجيسو عمى الػقت، أؼ يجػز التضسع قبل دخػؿ 

جخيحًا تضسع، كإف كاف أكثخه صحضحًا غدمو كمدح عمى القدع الجخيح، كال  الػقت، كلػ كاف أكثخ البجف أك نرفو
يجتسع غدل كتضسع، كيشقزو ما يشقس الػضػء، كيزاؼ إلى الشػاقس ناقس آخخ كىػ القجرة عمى استعساؿ 

 الساء الكافي، أما مقصػع الضجيغ كالخجمضغ فإذا كاف في كجيو جخاحة يرمي بغضخ شيارة كال يعضج.
* * * 
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 صفات العمساء باهلل تعال  :

كاآلف إلى إحضاء عمـػ الجيغ، شبعًا قج يدأؿ سائل ما حكسة تشػع السػضػعات؟ تشػع السػضػعات يجفع الدقع، 
فشتحّجث في الفقو عذخ دقائق، عمى مجػ األشيخ كالدشػات فشتعمع كل شيء، لكغ لػ أمزضشا الػقت كمو بالفقو 

 ت العمساء باهلل تعالى، كىشا صفحة يجب أف أقخأىا لكع كأشخحيا.لثقل ذلظ عمى الشفذ، كاآلف إلى صفا
 مغ صفات العمساء باهلل تعالى أف يكػف أكثخ اىتسامو بعمع الباشغ كمخاقبة القمب، كمعخفة شخيق اآلخخة كسمػكو.
فيشاؾ عمع الطاىخ، رجٌل كقف لضرمي فرمى صبلة صحضحة، كقف مشترًبا، كقخأ كفق أحكاـ التجػيج، كركع 

صسئشًا، كسجج مصسئشًا، فقج تػافخْت جسضع الرفات الػاردة فالربلة الرحضحة، لكغ قمبو ساٍه، مذغػؿ بالجنضا، كل م
خػاشخه تػاردْت عغ الجنضا، كجسضع السذكبلت في األسبػع تأتضو كىػ في الربلة، لساذا ال تدكره أختو فسا ليا حق 

لضغ، ثع تحكَّخ أنيا زارتو مغ يػمضغ كلع تججه، ثع قاؿ: آمضغ، في عجـ زيارتو؟ كىشا انتيت الفاتحة كقاؿ: كال الزا
أىحه ىي الربلة؟ لػ أنو شبَّق الذخكط تصبضًقا ضاىخًيا فإنيا صبلة، لكغ ىشا اإلماـ الغدالي َرِضي َّللاَّ َعْشو يمفت 

هللا عد كجل، الشطخ إلى أف عمساء اآلخخة يشبغي أف تكػف عشايتيع مشربًة عمى تصيضخ القمب، كااللتفات إلى 
 كعمع الباشغ.

يقػؿ: "إف السجاىجة تفزي إلى السذاىجة"، شيء جسضل، السجاىجة تفزي إلى السذاىجة، أتحب أْف تجخِّب فجخِّب 
كال بأس، اعسل عسبًل صالًحا يكمفظ شضًئا ثسضًشا، اخجـ إنداًنا خجمة شاقة، امِر معو عذخ ساعات، ال تبتغي بيا 

ي أقرى السجيشة، اركب أكؿ حافمة ثع األخخػ لُبعِج السدافة، كخح لو معظ ىجية، كحجثو إال كجو هللا، زْر مخيزًا ف
عغ هللا كارجع، إْف رأيَت كاحًجا بحاجة إلى ماؿ، فاقتصع جدًءا مغ مرخكفظ كادفعو لو، اعسل عسبًل صالًحا 

غ تفيسو مغ قبل، ىاتاف الكمستاف حقضقًضا، فدتجج نفدظ إذا قخأت القخآف تشيسخ الجمػُع انيساًرا، كتفيع شضئًا لع تك
دقضقتاف، جاِىْج تذاِىْج، شيء عجضب أف العمع باهلل تعالى ثسشو لضذ مغ جشدو، بل ثسشو بعضج عغ جشدو، فغسُّ 
د إلضيع، كتقجيع خجمات قّضسة ليع، كالسداعجة، كالشرضحة، كبحؿ الػقت  البرخ، كإنفاؽ الساؿ، كخجمة الشاس، كالتػدُّ

ج سخضًا، تقخأ القخآف فتشيسخ الجمػع، كالفكخ مفتػح، كالعقل متفتح، تفيع عغ هللا أشضاء لع تقخأىا رخضًرا، كبحؿ الجي
 في تفدضخ، ىحا معشى قػؿ اإلماـ الغدالي:" جاىج تذاىج ". 

 ﴿ َكاَلِحيَغ َجاَىُجكا ِفضَشا َلَشْيِجَيَشُيْع ُسُبَمَشا َكِإَف َّللَاَ َلَسَع اْلُسْحِدِشضَغ  
 [69عشكبػت: ] سػرة ال

 ىحه السعضة لسغ؟ لمسحدشضغ، معضة هللا بتجمِّضو عمى قمبظ. 
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 السجاىجة تفزي إل  السذاىجة :

ىحه السذاىجات القمبضة التي اترف بيا الرػفضػف ال تتأتَّى إال بالسجاىجة، باِلْغ في غّسِ البرخ، كبالغ في 
صالحًا، بل أنت ابحث عغ عسل صالح، ككل العسل الرالح، كال تشتطخ أف يأتضظ الشاس كيصمبػف مشظ عسبًل 

كاحج مشا لػ بحث لَػَجج في انتطاره آالؼ األعساؿ الرالحة، أال يدتصضع أف يدكر مخيزًا؟ أال يدتصضع أف يقجـ 
مداعجة؟ أال يدتصضع أف يفعل معخكفًا؟ أال يدتصضع أف يخجـ إندانًا؟ أال يدتصضع أف يسذي في حاجة أخضو؟ 

ة ججًا، فمػ أنظ تتبعتيا، كبحثت عشيا لػججتيا، فإذا فعمتيا سعجت بخضى هللا عد كجل، األعساؿ الرالحة كثضخ 
كإذا أردتع ممخز السمخز دكف الغػص في متاىات العمـػ الجيشضة، كدكف تزضضع الػقت الثسضغ في عمـػ ال تشفع 

تع شاىجُتع، ىكحا يقػؿ اإلماـ كال تزخ، إذا أردتع أف تكػنػا عمى جػىخ حقضقة الجيغ فعمضكع بالسجاىجة، فإذا جاىج
 الغدالي.

فإف السجاىجة تفزي إلى السذاىجة، كدقائق عمـػ القمػب تتفجخ بيا يشابضع الحكسة مغ القمب، كأما الكتب كالتعمضع 
 فبل تفي بحلظ. 

 الحكسة الخارجة عغ الحرخ كالعج تشفتح بالسجاىجة كالسخاقبة :

كتب فقط؟ عمـػ عرخية تعارؼ الشاُس عمضيا، ىحا درس الحقػؽ، عشجه أصػؿ القانػف، تاريخ القانػف، القانػف 
السقارف، األحػاؿ الذخرضة، الفخائس، عمع السػاريث، أصػؿ السحاكسات، درجات السحاكع، أنػاع األحكاـ، آداب 

الكضسضاء، كالحخارة، كالسغشاشضذ، كالزػء، القزاة، فيحه عمـػ عرخية، ثع دارس الفضدياء، درس الفضدياء، ك 
كالكيخباء، كالصاقة، كالصاقة الحرية، كالكضسضاء الشػكية، ثع دارس الخياضضات، درس الخياضضات الحجيثة، 
كالخياضضات التقمضجية، كاليشجسة الفخاغضة، كاليشجسة السدتػية، ثع المغة العخبضة، فيحا درس أصػؿ المغة، كعمـػ 

المغة، كالشحػ كالرخؼ، ىحه كميا فخكع الجامعة، ككل فخع لو مجسػعة مػاد، ككتب تقخؤىا، المغة، كتاريخ 
كتفيسيا، كتحفطيا، كتمخريا، كتحاكخ فضيا، تأخح درجة مقبػؿ، أك جضج، أك امتضاز، فتشجح، كتأخح شيادة، ىحه 

ا السدتػػ، كصار كتًبا تقخأ، أشضاء كميا مبحكلة لمشاس، أما اليجػ فغضُخ ىحا الذيء، فإذا ندؿ الجيُغ إلى ىح
كُتحفع، كتمخَّز، كُتفيع، كيتكمع الشاُس بيا في السجتسعات، ىحا مثقف ثقافة تاريخضة، كذاؾ مثقف ثقافة حقػقضة، 
كآخخ مثقف ثقافة إسبلمضة، كىحا دراستو بالفمظ، كذاؾ دراستو بالخياضضات، كآخخ دراستو بعمـػ التجارة، كيحسل 

كالػريػس بالسحاسبة، ىحا باإلعبلـ، كذاؾ بالرحافة، كغضُخه في األدب، كآخخ في المغة بكالػريػس تجارة، أك ب
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األجشبضة، كىحا بالتاريخ، كىحا في الجغخافضا، كىحا بالفمدفة، كىحا بالذخيعة، ندلشا الجيغ العطضع إلى مدتػػ العمـػ 
فرل أكؿ، كالفرل الثاني، كالشتضجة العرخية، لكل مؤلفات، ككتب، كفيارس، كتػاريخ، كمقخرات، كامتحانات، ال

جضج أك مقبػؿ أك امتضاز، كىحا مخقع قضجه، كآخخ مفرػؿ، ىحا يحسل شيادة في الذخيعة، أما اليجػ فذيء آخخ، 
اليجػ انزباط، كغس برخ، كخػؼ مغ هللا عد كجل، فإّف رأس الحكسة مخافة هللا، فمػ قصعَت رأس الثعباف 

 ىل بقضت حكسة؟ ال تبقى حكسة، إًذا ىحا العمع باهلل تعالى، كثسشو السجاىجة، مثبًل لسات، فمػ ألغضَت خػؼ هللا
 كلتبَق اآلية في ذىشظ: 

 ﴿ َكاَلِحيَغ َجاَىُجكا ِفضَشا َلَشْيِجَيَشُيْع ُسُبَمَشا َكِإَف َّللَاَ َلَسَع اْلُسْحِدِشضَغ  
 [69] سػرة العشكبػت: 

 ىحه آية يجب أف تحتّل بؤرًة ذىشظ دائسًا.

قاؿ العمساء: أما الكتب، كالتعمضع مغ خبلليا فبل تفي بحلظ، بل الحكسة الخارجة عغ الحرخ كالعج إنسا تشفتح 
 بالسجاىجة، كالسخاقبة، كمباشخة األعساؿ الطاىخة كالباششة. 

 البحث عغ األعساؿ الرالحة ك عسميا كقخبة هلل عد كجل :

بجاني الداعة الثانضة عذخة لضبًل، كججُت امخأة مع رجل كتحسل قاؿ لي صجيق: كشُت راكًبا سضارتي قادًما مغ الد 
كعمى يجييا شفبًل، كشعخت أنيسا بحاجة لمسداعجة فػقفت، صعج الدكج كزكجتو كمعيع شفل حخارتو مختفعة تقجر 
بأربعضغ درجة، كيطيخ أنيع غخباء، كاف ذلظ في أثشاء أحجاث لبشاف، فأخحتيع إلى شبضب، كمغ الصبضب لمرضجلي، 
ثع إلى السذفى مغ أجل ضخب اإلبخة، كقاؿ: أربع ساعات أمزضتيا في خجمة ىحه األسخة، فػصل الداعة الخابعة 
، ككأنشي في الجشة، كلسا ُأصمي أشعخ كأنشي محمِّق  إلى البضت مخىًقا، ثع قاؿ: أمزضت أسبػعضغ في سخكر عاـر

سة كمسة كحخًفا حخًفا، كىحا شيء ثابت حقًِّا، كالتجخبة في جػِّ الدساء، كلسا أقخأ القخآف أشعخ كأنشي أفيع القخآف كم
أكبخ بخىاف، فابحث عغ عسل صالح كافعمو قخبة إلى هللا عد كجل، ثع انطخ كضف أف هللا عد كجل يفتح قمبظ 
لسعخفتو، كيتجمى عمضظ بالدكضشة، كالصسأنضشة كتحذ أنظ إنداف آخخ، ىحا ممخز الكبلـ، كاسسعػا ىحه الكمسة؛ 

 مغ متعمع شاؿ تعمضسو، كلع يقجر عمى مجاكزة مدسػعو بكمسة. قاؿ: فكع
ندألو: ما تفدضخ ىحه اآلية، يقػؿ: وهللِا سأراجع كتب التفدضخ، كىحه اآلية؟ يقػؿ: وهللا ندضُت تفدضخىا، كسأرػ 

ة التي في زيج، ماذا قاؿ عشيا العمساء، َرَجَع بعج حضغ كقاؿ: وهللِا قاؿ البضزاكؼ مثبًل كحا ككحا، حدًشا كىحه اآلي
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ؿ فأعجبو حدُشيا، قاؿ: سبحاف هللا! فدسعْتو،  قاؿ: وهللِا إّف سضجنا رسػؿ هللا شاىج الدضجة زيشب في كضع متبحِّ
أىحه أخبلؽ رسػؿ هللا؟  -أعػذ باهلل -فحجثت زيجًا فكِخىيا، فشػػ شبلقيا، ىكحا قالػا عغ رسػؿ هللا في التفدضخ

قو؟ فمضححِر السدمع السؤمغ ِمغ فإذا كاف الذخُز ال معخفة لو بخسػ  ؿ هللا، كقخأ في التفدضخ كبلًما مغمػًشا، أفضرجِّ
ؿ عمى الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص كأصحابو الكخاـ، فيػ كإياىع قّسة اليـخ البذخؼ.   التقػُّ

َث ِبُكلِّ َما َسِسَع ((  ))َكَف  ِباْلَسْخِء َكِحًبا َأْف ُيَحجِّ
 ٍع[]مدمع َعْغ َحْفِز ْبِغ َعاِص 

أنَت لظ عقٌل، كال بج لظ مغ مػقف، فمػ قاؿ السفدخ: إّف القرة ىحه ىكحا ركاىا الصبخؼ، َأأُعِفي مغ اإلثع؟ ال، 
 كضف قبمتيا؟ ككضف صجقتيا؟ 

 أعطع األىجاؼ مبحكلة  لكل مدمع :

لو مغ لصائف  قاؿ العمساء: ككع مغ مقترخ عمى السيع في التعمع، كمتػافخ عمى العسل، كمخاقبة القمب، فتح هللا
 الحكسة ما تحار بو عقػؿ ذكؼ األلباب.

فإذا تعمع اإلنداف األساسضات، كالتفَت إلى قمبو، كلعسمو الرالح، كمجاىجة نفدو كىػاه، فتح هللُا عد كجل عمى قمبو 
مغ معاني كتاب هللا ما تحار بو األلباب، كىحا الذيء لضذ مبحكاًل لػاحج فقط، بل ىػ لكل كاحج مشكع، كىحه 
عطسة اإلسبلـ، ال أحج أحدغ مغ أحج، فالتفاضل في درجات اإليساف فقط، ال فزل لعخبي عمى أعجسي إال 
بالتقػػ، ككل مغ سار عمى ىحا الجرب كصل إلضو كإلى ىجفو، كأعطع األىجاؼ مبحكلٌة لكل مدمع، لضذ في 

بل كل مدمع مفتػح أمامو الباب  اإلسبلـ شبقة رجاؿ الجيغ، كشبقة بعجىع ثانضة، كشبقة كسصى، ال شيء ِمغ ىحا،
 لضرل إلى أعمى مدتػػ في اإليساف: 

 ))َمْغ َعِسَل ِبَسا َعِمَع أَكًرَثُو هللا ِعْمَع َما َلْع َيْعَمْع((
 ]أخخج أبػ نعضع في الحمضة عغ أنذ[

ا لمخضخ إما الحجيث األخضخ في ىحا السػضػع، قاؿ اإلماـ عمي َرِضي َّللاَّ َعْشو: القمػب أكعضة، كخضخىا أكعاى
 كالشاس ثبلثة، عالع رباني، أؼ يدتسج عمسو مغ هللا عد كجل.  -أكثخىا سعًة، أك أكثخىا كعضاً 

 ﴿ َكاَتُقػا َّللَاَ َكُيَعمُِّسُكُع َّللَاُ َوَّللَاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع   
 [ 282] سػرة البقخة: 
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 ﴿ َكَمْغ ُيْؤِمْغ ِباّلَِلِ َيْيِج َقْمَبُو  
 [ 11التغابغ: ] سػرة 

ْكًسا َكِعْمًسا َكَسَخْخَنا َمَع َداُككَد اْلِجَباَؿ ُيَدبِّْحَغ َكالَصضْ  ُْ  َخ َكُكَشا َفاِعِمضَغ  ﴿ َفَفَيْسَشاَىا ُسَمْضَساَف َكُكبِل َآَتْضَشا 
 [79] سػرة األنبضاء: 

ية ثانضة " كاتقػا هللا كيعمسكع هللا " كىحه إال أف يؤتى فيسًا في كتاب هللا، ىحا نز قخآني " ففيسشاىا سمضساف" كىحه آ
آية أخخػ " كمغ يؤمغ باهلل ييج قمبو" ىحه آيات ِمغ القخآف الكخيع تؤكج أف هللا سبحانو كتعالى إذا رأػ مغ عبجه 

 ِصْجقًا في شمبو فتح قمبو لسعخفتو. 

 مشافع الساؿ تدكؿ أما مشافع العمع فبل يدتصضع أْج أف يدمبيا مغ اإلنداف :

لحلظ قاؿ أحج العمساء الكبار كقج دخل إلى مدجج فخأػ فًتى يحجث الشاس، كالشاس مقبمػف عمضو، فخأػ إقباؿ الشاس 
عمى ىحا الفتى مسا يحط مغ قجره ىػ، فيػ العالع الكبضخ، الحائع الرضت، العالع العبلمة، الحبخ الفيامة، كحضج 

الشاس مقبمػف عمضو إقبااًل شجيجًا، فأراد أف يشتقز مغ شأنو، عرخه، فخيج زمانو، رأػ فتى صغضًخا، ال يعخفو أحج، ك 
فقاؿ: وهللِا يا فتى ما سسعشا بيحا الكبلـ، مغ أيغ جئت بو؟ فقاؿ الفتى عمى مدسع الشاس جسضًعا: يا شضخ أتعمست 

نعع، قاؿ لو: كل العمع؟ قاؿ: ال، فقاؿ الفتى: أتعمَّسَت جمو؟ قاؿ: ال، فقاؿ الفتى: أتعمسَت نرفو؟ فخجل، كقاؿ: 
ىحا مغ الشرف الحؼ لع تتعمسو إًذا، فقاؿ ىحا العاِلع: وهللا ما نجمت عمى قػؿ قمتو في حضاتي كشجمي عمى قػلي 

 ليحا الذاب: يا فتى ما سسعت بيحا الكبلـ.
 كاإلنداف حضغ يعخؼ أف العمع بحٌخ لضذ لو نياية يتػاضع، كيطل السخء عالسًا ما شمب العمع، فإذا ضغ أنو عمع
فقج جيل، عالع رباني، كمتعمع عمى سبضل نجاة، كىسج رعاع، أتباع كل ناعق، يسضمػف مع كل ريح، لع يدتزضئػا 
بشػر العمع، كلع يمجؤكا إلى ركغ كثضق، فاححر يا كسضل أف تكػف مشيع، إياؾ أف تكػف مشيع، فالشاُس ثبلثة أصشاؼ 

أتباع كل ناعق، لع يدتزضئػا بشػر العمع، كلع يمجؤكا الشاس؛ عالع رباني، كمتعمع عمى سبضل نجاة، كىسج رعاع، 
إلى ركغ كثضق، فاححر يا كسضل أف تكػف مشيع، العمع خضخ مغ الساؿ، ألف العمع يحخسظ كأنت تحخس الساؿ، 
كالساؿ تشقرو الشفقة، كالعمع يدكػ عمى اإلنفاؽ، العمع ديغ يجاف بو، العمع ديغ، تكتدب بو الصاعة في الحضاة، 

، كمشفعة الساؿ تدكؿ بدكالو، فإذا فمَّذ إنداف كتكتدب ب و جمضل األحجكثة بعج السسات، العمع حاكع، كالساؿ محكـػ
فجأة كُأِخحْت أمػالو مشو فقج زالت كل مشافع الساؿ، أما مشافع العمع فبل يدتصضع أحج عمى كجو األرض أف يدمبيا 

 شبابيع مضتػف كسا قاؿ هللا تعالى: مشظ، مات خداف الساؿ كىع أحضاء، كىع في قسة حضاتيع كأكج 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

90 

َضاٍء َكَما َيْذُعُخكَف َأَياَف ُيْبَعُثػَف   ْْ  ﴿ َأْمَػات  َغْضُخ َأ
 [ 21] سػرة الشحل: 

ىسُّيع بصػنيع، كقبمتيع نداؤىع، كالجنضا أكبخ ىسيع، كمبمغ عمسيع، يغزبػف لدكاليا، كيخقرػف شخًبا لسجضئيا، كىع 
 تة فضرعقيع، مات ُخداف الساؿ كىع أحضاء، كالعمساء أحضاء باقػف ما بقي الجىخ. في غفمة عغ السػت، يأتضيع بغ

 أصشاؼ البذخ :

ثع قاؿ اإلماـ عمي كـخ هللا كجو: "إف ىا ىشا عمسًا جسًِّا، آه لػ كججت مغ حسمو، بل أجج شالبًا غضخ مأمػف، 
الجنضا، يخيج الصعاـ كالذخاب، كالساؿ، يدتعسل آلة الجيغ في شمب الجنضا"، انطخ إلى ىحا الرشف الخصضخ، يخيج 

كالػجاىة عغ شخيق الجيغ، كيدتصضل بشعع هللا عمى أكلضاِئِو، كيدتطيخ بحججو عمى خمقو، ىحا صشف، صشف أراد 
 الجنضا عغ شخيق الجيغ.

الرشف الثالث: " أك مشاقس ألىل الحق"، لكغ ُيدرع الذظ في قمبو ألكؿ عارض، مثبًل ىػ مع ىحا العالع خسذ 
سشػات، ثع قخأ مقالة في مجمة فضيا: " إنيع عخفػا جشذ الجشضغ ذكخ أـ أنثى "، فالسعشى عشجه أّف القخآف لضذ 
، لكشو استخجـ ذكاءه  صحضًحا كال صػاًبا، كأّف الجيَغ َخْمط، فيحا اإلنداف ضعضف التفكضخ، فأكُؿ شخٍز ذكيّّ

ني فمضذ عشجه ىحا الخبث، لكشو محجكد التفكضخ، يذظ الغتشاـ الجنضا عغ شخيق الجيغ، كىحا غضخ مأمػف، أما الثا
في األمػر بدخعة، ىحا الشػع الثاني ال برضخة لو، كىػ ال إلى ىؤالء، كال إلى ىؤالء، كالثالث: أك مػىػمًا بالمحات، 

 سمذ القضاد إلى الذيػات.
ـُ الدائسُة، الميع ىكحا يسػت الرشف الخابع: مغخمًا بجسع األمػاؿ كاالدخار، فيؤالء جسضعًا أقخُب شبٍو بيع األ نعا

ٍة، إما ضاىخًا مكذػفًا، أك مدتتخًا مقيػرًا، ىحا إما  العمع إذا مات حاممػه، ثع ال تخمػ األرض مغ قائع هلل بُحجَّ
مذيػٌر، كإّما مغسػٌر، لكضبل تبصل حجج هللا تعالى كبضشاتو، ككع ىؤالء الرادقػف؟ كأيغ أكلئظ؟ ىع األقمػف عجدًا، 

ػف قجرًا، أعضانيع مفقػدة، كأمثاليع في القمػب مػجػدة، يحفع هللا بيع حججو، حتى يػدعػىا َمْغ كراءىع، كاألعطس
كيدرعػىا في قمػب أشباىيع، َىَجَع بيع العمُع عمى حقضقة األمخ، فباشخكا ركح الضقضغ، فاستبلنػا ما استػعخ مشو 

 غ، بثضاب قمضمة، بأدكات متػاضعة.الستخفػف، أؼ رضػا ببضت صغضخ، بفخاش غضخ كثضخ، بصعاـ خذ
ماؿ، كسضارة فخسة، كبضت فخع، فقط، ىحه كل أىجافشا، أما أْف يجرؾ أّف ىشاؾ آخخة، راجع إلى إلو عطضع، أسساؤه  

 حدشى، خالق الكػف العطضع، ىحه أشضاء ال تعشضشا أبجًا، سبحاف هللا " أمػات غضخ أحضاء". 
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ركاحيا معمقة بالسحل األعمى، أكلئظ أكلضاء هللا عد كجل مغ خمقو، كأمشاؤه، لكْغ ىشاؾ َمغ صحبػا الجنضا بأبجاف أ
 كعسالو في أرضو، كالجعاة إلى ديشو ثع بكى كقاؿ: "كا شػقاه إلى رؤيتيع".

ال تخمػ األرض مغ صادقضغ، معيع الحجة، مخمرػف في دعػتيع إلى هللا عد كجل، متخفعػف عغ الجنضا، 
 صغخت أـ كبخت.

* * * 

 مخزكؽ كالسحتكخ ممعػف : الجالب

 كبعج فإلى بعس األحاديث الذخيفة: 
 ))اْلَجاِلُب َمْخُزكؽ  َكاْلُسْحَتِكُخ َمْمُعػف  ((

 ]ابغ ماجو َعْغ ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب [

ىحا مبجأ عاـ، فاإلنداف يأتي ببزاعة يبضعيا بدعخ معتجؿ، كيخبح مشيا، ثع يأتي بغضخىا، فيحا مخزكؽ، ىحا 
اإلنداف ماذا يفعل؟ يخفف عغ السدمسضغ أعباء الحضاة، كيديع في خفس األسعار، يجمب البزاعة كيبضعيا، 

ػاًل، سعخه معقػؿ، بزاعتو جضجة، تيافت الشاس كيجمب غضخىا كيبضعيا، لساذا باعيا سخيعًا؟ ألنو ربح فضيا ربًحا معق
عمضيا فاشتخكىا، ىحا اسسو جالب، كىحا الجالب مخزكؽ، فأحج كبار الرحابة، كربسا كاف أغشى الرحابة سئل: 
مَت ىحا الساؿ؟ فقاؿ: لع أِبْع َدْيشًا، كلع أستقلَّ ربحًا، فسيسا ربحْت الحاجُة يبضعيا، لكّغ التاجخ اآلف  كضف حرَّ

ط لضبضعيا بخبح فاحر، فُتَحّل فضو مذاكمو كميا، فالحؼ يجخؼ أنو  يفكخ، يخيج أْف يحل مذاكمو بالبزاعة ىحه، فضخصِّ
عشجما رفع الدعخ قلَّ الذخاء، كحَجث تزخع نقجؼ، فرار الشاُس شبقة غشضة، كشبقة فقضخة، كنذأت مذاكل، ناس 

ألمخاض ربسا سببيا ارتفاع األسعار، ىحا مغ دكف دخل، فبحثػا عغ أسالضب غضخ مذخكعة لمجخل، كل ىحه ا
الجالب الحؼ يذتخؼ كيبضع، كيذتخؼ كيبضع، يديع في خفس األسعار، كيديع في خفس مدتػػ السعضذة، كفي 
تػفضخ الحاجات لمشاس، كيديع في الخخاء االجتساعي، شبعًا عمى قجر إمكاناتو، كلو نضتو دائسًا، في اإلسبلـ عشجنا 

ضٌخ مشو"، أؼ الفاعُل لمخضخ خضٌخ مغ الخضخ، كىحه الشفذ التي أرادت الخضخ، كالخضخ ميسا قاعجة " فاعل الخضخ خ
كاف لو حجع فيشاؾ أعطع مشو، فاعل الخضخ خضٌخ مغ الخضخ، فأعطع مغ الخضخ أف تفعل الخضخ، ىحه الشفذ الخاقضة 

ي بضت فخع، فمَضُكْغ مغ بعجه التي تحب الخضخ لمشاس، يقمقيا شقُاء الشاس، ىشاؾ أشخاص إذا َسَكَغ أحُجىع ف
خكف  الصػفاف، بضشسا تجج شخًرا يتألع لػجػد ىحه األزمة، كيتألع آخُخ ألف بعس الشاس باحتكار البضػت يؤخِّ
الدكاج، عمًسا بأّنو عشجنا فتضات كثضخات في سغ الدكاج، كىحا الدكاج معصل بدبب عجـ كجػد بضت، كبعس 
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ّـٍ عصًفا عمى األكالد، األشخاص يتيع أسختو لبداشتيا كقشاعتي ا، كإّف هللا عد كجل زرع في قمب كل أٍب ككل أ
كىحا مغ دكف جيج، كىحه فصخة هللا، حتى السخأة الكافخة السمحجة تخذى عمى أكالدىا، لكغ الشبي الكخيع أثشى عمى 

رؾ الحاتضة مغ كاف في قمبو رحسة عامة لمشاس، ىحه الخحسة العامة كدبضة، تكدبيا بالربلة، فمػ كانْت أمػ 
محمػلة، لسا كشَت مختاًحا حتى تدكَؿ مذكبلت الشاس، فالجالب مخزكؽ، كالسحتكخ ممعػف، ألنو ال ييسو إْف ُحِخـ 
الشاُس مغ ىحه السادة، كارتفعت أسعارىا إلى درجة أصبحت قّمٌة قمضمة مغ الشاس يذتخكنيا، فحـخ مشيا الجسضع، 

ػف عمى اآلباء الحيغ يتألَّسػف لعجدىع عغ الذخاء، كالبائع ال كاألشفاؿ ال يجركػف ىحه الشاحضة، فضذتيػف  ك يمحُّ
و الخبح، فضخفع سعخ البزاعة، كإذا لع يحقق ربًحا فاحًذا فمْغ يبضعيا، إْذ لضذ لجيو رحسة.  ييسو األمخ، ككلُّ ىسِّ

 مغ يفعل خضخًا يتشدؿ عم  قمبو تجمضات شت  :

عضشي، مزسػنيا: شفل صغضخ كقف عشج بائع فػؿ، كقاؿ لو: أريج وهللِا ذات مخة حّجثشي شخز بقرة دمعت ليا 
صحغ فػؿ، معو ربع لضخة، كالرحغ ثسُشو لضختاف كنرف، قاؿ لو: ادُخْل كتفزل، ككضع لو صحًشا عادًيا، 
بالبشجكرة كالديت كالحسس، كسا كضع لو مقبِّبلت، فقاؿ شخٌز جالٌذ: ما ىحا؟ كمُّو بخبع لضخة، قاؿ لو صاحُب 

، ىشا نقصة الخبلؼ، الشاس يقضدػف  السحل: شفٌل اشتيى أْف يأكل فػاًل، َأَأَدُعُو مغ دكف فػؿ؟! َأُكلُّ الخبح مادؼّّ
 الخبح فقط بالساؿ، َأُكلُّ الخبح ماؿ؟! ىشاؾ تجمضات تتشدؿ عمى قمب اإلنداف إذا فعل خضخًا ال يعمسيا إال هللا.

مبمغ يدضخ، فأخحه كلع يجْعو مقصػًعا، َأُكلُّ الخبح ماؿ؟ ال،  سائق سضارة أجخة كقف إلنداف مقصػع، لضذ معو إالّ 
لضذ كل الخبح مااًل، فبعس الخبح سكضشة في القمب، يدتحقيا صاحب السعخكؼ، لحلظ فعمى اإلنداف أاّل يزغَّ 

مشو ربع  بسعخكفو عمى أحج، قاؿ لو: ادخْل كُكْل فػاًل، قاؿ لو: اشتيى أف يأكل فػاًل، أفأَدُعو مغ دكف فػؿ؟ كأخح
لضخة، كأشَعَخ الػلَج أنو دفع ثسغ الفػؿ، كشَعخ صاحُب السحلِّ أّنو أخح ثسغ الفػؿ، فالجالب مخزكؽ، كالسحتكخ 

 ممعػف.
* * * 
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 قرة عبج هللا بغ أـ مكتـػ :

:  قرة قرضخة عغ عبج هللا بغ أـ مكتـػ

 َكَسمََّع عػتب بو، فكمسا رآه يقػؿ: أىبل بسغ عاتبشي بو ربي.ال شظ أنكع جسضعًا تعخفػف أف الشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو 
قاؿ: لسا ضضَّقْت قخير عمى الشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع كالحيغ آمشػا معو كاشتج أذاىا ليع، ِأذف هللُا لمسدمسضغ 

قج كاف ىػ كمرعب بغ عسضخ أكؿ باليجخة، فكاف عبج هللا بغ أـ مكتـػ أسَخع القـػ مفارقًة لػششو، كفخارًا بجيشو، ف
 مغ قجما السجيشة مغ أصحاب رسػؿ هللا.

عبج هللا بغ أـ مكتـػ فاقج البرخ، حكسة ربشا أف هللا سبحانو كتعالى جعل صحابضًِّا جمضبًل عطضع الذأف فاِقَج 
أعمى السخاتب، البرخ، لساذا؟ لضؤكج لشا أف شخيق الجشة مفتػح لكل الشاس، حتى مغ فقجكا أبرارىع، كقج يبمغػف 

كما أْف بمغ عبج هللا يثخَب حتى شِفق ىػ كصاحبو مرعب بغ عسضخ يختمفاف إلى الشاس، كيقخئػنيع القخآف، 
كيفقيانيع في ديغ هللا، لقج كاف نذضًصا، كلسا قجـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ إلى السجيشة اتخح عبج هللا بغ أـ 

كعبج هللا بغ أـ مكتـػ صارا لمشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع مؤذنضغ، مكتـػ كببلؿ بغ رباح مؤذنضغ، سضجنا ببلؿ، 
يخزعاف لكمسة التػحضج كل يـػ خسذ مخات، كيجعػاف الشاس إلى خضخ العسل، كيحزانيع عمى الفبلح، فَعَسُل 

 السؤذف عسٌل عطضع، حتى إف بعزيع قاؿ في قػلو تبارؾ ك تعالى: 

َدُغ َقْػاًل مِ  ْْ  َسْغ َدَعا ِإَل  َّللَاِ َكَعِسَل َصاِلحًا َكَقاَؿ ِإَنِشي ِمَغ اْلُسْدِمِسضَغ  ﴿ َكَمْغ َأ
 [ 33] سػرة فرمت: 

إفَّ اآلية تعشي " هللا أكبخ هللا أكبخ أشيج أف ال إلو إال هللا " إلى تساـ األذاف، فيحه دعػة إلى هللا، فكاف ببلؿ يؤذف، 
كابغ أـ مكتـػ يقضع الربلة، كربسا أذف ابغ أـ مكتـػ كأقاـ ببلؿ الربلة، ككاف لببلؿ كابغ أـ مكتـػ شأف آخخ في 

يتدحخكف عمى أذاف أحجىسا، كيسدكػف عشج أذاف اآلخخ، فرار أذاٌف  رمزاف، فقج كاف السدمسػف في السجيشة
قبل الفجخ، كىػ لتحكضخ الشاس بػقت الدحػر، كأذاف لئلمداؾ، كاف ببلؿ يؤذف بالمضل كيػقع الشاس، ككاف ابغ أـ 
مفو عمى مكتـػ يتػخى الفجخ فبل يخصئو، كقج بمغ مغ إكخاـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ البغ أـ مكتـػ أف استخ

السجيشة، فجعمو أمضًخا عمضيا في غضبتو، أكثخ ِمغ مّخٍة، كانت إحجاىا يـػ غادرىا لفتح مكة، كفي أعقاب غدكة بجر 
أندؿ هللا عمى نبضو مغ آيات القخآف ما يخفع شأف السجاىجيغ، كيفزميع عمى القاعجيغ، لضشذط السجاىج إلى 

، إْذ ال يقػػ عمى الجياد، كاآليات كميا تحسُّ الجياد، كيأنف القاعج مغ القعػد، فأثََّخ ذلظ ف ي نفذ ابغ أـ مكتـػ
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عمى الجياد، كتغّس مغ شأف القاعجيغ الستخمفضغ، فقاؿ: يا رسػؿ هللا لػ أستصضع الجياد لجاىجت؟ ثع سأؿ هللا 
عة:" بقمب خاشع أف يشدؿ قخآًنا في شأنو، كشأف أمثالو مسغ تعػقيع عاىاتيع عغ الجياد، كجعل يجعػ في ضخا 
 الميع أندؿ عحرؼ، الميع أندؿ عحرؼ "، فشدؿ القخآف بآيات تتحجث عغ أناس يحبػف الجياد كال يقػكف عمضو.

 عقج ابغ أـ مكتـػ العـد عم  الجياد في سبضل هللا :

حّجَث زيج بغ ثابت كاتب كحي رسػؿ هللا، فقاؿ: كشت إلى جشب الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فغذَضْتُو الدكضشة، 
 رأسو، ثع ُسخَِّؼ عشو فقاؿ: اكُتْب يا زيج:  كثقل

 ﴿ اَل َيْدَتِػي اْلَقاِعُجكَف ِمَغ اْلُسْؤِمِشضَغ  
 [ 95] سػرة الشداء: 

ال يدتػكف، فالقاعج مختاح مدتخٍخ، ال يخيج أف يعسل، فبل يدتػؼ ىحا مع السجاىج، فقاـ ابغ أـ مكتـػ كقاؿ: يا 
قاؿ سضجنا زيج: فسا قزى كبلمو، حتى غذضْت رسػَؿ هللِا َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو رسػؿ هللا فكضف بسغ ال يدتصضع الجياد؟ 

 َكَسمََّع الدكضشُة، ثع ُسّخؼ عشو فقاؿ: اكتب يا زيج: 

 ﴿ اَل َيْدَتِػي اْلَقاِعُجكَف ِمَغ اْلُسْؤِمِشضَغ  
 [ 95] سػرة الشداء: 

 قاؿ ىحه كتبتيا، قاؿ اكتب: 

 ِمَغ اْلُسْؤِمِشضَغ َغْضُخ ُأكِلي الَزَخِر   ﴿ اَل َيْدَتِػي اْلَقاِعُجكفَ 
 [ 95] سػرة الشداء: 

إال إذا كاف ىحا مغ أصحاب العاىات، فيػ مدتثشى مغ ىحه اآلية، كمغ ىحه القاعجة، فشدؿ االستثشاء الحؼ تسشَّاه 
، كعمى الخغع مغ أف هللا سبحانو كتعالى أعفى عبج هللا بغ أـ مكتـػ كأمثالو م غ الجياد، فقج َأَبْت ابغ أـ مكتـػ

نفُدو الصسػُح أف يقعج مع القاعجيغ، كعقج العـد عمى الجياد في سبضل هللا، ذلظ ألف الشفػس الكبضخة ال تقشع إال 
 بكبار األمػر.

مػني  كغخيب حقًِّا كضف سضجاىج كىػ ال يخػ بعضشو!! اتخح لشفدو كضضفة، فكاف يقػؿ: أقضسػني بضغ الرفضغ، كحسِّ
لكع كأحفطو، فأنا أعسى ال أستصضع الفخار، لقج َقِبَل أْف يستصَي ضيَخ فخٍس، كيحسل راية الجياد دكف المػاء أحسمو 
 أف يخػ.
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 استذياد ابغ أـ مكتـػ في معخكة القادسضة :

في الدشة الخابعة عذخة لميجخة عَقج عسخ بغ الخصاب العدـَ عمى أف يخػض مع الفخس معخكة فاصمة، تديل 
دكلتيع، كتديل ممكيع، كتفتح الصخيق أماـ جضر السدمسضغ، فكتب إلى عسالو يقػؿ: "ال تجعػا أحًجا لو سبلح أك 

شفقت جسػع السدمسضغ تمبِّي نجاء الفاركؽ، كتشياؿ عمى فخس أك نججة أك رأؼ إال كّجيتُسػه إليَّ كالَعَجَل الَعَجَل"، ك 
، فأمَّخ  السجيشة مغ كل حجب كصػب، ككاف في جسمة ىؤالء السجاىجيغ مكفػؼ البرخ عبج هللا بغ أـ مكتـػ
الفاركُؽ عمى الجضر الكبضخ سعَج بغ أبي كقاص، كأكصاه ككدعو، كلسا بمغ الجضر القادسضة بخز عبج هللا بغ أـ 

تو، كنجب نفدو لحسل راية السدمسضغ، كالحفاظ عمضيا، أك السػت دكنيا، كالتقى مكتـػ البدً  ا درعو، مدتكسبًل عجَّ
الجسعاف في أياـ ثبلث قاسضة عابدة، كاحتخب الفخيقاف حخًبا لع يذيج ليا التاريخ مثضبًل، حتى انجَمى الضػـُ الثالث 

ر لمسدمسضغ، فدالت دكلة مغ أعطع الجكؿ، كزا ؿ عخش مغ أعخؽ العخكش، كُرِفعْت راية التػحضج في عغ نرخ مؤزَّ
 ، أرض الػثشضة، ككاف ثسغ ىحا الشرخ السبضغ مئات الذيجاء، ككاف مغ بضغ ىؤالء الذيجاء عبج هللا بغ أـ مكتـػ

 اسُتذِيج في معخكة القادسضة كىػ كفضف البرخ. 
تقف أماـ السدمع، حتى لػ َفَقَج برخه، كمع ذلظ  فيحه القرة ُسْقُتيا لكع، لَضعمع القاصي كالجاني أّنو لضذ ِمغ عقبة

فباب الجشة مفتػح، فإْف كاف بالسدمع ضعٌف في جدسو، أك أحج أعزائو، كأْف يكػف ال يخػ بعضشضو جضجًا، أك أّف 
مالو قمضل، أك نحػ ذلظ، فباب هللا عد كجل مفتػح عمى مرخاعضو، ككمسا ِسخَت في شخيق هللا عد كجل ازددَت 

 قًا كانجفاعًا كمجاىجة.حبًِّا كشػ 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : السدح عم  الخفضغ 7الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، كأرنا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما 

الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ.

 السدح عم  الخفضغ :

السدح عمى الخفضغ في الحجث األصغخ، كما ىػ  أييا األخػة السؤمشػف، ) باب السدح عمى الخفضغ (، صحَّ 
الحجث األصغخ؟ ما يػجب الػضػء، كالحجث األكبخ ما يػجب الغدل، صحَّ السدح عمى الخفضغ في الحجث 

كلػ كانا مغ شيء ثخضغ غضخ  -ىحه األلف عمى مغ تعػد؟ عمى الخفضغ  -األصغخ لمخجاؿ كالشداء كلػ كانا 
ذتخط أف يكػف الخف جمجًا، بل شيء ثخضغ غضخ الجمج، سػاء كاف ليسا نعل مغ الجمج، فعمى السحىب الحشفي ال ي

 جمج أك ال. 

 شخكط السدح عم  الخفضغ :

 يذتخط لجػاز السدح عمى الخفضغ سبعة شخائط.
اإلماـ أبػ حشضفة رضي هللا عشو في آخخ أيامو ألَّف رسالًة عْشػَنيا بالسدح عمى الخفضغ، كعجَّ الجػربضغ خفَّضغ، 

 كيذتخط لجػاز السدح عمى الخفضغ سبعة شخائط: 

 ػ لبديسا بعج غدل الخجمضغ : 1

لتختضب سشة، فمػ أّف إنداًنا لبديسا بعج غدل الخجمضغ، فبل يجػز لظ السدح عمى الخفضغ إال إذا لبدت الجػربضغ، ا
غدل رجمضو كلبذ الخفضغ كأتعَّ الػضػء جاَز، لكغ يجب أف يتع الػضػء قبل نقزو، ألف الخفضغ يسشعاف سخياف 
نقس الػضػء إلى الخجمضغ، لكشيسا ال يخفعاف نقس الػضػء، كىحا شيء دقضق، فضجب أف يمبذ الخفضغ بعج غدل 
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أف يشتقس، فمػ انتقس الػضػء قبل كسالو لػجب ندع الخفضغ، إذًا الذخط الخجمضغ كلػ قبل كساؿ الػضػء، كقبل 
 األكؿ لبدُيسا بعج غدل الخجمضغ كلػ قبل كساؿ الػضػء، إذا أتسو قبل حرػؿ ناقس لمػضػء. 

 ػ ستُخىسا لمكعبضغ : 2

 الذخط الثاني ستُخىسا لمكعبضغ، أف يكػَف الخفاف ساتخيغ لمكعبضغ. 

 فضيسا :ػ إمكاف متابعة السذي  3

الثالث إمكاف متابعة السذي فضيسا، أْؼ أْف يدتصضع البُذ الخفضغ أف يسذي بيسا، فبل يجػز السدح عمى خف مغ 
 زجاج، كال مغ حجيج، كال مغ خذب، فضجب في الخفَّضغ استصاعُة السذي بيسا. 

 ػ خمُػ كلٍّ مشيسا مغ خخؽ قجر ثبلثة أصابع مغ أصغخ أصابع القجـ :  4

قجر ثبلثة أصابع مغ أصغخ أصابع القجـ، فإذا كاف في الجػرب  -ثقب  -ع خمػُّ كلٍّ مشيسا مغ خخؽ الذخط الخاب
 أك الخف خخٌؽ يديج عغ مقجار ثبلثة أصابع مغ أصغخ أصابع القجـ لع يُجد السدُح عمضيسا. 

 ػ استسداكيسا عم  الخجمضغ مغ غضخ شجٍّ : 5

، أؼ مغ قساش لو قػاـٌ يقـػ بشفدو.  الذخط الخامذ استسداكيسا عمى الخجمضغ مغ غضخ  شجٍّ

 ػ مشعيسا مغ كصػؿ الساء إل  الجدج : 6

 الذخط الدادس مشعيسا مغ كصػؿ الساء إلى الجدج. 

 ػ مجة السدح عم  الخفضغ يـػ كلضمة لمسقضع كثبلثة أياـ بمضالضيا لمسدافخ : 7

 ياـ بمضالضيا لمسدافخ.الذخط الدابع مجة السدح عمى الخفضغ يـػ كلضمة لمسقضع، كثبلثة أ
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 كقت السدح :

َأ عشج  متى يبتجغ كقت السدح؟ قاؿ الفقياء: ابتجاء السجة مغ كقت الحجث بعج لبذ الخفضغ، مثبًل إنداف تػضَّ
العرخ كلبذ الخفضغ عشج السغخب، كما انتقس كضػءه بضغ العرخ كالسغخب، إًذا لع تبجأ بعُج مجُة السدح، كعشج 

اآلف مغ العذاء يـػ كلضمة لمسقضع، أك ثبلثة أياـ بمضالضيا لمسدافخ، إذًا ِمغ أكِؿ حجٍث بعج العذاء انتقس كضػءه 
لبذ الخفضغ يبجأ كقت السدح، فإف مدح مقضٌع ثع سافخ استستع بخخرة الدفخ، كىػ مقضع مدح عشج صبلة 

لضيا عمى مدحو األكؿ، كإنداف الربح، كعشج العرخ شخأ لو سفخ، انقمَبت السجُة مغ يـػ كلضمة إلى ثبلثة أياـ بمضا
آخخ مدافخ كصل إلى بضتو، ككاف قج مزى عمى لبذ الجػربضغ أك الخفضغ بعج غدميسا يـػ كلضمة، فسشح أقاـ 
السدافُخ يجخل في حضِّد اإلقامة، كيجب ندعيسا إْف كاف قج مزى عمى إقامتو مشح بجأ السدح يـػ كلضمة، كإذا كاف 

ًة، أؼ إف كاف مقضًسا كسافخ يجخل في مجة الدفخ، كإْف كاف مدافخًا كأقاـ يجخل في مجة أقل فَمُو أف يتعَّ يػًما كلضم
 اإلقامة.

ـ كل ِرْجل، ثبلثة أصابع إذا مخرت بيا مغ  كقجر السدح قجر ثبلثة أصابع مغ أصغخ أصابع الضج عمى ضاىخ مقجَّ
 أصغخ األصابع عمى مقجـ الِخْجل فيحا ىػ السدح عمى الخفضغ. 

 عم  الخفضغ ك نػاقزو : سشغ السدح

 سششو: مجُّ األصابع مشفخجة مغ رؤكس أصابع القجـ إلى الداؽ، كمع مجِّ األصابع انفخاُجيا أيًزا.
يشقُس مدح الخف أربعة أشضاء، كلُّ شيء يشقس الػضػء يشقس السدح، كال يشقس لبذ الجػربضغ أك الخفضغ، 

ػ بخخكج أكثخ القجـ، فمػ فخضشا شفبًل ندع جػرب كالجه أؼ أنظ ال تحتاج إلى مدح مخة ثانضة، كندُع الخف كل
فخخجت معَطُع الخِّجل مغ الجػرب انتقس السدح عمى الخفضغ، كإصابُة الساء أكثخ إحجػ القجمضغ في الخف عمى 
الرحضح، لػ فخضشا شخًرا مغ دكف أف يشتبو داس في مجسع ماء فابتمَّْت أكثخ القجـ بالساء انتقس السدح عمى 

ألنو كقع عشجئٍح اختبلٌط بضغ السدح كالغدل، كمزيُّ السجة يشقس السدح عمى الخفضغ، مزى يـػ كلضمة  الخفضغ،
أك ثبلثُة أياـ بمضالضيا، فالسزيُّ كحجه أك ندُع الخف أك ابتبلُؿ الخجل بالساِء أك ما يشقس الػضػء، أربعُة أشضاء 

، كلو سشغ، كلو نػاقس، كلو شخكط، كلو مجة، تشقس السدح عمى الخفضغ، ىحا ىػ السدح عمى الخفضغ، لو فخض
 كلو تعخيف كىػ ثابت عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
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ركػ حجيث السدِح أكثخ مغ ثسانضغ صحابضًا، مشيع العذخة السبذخكف بالجشة، كقاؿ بعس الحفاظ: خبُخ السدِح 
ػافًخا، كأناس يعانػف مغ التحدذ، أك أْف عمى الخفضغ متػاتٌخ كسا في فتح البارؼ، شبعًا كحتى لػ كاف الساء مت

يكػف الذخز في الخجمة العدكخية كيرعب عمضو خمُع ىحا البػط، فاإلسبلـ يدخ في كقت حخج كبضخ، كفي أياـ 
الذتاء البارد تخاؼ أف تراب الخِّجُل بأمخاض كتدمضخ لحسيا، فاإلسبلـ يدخ، فحضثسا ُكِجَجْت حاجٌة لمسدح عمى 

 كإف هللا يحب أف تؤتى رخرو كسا يحب أف تؤتى عدائسو.الخفضغ فيحه رخرة، 
* * * 

 صفات عمساء الجار اآلخخة :

عػٌد إلى إحضاء عمـػ الجيغ لئلماـ الغدالي، صفات عمساء الجار اآلخخة، كىا نحغ نعخض صفًة مغ صفاِت عمساِء 
 ـ: الجار اآلخخة كىي أف يكػف شجيج العشاية بتقػية الضقضغ قاؿ عمضو الربلة كالدبل
 )) الضقضغ اإليساف كمو ((

 ] الصبخاني عغ ابغ مدعػد[

 قج قاؿ بعزيع: "رأسساؿ الجيغ الضقضغ"، كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 )) تعمسػا الضقضغ ((
 ]أبػ نعضع مغ ركاية ثػر بغ يديج[

ماذا فِيع اإلماـ الغدالي مغ ىحا الحجيث الذخيف؟ فِيع أف معشاه: جاِلدػا السػقشضغ، كاستسعػا مشيع عمع الضقضغ، 
ككاضبػا عمى االقتجاء بيع لضقػػ يقضشكع كسا قػؼ يقضشيع، كبعج قمضل سأشخح لكع ما ىػ الضقضغ، قاؿ عمضو الربلة 

 كالدبلـ: 

 )) تعمسػا الضقضغ ((
 ركاية ثػر بغ يديج[]أبػ نعضع مغ 

 )) الضقضغ اإليساف كمو ((
 ] الصبخاني عغ ابغ مدعػد[
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كقج كردت في كصضة لقساف البشو: " يا بشي ال ُيدتصاع العسل إال بالضقضغ"، فإذا ثبت لظ أف في ىحه األرض ماء، 
حؼ يحسمظ عمى أف كعشجؾ مدرعٌة كبضخٌة تػشظ أف تسػت عصذًا، كقج ثبت لظ يقضشًا أف في األرض ماًء، فسا ال

تدتأجخ حفارًة كتجفع ليا ثسشًا باىطًا كتؤمغ ليا السعجات كتذتخؼ القسراف كتجفع مبمًغا مقجًما قج يرل إلى مئة 
 ألف؟ ما الحؼ يحسمظ عمى دفع ىحه السبالغ؟ إّنو يقضشظ أف ىشاؾ ماًء يسكغ استخخاُجو، كىحه الػصضة لصضفة.

"، تقػؿ إلنداف: ىحه الرفقة حخاـ، يقػؿ: ال، لضدت حخاًما، فضيا ربح مئتاف "يا بشي ال ُيدتصاع العسل إال بالضقضغ
كخسدػف ألًفا، " ضع في الخخج"، شبعًا ال يتضقغ أف الخدارة مغ هللا سبحانو كتعالى، كلػ تضقغ أف معرضة هللا 

قز مالو مئتي ألف، تدبِّب خدارًة ماديًة في الجنضا قبل اآلخخة َلسا أقجـ عمضيا، يعخض لو بضت لضذتخَيو، كن
فضأخحىا قخًضا بفائجة، ركبُت بالدضارة العامة مشُح يػمضغ، فقاؿ رجل آلخخ: مئة ألف صارت مئة ألٍف كثبلثة 
كثسانضغ ألًفا مع الفػائج، ألّف يقضشو لضذ ىشاؾ حل ليحه القزضة إال بيحه الصخيقة، فمػ كاف عشجه يقضغ بأف هللا 

خ لو ىحا السبمغ مغ شخيق  سبحانو كتعالى حاضخ ناضخ، كرأػ أف عبجه يتيضَّب أف يأكل مااًل حخامًا فإّنو َيَضدِّ
 شخعي، إذا قاؿ رسػؿ هللا: 

 )) الضقضغ اإليساف كمو ((
 ] الصبخاني عغ ابغ مدعػد[

فيحا صحضح كصػاب، تجج شالًبا يجرس كال يػقغ بالشجاح، كلػ لع يكغ مػِقًشا بالشجاح لَسا درس، تجج شالًبا يختار 
ا في الجامعة كال يػقغ مغ ججكاه، فمػ تتبَّعَت أعسالشا الضػمضة فمغ تجج إنداًنا مػقًشا بأّنو ال يخبح، كَلع فَتَح فخعً 

د  محبًل، فمػ الحطت أعسالشا لػججَت أّف السحخؾ األكؿ ألعسالشا الجنضػية ىػ الضقضغ، فإذا كشت ضعضَف الضقضغ تتخدَّ
عف الضقضغ، كانعجاـ العسل مغ انعجاـ الضقضغ، كقػة العسل مغ قػة كتقػؿ: ال يػجج ىّسة، ضعُف اليّسة مغ ض

 الضقضغ، فمحلظ الشبي الكخيع قاؿ: 

 )) الضقضغ اإليساف كمو ((
 ] الصبخاني عغ ابغ مدعػد[

 كقاؿ: 

 )) تعمسػا الضقضغ ((
 ]أبػ نعضع مغ ركاية ثػر بغ يديج[
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 مغ يػقغ بذيء يعسل لو برجؽ ك مثابخة :

ع العسل إال بالضقضغ"، كال يعسل السخء إال بقجر يقضشو، فمػ فخضشا إنداًنا قخأ القخآف، كىػ مػقغ أنو "يا بشي ال يدتصا
كبلـ هللا، كأّف كبلـ هللا ال يأتضو الباشل مغ بضغ يجيو كال مغ خمفو، كأف هللا عد كجل كَعج السشفق بالتعػيس 

ة هللا فإف هللا عد كجل سػؼ يعػضو أضعافًا مزاعفة، كالَخَمف، كأّف ىحا السبمغ ميسا كُبخ إذا دفعو ابتغاء مخضا
ميا لمسدجج، أك ىحه  إذا بمغ يقضشظ بيحه اآليات مبمغًا صحضحًا عشجئح تفتح كتعصي، كتقػؿ: ىحه خسدة آالؼ أقجِّ
 عذخة آالؼ، فستى تجفع الساَؿ؟ إذا كاف عشجؾ يقضغ مئة بالسئة أف ىحا السبمغ سػؼ يزاعفو هللا لظ أضعافًا كثضخة

 في الجنضا كاآلخخة.
إذا كاف اإلنداُف صاحَب مرمحة، كىحه البزاعة عمضيا شمٌب شجيج، كأسعارىا مختفعة تخاه يذتخييا بقػة قمب، 
كيقػؿ لراحب البزاعة: أعِصشي كلَّ شيء عشجؾ، فضقػؿ لو: الدعخ مختفع، يقػؿ لو: ال ييع أنا ما فاُصمتظ، كال 

بقػة؟ ألنو يعخؼ أنو سضبضعيا بدخعة، كسػؼ يخبح بيا أضعاًفا مزاعفة، فمسا ُسسُت البزاعة، لساذا اشتخػ ىحا 
يتضقغ التاجخ أّف ىحه البزاعة مصمػبة، كزبػنيا مػجػد كيتقاضى الثسغ نقًجا، كسضخبح بالسئة مئة، تخاه يدعى 

ا إذا كانت بزاعة لذخاء البزاعة بذكل جشػني، ألنو متضقغ مغ الخبح، فانطخ إلى اإلنداف كضف يدمظ لمجنضا، أمّ 
ال يعخفيا يقػؿ لظ: ال أعخؼ َأُتباع أـ ال تباع، ىحه بزاعة ججيجة، كسػؼ أجخب الدػؽ، ىل تباع؟ فتخاه 
يذتخييا بتخدد، أما إذا تضقغ مغ بضعيا فدضذتخييا، ىحا في الجنضا، كإذا تضقغ الصالُب أف ىحه الذيادة سػؼ يتعضغ 

تو ججية، كانطخ إلى إنداف درس الصب، كعِمَع أّف البمج بحاجة إلى أشباء، بسػجبيا فػرًا، كدخُميا كبضخ، تخػ دراس
كاألشباء دخُميع كبضخ، كليع مكانة اجتساعضة، فإذا درَس األكؿ الصب، كالثاني درَس الحقػؽ، فتخػ شالب الصب 

، كشالب الحقػؽ باعتبار أّف حَسمة ىحه الذيادة كثخكا، كفخص العسل قم ضمة، فتخػ دراستو ال ِىسََّة ىسَُّتو لمجراسة أشجُّ
 فضيا، ألف يقضشو بالتعمضع أقل.

 أعتقج أّف األمثمة أصبحت كافضة، فعشجما يػقغ اإلنداف بالخبح، كيػقغ بالفائجة تخاه يحسمو يقضُشو عمى عسل صادؽ. 

 أسباب استقامة السؤمغ أنو يػقغ أف لكل سضئة عقابًا :

متػاصبًل، كالشفذ ليا قػانضشيا، فإذا تضقشت أف الحضاة فانضة كزائمة كأف ما  ىات لَي يقضًشا باآلخخة كخْح عسبًل صادًقا
عشج هللا خضخ كأبقى، كإذا تضقشت أف اآلخخة ىي كل شيء، فبل يسكغ إال أف تعسل ليا برجؽ ك مثابخة، كإذا تضقغ 

عشج هللا عد كجل فمغ  اإلنداُف أف ىحه السعرضة ليا عقاب، كأّف لكل سضئٍة عقابًا، كلغ يفػت عقاب سضئة كاحجة
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يديء أبًجا، كىحا الحؼ جاءه زبػف كشمب مشو سعًخا فػؽ الحج السعقػؿ، التكمفة بقضسة ألفضغ، فقاؿ لو: عذخة آالؼ، 
؟ فأجابو: ىكحا أصػؿ العسل، كىحه ترمضحة كىي غشضسة، ىحا  فقاؿ لو جاره: لساذا شمبَت أضعاؼ ما تدتحقُّ

نثخة فػالذ في عضشو، تكمفو في الضـػ الثاني عذخة آالؼ لضخة بالعسمة  الخجل عشجه ابغ يعسل بسخخشة، فتجخل
الرعبة، ىحا لػ حزخ مجمذ عمع كعشجه يقضغ أف الساؿ الحخاـ ال بج أف يحىب أضعافًا مزاعفة لسَّا غرَّ زبػنو 

كمغ الشاحضة صاحب الترمضحة، كلساذا السؤمغ يدتقضع؟ ألّف عشجه يقضًشا أّف ىحه السعرضة ليا عشج هللا عقاب، 
السادية كالتفدضخ العمسي أحُج أسباب استقامة السؤمغ أنو يػقغ أف لكل سضئة عقابًا، إذا أكل مااًل حخامًا فدػؼ 
يتمف هللُا لو مالو، كإف اعتجػ عمى اآلخخيغ أُعُتِجَؼ عمضو، كإف نطخ إلى نداء اآلخخيغ فدضشطخ الشاُس إلى ندائو، 

اب، كالضقضغ شيء ميع، كال يعسل السخء إال بقجر يقضشو، كال ُيقرخ عامل حتى كإف أزعجيع أزعجػه، فمكل سضئة عق
خ عامل إال إذا تدعدع يقضشو، كإذا كاف عشجؾ يقضغ أف كتاب الذكخ مغ رئضدظ في الجائخة  يشقز يقضشو، ما يقرِّ

خضا رئضدظ اىتساًما يتخجع إلى بعثة فػرًا، كالبعثة كراءىا دكتػراه، كمغ كرائيا مشرب أعمى، كدخل أكبخ تيتع ب
بالًغا، أما إذا كاف كتاب الذكخ حبًخا عمى كرؽ، كال يقجـ كال يؤخخ فإّنظ لغ تبالي بو، إّنيا قزايا ثابتة، كىي 

بة لمشفذ.   قػانضغ مخغِّ

 معش  الضقضغ :

شج كبعج، فسا معشى الضقضغ؟ تكمسشا عغ أىسضة الضقضغ، قاؿ: الضقضغ لو معشضاف، عشج الفبلسفة لو معشى، كع
السترػفضغ لو معشى، عشج الفبلسفة: األمػر أربع درجات، أف يدتػؼ عشجؾ اإلنكار كالثبػت، ُسِئمَت عغ فبلف 
كأنَت ال تعخفو أمدافخ ىػ أـ مقضع؟ فتقػؿ: ال أدرؼ، فيحه درجة يدتػؼ عشجؾ سفخه كعجـ سفخه، كدرجة أعمى 

ي السصار، لكغ ال تجرؼ أعاد أـ لع يعج؟ كالجرجة يغمب عمى ضشظ أنو مدافخ، كدرجة أعمى مغ ذلظ أّنظ كدَّعتو ف
الخابعة كدَّعتو في السصار كجاءتظ رسالة مشو قبل يـػ يخبخؾ فضيا أنو مقضع ىشاؾ، فرار الضقضغ عجـ الذظ، أعمى 
صُتيا لكع، فإما أف يدتػؼ  درجة في الضقضغ انعجاـ الذظ، قالػا: ىحا تعخيف الفبلسفة، كىشاؾ أمثمة معقجة أنا بدَّ
عشجؾ الثبػت أك الشفي، أك أف يغمب عشجؾ الثبػت مع احتساؿ الشفي، أك أف يغمب عشجؾ الثبػت مع ابتعاد الشفي، 

 كإما أف يغمب عشجؾ الثبػت مع نفي الشفي، إذًا انعجاـ الذظ ىػ الضقضغ عشج الفبلسفة.
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حج، كمع ذلظ معطع الشاس ال أما ضعف الضقضغ عشج الرػفضضغ فمو معشًى آخخ، َمغ مشا يذظ أنو لغ يسػت؟ ال أ
يعسمػف لسا بعج السػت، فيؤالء كإِف ِانعجـ الذظُّ عشجىع، كإْف ثبت لجييع يقضشًا أنيع سضسػتػف فؤلنيع ال يعسمػف لسا 
بعج السػت فيع ضعاؼ الضقضغ بالسػت، كىحا معشًى أرقى، أحضانًا يكػف الصبضُب عشجه يقضغ قاشع أف التجخضغ 

ػؿ: ىحا فمدفضًا يػقغ بزخر التجخضغ، أما صػفضًا فزعضف الضقضغ بزخره مع أنو يػقغ، يزخ، كمع ذلظ يجخغ، نق
 كلكشو ألنو لع يتخؾ الجخاف فيػ ضعضف الضقضغ بو، كىحا السػضػع دقضق.

عشج الرػفضضغ أك عشج الفقياء ضعف الضقضغ عجـ االلتفات إلى الذيء، إْذ يؤمغ باآلخخة كال يعسل ليا، كيؤمغ 
قضيا، كيؤمغ بالجشة كال يدعى ليا، كيعخؼ أف ىحه معرضة كال يتخكيا، كيعخؼ أف ىحه شاعة كال يقِبل بالشار كال يتّ 

 عمضيا، ىحا ىػ ضعف الضقضغ عشج الفقياء كالرػفضضغ. 

 مػاضضع نسػذجضة عغ الضقضغ :

ضج : 1  ػ التْػ

ْذ ال يػجج إنداف إاّل كيعخؼ كبعج فيحه أربعة مػاضضع نسػذجضة عغ الضقضغ، فأكُؿ ىحه السػضػعات التػحضُج، إ
معشى ال إلو إال هللا، أؼ ال مدضِّخ ليحا الكػف إال هللا، كال معصي إال هللا، كال مانع إال هللا، كال رافع إال هللا، كال 
داف خافس إال هللا، كال معد إال هللا، كال محؿ إال هللا، كال قابس إال هللا، كال باسط إال هللا، فيحا السعشى ال يػجج إن

إال كيعخفو، كلكغ عسمضًا عشجما تغزب مغ زيٍج ألنو حخمظ شضًئا، فيحا الغزب مغ زيٍج ىػ إشخاؾ باهلل عد كجل، 
كىػ ضعف الضقضغ بالتػحضج، كحضشسا يستمئ قمبظ حبًا لسغ أعصاؾ شضًئا ما، كندضت أف هللا سبحانو كتعالى ىػ الحؼ 

التػحضج، فالتػحضج عمى السدتػػ الشطخؼ سيل، أما عمى سسح لو أف يعصضظ، فيحا إشخاؾ باهلل، كضعف يقضغ ب
 السدتػػ العسمي فيػ صعب.

لػ فخضشا أف إنداًنا أساء إلضظ إساءة بالغة ال سسح هللا، تقػؿ لرجيقظ: بقضُت ثبلثة أياـ ال أناـ المضل ِمغ ِفعمِتو، 
ًا مشو؛ ىحا ىػ الذخؾ بالحات، ىحا فيل رأيَت ىحا مغ هللا عد كجل؟ ال، بل رأيَتو مغ صجيقظ، كامتؤل القمب غضط

ىػ ضعف الضقضغ، كلكشظ لػ كشت قػؼَّ الضقضغ بالتػحضج لخأيت أف ىحا الحؼ أساء إلضظ إنسا ىػ َعرا بضج هللا عد 
كجل، كأف هللا سبحانو كتعالى ىػ الحؼ سسح لو بحلظ تأديبًا لظ كمعالجًة، فضشتفي مغ قمبظ كلُّ غزب كحقج عمى 

 ألدكات بضج هللا، قاؿ تعالى: الشاس، انطخ فإّف ا
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 ﴿ َوَّللَاُ ِمْغ َكَراِئِيْع ُمِحضط   
 [ 20] سػرة البخكج : 

ُث َعَم  َنْفِدِو َكَمْغ َأْكَف  ِبَسا ﴿ ِإَف اَلِحيَغ ُيَباِيُعػَنَظ ِإَنَسا ُيَباِيُعػَف َّللَاَ َيُج َّللَاِ َفْػَؽ َأْيِجيِيْع َفَسْغ َنَكَث َفِإَنَسا َيْشكُ 
 َعاَىَج َعَمْضُو َّللَاَ َفَدُضْؤِتضِو َأْجًخا َعِطضًسا  

 [ 10] سػرة الفتح: 

َدًشا ِإَف َّللَاَ َسِسضع  ﴿ َفَمْع َتْقُتُمػُىْع َكَلِكَغ َّللَاَ َقَتَمُيْع َكَما َرَمْضَت ِإْذ َرَمْضَت َكَلِكَغ َّللَاَ َرَم  َكِلُضْبِمَي اْلُسؤْ  َْ ِمِشضَغ ِمْشُو َببَلًء 
 ِمضع   عَ 

 [ 17] سػرة األنفاؿ: 

ِ َغْضُب الَدَساَكاِت َكاأْلَْرِض َكِإَلْضِو ُيْخَجُع اأْلَْمُخ ُكُمُو َفاْعُبْجُه َكَتَػَكْل َعَمْضِو َكَما َربُ   َظ ِبَغاِفٍل َعَسا َتْعَسُمػَف  ﴿ َكّلِلَِ
 [ 123] سػرة ىػد: 

ج :  أسعج إنداف في األرض ىػ اإلنداف السْػ

عج إنداف في األرض ىػ السػحج، ألّنو يعمع أّف كل عبلقاتو مع جية كاحجة، مع هللا عد كجل، كأّؼ إنداف لحلظ أس
أساء لو يخاه عرا بضج هللا، عشجئٍح يشعجـ مغ قمبو الحقُج كالكخاىضة، كيخػ عبلقتو مع هللا كحجه، كىحه كاحجة مغ 

؟ ىل تخػ الخضخ مغ هللا؟ ىل تحـ الشاَس عمى ما لع كحجات الضقضغ، فكل إنداف يستحغ يقضشو، مغ أؼ مدتػػ يقضشو
يعصظ هللا؟ ىل تسجحيع عمى ما آتاؾ هللا؟ ىحا ىػ ضعف الضقضغ بالحات، كما قدع هللا لعباده نرضبًا أكفى مغ 
العقل كالضقضغ، فحقائق الجيغ كاضحة، كلكغ إّما أف تعضذيا، كإما أاّل تعضذيا، إف عذتيا فأنت مػقغ بيا، كإف لع 

 يا فمدت مػقًشا بيا، كىحا ىػ التػحضج. تعذ

 ػ الخزؽ : 2

 مػضػع آخخ لمضقضغ ىػ الخزؽ، قاؿ تعالى: 
 اٍب ُمِبضٍغ  ﴿ َكَما ِمْغ َداَبٍة ِفي اأْلَْرِض ِإاَل َعَم  َّللَاِ ِرْزُقَيا َكَيْعَمُع ُمْدَتَقَخَىا َكُمْدَتْػَدَعَيا ُكّل ِفي ِكتَ 

 [ 6] سػرة ىػد: 

إذا بمغظ أنو سػؼ يدتغشػف عغ خجماتظ في ىحه السرمحة، تقػؿ: مغ أيغ آكل كعشجؼ خسدة أكالد كبضتي 
 باألجخة؟ تشاـ محعػًرا ألّف يقضشظ بيحه اآلية ضعضف، أما السؤمغ فيػ مػقغ أّف هللا ىػ الخزاؽ ذك القػة الستضغ: 
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َجُكْع َرْىَبُة الَشاِس َأْف  َْ َيُقػَؿ ِبَحقٍّ ِإَذا َرآُه َأْك َشِيَجُه َفِإَنُو اَل ُيَقخُِّب ِمْغ َأَجٍل َكاَل ُيَباِعُج ِمْغ ِرْزٍؽ َأْف ))َأاَل اَل َيْسَشَعَغ َأ
 َيُقػَؿ ِبَحقٍّ َأْك ُيَحكَِّخ ِبَعِطضٍع ((

]  ] أحسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ

كال تأخحه باهلل لػمة الئع، كال يخذى أحجًا إال هللا،  السؤمغ مػقغ أف رزقو بضج هللا، كأجمو بضج هللا، لحلظ يقػؿ الحق،
فالضقضغ بالتػحضج مػضػع كبضخ، كالحع نفدظ حضغ تشقع عمى الشاس إذا حخمػؾ شضًئا تِجج يقضشظ بالتػحضج صفًخا، 
و كلسا تحب إنداًنا أعصاؾ شضًئا يقضشظ بالتػحضج صفخ أيًزا، كلسا يسخض أحُج أكالدؾ كتأخحه إلى الصبضب فضعايش
كيرف لو دكاء كيذفى، فتقػؿ: ما شاء هللا، ما أميَخ ىحا الصبضب، يحسل شيادة بػرد، أّما قبل أْف تأخحه إلى 
الصبضب، يا ربِّ حخارتو كاحج كأربعػف، التياب سحايا، يا رب لضذ لي غضخؾ، فأرسمظ إلى شبضب أليسو الجكاء 

الحالة تقػؿ: ىحا شبضب لضذ لو مثضل، فيحا ىػ ضعف  الشاجح، كىحا الجكاء سسح لو أف يؤثخ، فمّسا أّثخ كتخاجعت
الضقضغ باهلل عد كجل، أما السؤمغ إذا أخح ابشو إلى الصبضب كشفي، يقػؿ: يا رب لظ الحسج، أنت أليست الصبضب 
ذخَّ الجكاء الشاجح، كأنت سسحت لمجكاء أف يؤثخ التأثضَخ الذافي، كأنت كتبت لو الذفاء، لكغ لسا تعتِقج أّف الخضَخ كال

 مغ الشاس فيحا ىػ ضعف الضقضغ بالتػحضج. 

 ػ جداء العسل : 3

عشجما يعتقج اإلنداف أّف دخمو كبضخ نطًخا لخبختو العالضة، كيقاؿ عشو: ىػ في ىحه السرمحة ثبلثػف سشة، فيػ 
بو، قالػا: رجٌل كصل إلى درجة محىمة مغ الغشى  فارُس ميشتو، كالدبائغ يتداحسػف فػؽ بعزيع، فاهلل عد كجل يؤدِّ
قاؿ رجل  -في قصخ عخبي مجاكر، فقاؿ: أنا اغتشضُت، أؼ أّنو لغ يفتقخ بعج الضـػ ك في المغة الجارجة )َقَبَخ الَفْقَخ( 

صادؽ عشجؼ: حضشسا مات جسعػا لو مغ الشاس مااًل كي تشفقػا عمى تجيضده كدفشو، ىحا الحؼ قاؿ: أنا اغتشضت، 
حؼ أعصاه يدمبو، هللا الحؼ أعصاه ىحا الساؿ قادر أف يدمبو إياه في فيػ ضعضف الضقضغ، ألف هللا عد كجل ال

دقائق، كل خبخاتظ مغ ىحا العقل لػ تعصل شيء في العقل، نقصة دـ إذا تجسجت في بعس الذخايضغ تفقج ذاكختظ 
ا، كلو ككل معمػماتظ، قج يكػف اإلنداف لو مكانة كبضخة، رجل كصل إلى درجة مجيخ عاـ معو دكتػراه بالجضػلػجض

مكانة كبضخة، كسضارتو عمى الباب، كزكجتو فخندضة فقج برخه تحسمػه شيخًا ذىب البخيج إلى البضت ثع سخحػه، زاره 
 صجيق قاؿ لو: أتسشى يا دكتػر أف أبقى عمى الخصضف عمى ىحا الثػب كأتدػؿ ك يخد هللا لي برخؼ.

يجديظ هللا عمضو، أُعصضت قصعة حمػػ قمت بالرحغ قصعة لحع دفعتيا إلى زكجتظ حتى ىحا السدتػػ يجب أف  
في نفدظ: ىحه البشي أشعستيا لو، ىحه القصعة ليا عشج هللا حدابيا، أنت كاف مغ السسكغ أف تأكميا ال أحج شاىج 
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 ما ُقجـ لظ، قاؿ تعالى: 
 ًا َيَخُه  ﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذَرٍة َخْضخًا َيَخُه * َكَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذَرٍة َشخّ 

 [ 8-7] سػرة الدلدلة: 

إذا عشجؾ يقضغ في ىحه اآلية تقبل عمى العسل الرالح إقبااًل شجيجًا كتشتيي عغ السعاصي انتياًء عجضبًا، بيحا 
 اآلية. 

 ػ الضقضغ الخابع أف هللا مصمع عمضظ : 4

أنو لع يرلِّ العرخ فقاـ لضرمي،  الضقضغ الخابع أف هللا مصمع عمضظ، مثبًل إنداف دخل يدخح شعخه بّل شعخه فتحكخ
أؼ أنت تجخل لسقابمة إنداف كَشْعُخؾ غضخ مدخَّح كمبمَّل؟ سخِّحو أكاًل قبل أْف تجخل في الربلة، كحلظ ما كججت 
جاكضت البضجامة فرمضت العرخ بالقسضز الجاخمي، ألع تعمع أّف هللا يصَّمع عمضظ كأّف ىحا المباس ال يمضق لمربلة؟ 

 قاؿ تعالى: 
 ُخُحكا ِزيَشَتُكْع ِعْشَج ُكلِّ َمْدِجٍج   ﴿

 [31]سػرة األعخاؼ:

سضجنا رسػؿ هللا استأجخ أجضًخا، فخمع ثضابو كاغتدل أماـ الشاس، فقاؿ لو: خح أجارتظ ال حاجة لشا بظ إني أراؾ ال 
 تدتحضي مغ هللا.

يجب أف يكػف عشجؾ يقضغ بأف هللا مصمع عمضظ في سخؾ كجيخؾ، في خمػتظ كجمػتظ، مغ لع يكغ لو كرع يحجده 
عغ معرضة هللا إذا خبل لع يعبأ هللا بذيء مغ عسمو، كيجب أف يكػف عشجؾ يقضغ أنو: مغ يعسل مثقاؿ ذرة خضخًا 

هللا سبحانو كتعالى بضجه كل شيء، كإلى يقضغ  يخه، كمغ يعسل مثقاؿ ذرة شخًا يخه، كتحتاج إلى يقضغ تجرؾ بو أف
بأف الخزؽ بضج هللا، فيحه إًذا أربعة مػاضضع، التػحضج، كالخزؽ، كجداء العسل، كاالشبلع عمضظ، كلُّ ىحا بضج هللا، 

 كيعمسو هللا، فخاِقْب نفَدظ. 

حؼ أنصقو؟ كىػ الحؼ سسح لو إذا خاشبظ إنداف بميجة قاسضة تثب عمضو لتأكمو، أيغ الضقضغ بأف هللا تعالى ىػ ال
 أف يدعجظ؟ فُعْج إلى نفدظ كانُطْخ ماذا فعمت، فسا مغ عثخة كال اختبلج عخؽ كال خجش عػد إال بدبب مشظ: 

ـٍ ِلْمَعِبضِج    ﴿ َذِلَظ ِبَسا َقَجَمْت َيَجاَؾ َكَأَف َّللَاَ َلْضَذ ِبَطبَل
 [ 182] سػرة آؿ عسخاف: 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

107 

ىحا ىػ الضقضغ حقًِّا، لحلظ، كما قَدع هللا لعباده نرضبًا أكفَخ مغ العقل كالضقضغ، فإْف كشت عاقبًل كمػقشًا فقج ممكَت 
ًدا، كقج يغجك مخحكاًل.   كلَّ شيء، لكغ لزعف يقضشو صار ضعضًفا متخدِّ

* * * 

 أخبار سضجنا جعفخ رضي هللا عشو :

ر سضجنا جعفخ رضي هللا عشو، فقْج قزى عشج الشجاشي عذخ سشػات آمشًا لجيشا بعس الػقت فمَشُعْج إًذا إلى أخبا
مصسئشًِّا ىػ كزكجتو، كفي الدشة الدابعة لميجخة غادرا ببلد الحبذة مع نفخ مغ السدمسضغ متجيضغ إلى يثخب، فمسا 

ِخح بمقاء جعفخ فخحًا شجيجًا، حتى قاؿ: ما بمغػىا كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عائجًا لتػِّه مغ خضبخ بعج أف فتحيا هللا لو، َففَ 
 أدرؼ بأييسا أنا أشج فخحًا أبفتح خضبخ أـ بقجـك جعفخ؟ انطخ إلى ىحه المغة المصضفة.

كلع تكغ فخحة السدمسضغ عامة كالفقخاء مشيع خاصًة بعػدة جعفخ بأقلَّ مغ فخحة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فقج 
ء، كثضخ البخ بيع، حتى إنو كاف يمقب بأبي السداكضغ، قاؿ أبػ ىخيخة: "كاف كاف جعفخ شجيج الحجب عمى الزعفا

خضخ الشاس لشا معذخ السداكضغ جعفخ بغ أبي شالب"، فإذا كاف لظ عسل يا أخي الداِمع، كُبِحَث مػضػُع الفقخاء 
ا عشيع، فيؤالء كالزعفاء كالسداكضغ فبل تأخح مػقًفا عشضًفا، بل خح مػقف العصف، ككْغ محامضًا ليع، مجافعً 

السداكضغ الزعاؼ، كسا قالػا: كاف يسزي بشا إلى بضتو، كيصعسشا ما يكػف عشجه، حتى إذا نفَج شعامو أخخج لشا 
القخبَة التي يػضع فضيا الدسغ، فشذقُّيا كنمعق ما عمق بيا، كلع يُصل مكُث جعفخ بغ أبي شالب في السجيشة، ففي 

ي عمضو الربلة كالدبلـ جضذًا لسشازلة الخـك في ببلد الذاـ، كأمَّخ عمى الجضر أكائل الدشة الثامشة لميجخة جيد الشب
زيج بغ حارثة، كقاؿ: إْف ُقِتل زيج أك أصضب فاألمضخ جعفخ، فإف ُقِتل جعفخ أك أصضب فاألمضخ عبج هللا بغ ركاحة، 

السدمسػف إلى مؤتة، كىي قخية فإْف ُقِتل عبج هللا أك أصضب فمَضخَتخ السدمسػف ألنفديع أمضخًا مشيع، فمسا كصل 
كاقعة عمى مذارؼ الذاـ، كججكا أف الخـك قج أعّجكا ليع مئة ألف تطاىخىع كتدانجىع مئة ألف أخخػ مغ قبائل 
لخع، ك قزاعة، أما جضر السدمسضغ فكاف ثبلثة آالؼ رجل، كما أف التقى الجسعاف كدارت رحى السعخكة حتى 

مجبخ، فأسخع ككثب جعفخ بغ أبي شالب عغ ضيخ فخس كانت لو شقخاء، ثع  خّخ زيج بغ حارثة شيضًجا مقببًل غضخ
 عقخىا بدضفو حتى ال يشتفع بيا األعجاء مغ بعجه، كحسل الخاية كأكغل في صفػؼ الخـك كىػ يشذج: 
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 شضبة كبارد شخابػػػيا يا ْبحا الجشة كاقتخابيػػا 
 كافخة بعضجة أندابػػػيا الخـك رـك قج دنا عحابيػا 

 عمَي إف القضتيا ضخابيا
*** 

كضل يجػؿ في صفػؼ األعجاء بدضفو كيرػؿ حتى أصابتو ضخبة قصعت يسضشو، فأخح الخاية بذسالو، فسا لبث 
أف أصابتو أخخػ قصعت شسالو، فأخح الخاية برجره كعزجيو، فسا لبث أف أصابتو ثالثة شصختو شصخيغ، فأخح 

حتى لحق براحبضو، فبمغ الشبيَّ صمػات هللا عمضو استذياُد قػاده الثبلث، الخاية عبج هللا بغ ركاحة، فسا زاؿ يقاتل 
فحدف عمضيع أشج الحدف، كأمزو األلع، كانصمق إلى بضت ابغ عسو جعفخ بغ أبي شالب، فألفى زكجتو أسساء بشت 

، فقالت أسساء: عسضذ تتأىَّب الستقباؿ زكجيا الغائب، فيي قج عجشت عجضشيا، كغّدمت بشضيا كدَىَشْتُيع كألبدتيع
فمسا أقبل عمضشا رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأيت غبللة مغ الحدف تػشح كجيو الكخيع، َفَدَخت السخاكُؼ في نفدي، غضخ أني لع 
أشأ أف أسألو عغ جعفخ مخافة أف أسسع مشو ما أكخه، فحضا كقاؿ: ائتشي بأكالد جعفخ، فجعػتيع لو فيبُّػا نحػه 

حكا يتداحسػف عمضو، كلّّ يخيج أف يدتأثخ بو، فأكبَّ عمضيع صمى هللا عمضو كجعل يتذسَُّسيع، فخحضغ مدغخديغ، كأخ
كعضشاه تحرفاف مغ الجمع، قمت يا رسػؿ هللا: بأبي أنت كأمي ما يبكضظ؟ أبمغظ عغ جعفخ كصاحبضو شيء؟ قاؿ: 

، عشجئح غابت البدسة مغ كجػه الرغار لسا سسعػا  أميع تبكي كتشذج، كجسجكا في نعع لقج استذيجكا ىحا الضـػ
أماكشيع كأف عمى رؤكسيع الصضخ، أما الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فسزى كىػ يكفكف عبخاِتو كيقػؿ: الميع اخمف 
جعفخًا في كلجه، الميع اخمف جعفخًا في أىمو، ثع قاؿ: رأيت جعفًخا في الجشة لو جشاحاف مزخَّجاف بالجماء كىػ 

 مربػغ القػادـ. 

 بغ أبي شالب مع الشجاشي :قرة جعفخ 

اإلنداف لو مػاقف فمَتُكْغ نبضمة، كسضجنا جعفخ كقف ىحا السػقف السذخؼ، فسا عمضو إف مات شيضًجا، فإذا كاف 
اإلنداف مشا لو مػاقف مذخفة في الحضاة، فكل شيء زائٌل عجا ىحه السػاقف، ككلّّ إلى زكاؿ، ماذا أكل؟ ماذا 

كع دْخُمو؟ ىحا كمو زائل، كلكغ الحؼ يبقى ىحه شخب؟ ماذا لبذ؟ أيغ ذىب؟ ما نػع بضتو؟ ما نػع أثاث بضتو؟ 
السػاقف السذخفة، ِمغ حبٍّ هلل كرسػلو، أال ال إيساف لسغ ال محبَّة لو، أال ال إيساف لسغ ال محّبة لو، أال ال إيساف 
لسغ ال محّبة لو، سضجنا جعفخ لو قرة مصػلة مع الشجاشي، كأنا آثخت أف أتجاكزىا لزضق الػقت أكاًل، كألنكع 
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 سسعتسػىا مشي مخات عجيجة، لكشي أكجدىا، فقج كقف أماـ الشجاشي كقاؿ: 
َر  ِْ ـَ َكَنْأُكُل اْلَسْضَتَة َكَنْأِتي اْلَفَػا ـَ َكُنِديُء اْلِجَػاَر )) َأُيَيا اْلَسِمُظ ُكَشا َقْػًما َأْىَل َجاِىِمَضٍة َنْعُبُج اأْلَْصَشا ا َْ َكَنْقَصُع اأْلَْر

َت  َبَعَث َّللَاُ ِإَلْضَشا َرُسػاًل ِمَشا َنْعِخُؼ َنَدَبُو َكِصْجَقُو َكَأَمانَ َيْأُكُل اْلَقِػُي  َْ َتُو َكَعَفاَفُو ِمَشا الَزِعضَف َفُكَشا َعَم  َذِلَظ 
َجُه َكَنْعُبَجُه َكَنْخَمَع َما ُكَشا َنْعُبُج َنْحُغ َكآَباُؤَنا ِمْغ ُدكِنوِ  ِّْ ِمْغ اْلِحَجاَرِة َكاأْلَْكَثاِف َكَأَمَخَنا ِبِرْجِؽ  َفَجَعاَنا ِإَل  َّللَاِ ِلُشَػ

َماِء َكَنَياَنا ْدِغ اْلِجَػاِر َكاْلَكفِّ َعْغ اْلَسَحاِرـِ َكالجِّ ُْ ِع َك ِر َكَقْػِؿ الُدكِر  اْلَحِجيِث َكَأَداِء اأْلََماَنِة َكِصَمِة الَخِْ ِْ َعْغ اْلَفَػا
َجُه اَل ُنْذِخُؾ ِبِو َشْضًئا َكَأَمَخَنا ِبالَربَلِة َكالَدَكاِة َكالرِّ َكَأْكِل َماَؿ اْلَضِتضِع َكَقْحِؼ الْ  ْْ ـِ َقاَؿ ُسْحَرَشِة َكَأَمَخَنا َأْف َنْعُبَج َّللَاَ َك َضا

ـِ َفَرَجْقَشاُه َكآَمَشا ِبِو َكاَتَبْعَشاُه َعَم  َما َجاَء ِبِو َفَعَبْجَنا  ْسبَل َخْمَشا َفَعَجَد َعَمْضِو ُأُمػَر اإلِْ َْ َجُه َفَمْع ُنْذِخْؾ ِبِو َشْضًئا َك ْْ َّللَاَ َك
َل َلَشا َفَعَجا َعَمْضَشا َقْػُمَشا َفَعَحُبػَنا َكَفَتُشػَنا َعْغ ِديِشَشا لِ  َْ َمْمَشا َما َأ ْْ َخـَ َعَمْضَشا َكَأ َْ َضُخُدكَنا ِإَل  ِعَباَدِة اأْلَْكَثاِف ِمْغ َما 

اُلػا َبْضَشَشا كَ ِعَباَدِة َّللَاِ َكَأْف نَ  َْ َبْضَغ ِديِشَشا ْدَتِحَل َما ُكَشا َنْدَتِحُل ِمْغ اْلَخَباِئِث َفَمَسا َقَيُخكَنا َكَضَمُسػَنا َكَشُقػا َعَمْضَشا َك
 ِعْشَجَؾ َأُيَيا اْلَسِمُظ (( َخَخْجَشا ِإَل  َبَمِجَؾ َكاْخَتْخَناَؾ َعَم  َمْغ ِسَػاَؾ َكَرِغْبَشا ِفي ِجَػاِرَؾ َكَرَجْػَنا َأْف اَل ُنْطَمعَ 

 ]أحسج عغ أـ سمسة[

ىحا الكبلـ السػجد مغ سضجنا جعفخ لخَّز الجاىمضة كاإلسبلـ، فيػ كبلـ بمضغ مػجد، ىكحا كشا، كىكحا أصبحشا، 
 ما قاؿ لو: ِخْفَشا أف نرمي، مع أف الربلة فخض، كالربلة كسضمة ليحه األخبلؽ. 

 صبلة كشعائخ مفخغة :اإلسبلـ بقي عشج الشاس صػًما ك 

سبحاف هللا فمقج اختمف األمخ كصار اإلنداف إذا صمى كلػ أكل أمػاؿ الشاس بالباشل كلػ آذاىع فإنو يحجُّ كيطغ 
و يسحػ كل مداكِئِو مع الشاس، إساءات، كإخبلؼ مػاعضج، ككحب، كعجكاف، كتمبضذ عمى إبمضذ، فيحا كمُّو  أّف حجَّ

لشاس بالجيغ، كانفزػا عشو، كلػ كاف أىُل الجيغ يعضذػف قضًسا إسبلمضة رفضعة، إخبلًصا، يفعمو كال يبالي، لحلظ َزِىَج ا
كفاء، رحسة، بحاًل، تزحضة إلدخاؿ الشاس في ديغ هللا أفػاجًا، كليحا خخج الشاس حقضقًة مغ ديغ هللا أفػاجًا، ألف 

جعمػا الجيَغ مكاـر أخبلقضة، كسضخة اإلسبلـ بقي عشج الشاس صػًما كصبلة كشعائخ مفخغة، كعمى السدمسضغ أْف ي
 اجتساعضة حدشة، كقجكة فحَّة اقتجاًء بخسػؿ هللا صمى هللا عمضو ك سمع، كعشجئح تخفخؼ راية الجيغ عالضة.

لكغ اإلنداف يفيع الجيغ عبادات فقط فيحا ىػ الفيع القاصخ، أمَّا إذا فيع الجيَغ كساالت، فيحا ىػ الفيع  
 ضح فتح الرحابُة قمػَب الشاس قبل فتح الببلد.الرحضح، كبيحا الفيع الرح
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 الجساؿ ك الكساؿ :

ثع إني أعخِّج عمى مػضػع قرضخ أعخِّؼ ِمغ خبللو الجساؿ كالكساؿ، فاستسعػا لتعخيف رسػؿ هللا حضث قاؿ: 
"الجساؿ صػاب القػؿ بالحق"، فمشتكمع بالحق، كالحق لضذ عمضو رد، كالحق غحاء لمشفػس كسا أف ىحا الجدج 

حتاج إلى غحاء يػمي ىحه الشفذ تحتاج إلى غحاء كالحق غحاؤىا، الجساؿ صػاب القػؿ بالحق، كالكساؿ حدغ ي
 الفعاؿ بالرجؽ، يكػف عسمظ شضًبا، كلكغ لضذ نفاقًا كلكغ صجقًا. 

ِجُكْع ِمْغ ِشَخاِؾ َنْعِمِو َكالَشاُر ِمْثُل َذِلَظ (( َْ  ))اْلَجَشُة َأْقَخُب ِإَل  َأ
ُ َعْشُو [ ] أحسج َعغْ  ِ َرِضي َّللاَّ  َعْبِج َّللاَّ

تقع حاالت كفاة مفاجئة، كأْف تكػف كفاة بحادث، فيحا إنداف عسُمُو شضب، فبضشسا ىػ بضغ أىمو إْذ بو بعج نرف 
ساعة قج تػفي، كبعج ثبلث ساعات صار في القبخ، ال يػجج ركتضغ في دفغ السػتى، يسػت مثبًل الداعة العاشخة 

في التخبة، يكػف الداعة التاسعة ال يذكػ مغ شيء، كفي التاسعة كالشرف أصابتُو سكتة كعشج الطيخ يرضخ 
قمبضة، الداعة العاشخة تػفي الداعة الثانضة عذخة كالشرف كاف في التخبة، فإذا كاف مؤمًشا صار في الجشة، كالشار 

غ أىل القبػر، كإذا كاف عسمو كحلظ فإذا كاف في بحبػحة مثبًل كدخل كبضخ كعد كجاه، فحادث بدضط قج يجعمو م
 سضًئا فإلى جيشع: 

ِجُكْع ِمْغ ِشَخاِؾ َنْعِمِو َكالَشاُر ِمْثُل َذِلَظ (( َْ  )) اْلَجَشُة َأْقَخُب ِإَل  َأ
ُ َعْشُو [ ِ َرِضي َّللاَّ  ] أحسج َعْغ َعْبِج َّللاَّ

عمى سفخ، ككل شيء جاىد، فالسػت أقخب إلى فاإلنداف العاقل ييضِّئ نفدو، كالسؤمغ العاقل يعجُّ نفَدو دائًسا كأنو 
 السخء مغ بضاض العضغ إلى سػادىا، فاهلل ندأؿ الرػاب كالدجاد.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 

 

 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

111 

 : السدح عم  الجبضخة 8الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، كأرنا 

اجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، ك 
 الرالحضغ. 

 السدح عم  الجبضخة :

أييا األخػة الكخاـ، مػضػع قرضخ عشػانو " السدح عمى الجبضخة " فسغ افترج، أؼ أخخج دمًا مغ جدسو، أك 
ه بخخقٍة، أؼ الزّساد، أك بأؼِّ حادث، كأؼّ  كدخ إذا ُشجَّ بزساد، أك جبضخة، ككاف ال  بجخح، أك بكدخ عزٍػ فذجَّ

 يدتصضع غدل العزػ، كال يدتصضع مدحو كجب السدح عمى أكثخ ما شجَّ بو العزػ.
الضج مكدػرة كمجبَّخة بجبرضغ كقساش، مجخكحة عمضيا شاش كمادة معقسة، فرج دمو ربط مكاف الفرادة بذاش، 

تصع غدمو أكاًل، كإف لع يدتصع مدحو كحلظ فساذا أؼ جبضخة أك أؼ ضساد شجه اإلنداف عمى جدسو إف لع يد
يفعل؟ كجب السدُح عمى أكثخ ما شّج بو العزػ، عمى القساش ككفى السدح عمى ما ضيخ، كإذا كانت الجبضخة 
شبقات متعجدة فضسدح الصبقة األخضخة فقط، كالسدح كالغدل، معشى كالغدل ىشاؾ فخؽ كبضخ بضغ السدح عمى 

الخفضغ، السدح عمى الخفضغ مدح بجؿ، بجؿ مغ غدل الخجمضغ، كلو مجة يـػ كلضمة  الجبضخة كبضغ السدح عمى
لمسقضع، كثبلثة أياـ بمضالضيا لمسدافخ، كلو نػاقس، لكغ السدح عمى الجبضخة كالغدل فبل يتػقف بسجة، كال يذتخط شج 

نفعل؟ ىل نفظُّ الزساد؟ ال، الجبضخة عمى شيخ، رجل ُأِخَح بحالة إسعاؼ إلى السدتذفى كلع يكغ متػضًئا، فساذا 
إْذ ال يذتخط شجُّ الجبضخة عمى ُشيخ، كيجػز مدُح جبضخة إحجػ الخجمضغ، أما بالخفضغ فضسدح االثشتضغ معًا، ِرْجل 
كاحجة مزسَّجة كالثانضة معافاة، َتغدل كاحجة كَتسدح عمى الثانضة، كال يبصل السدح بدقػشيا قبل البخء، كإف سقصت 

ترمي كلػ سقصْت، كيجػز تبجيميا بغضخىا، كال يجب إعادة السدح عمضيا، فالسخيس مجخكح،  فالسدح ال يبصل بل
 كلُو في الذخع ُكسعٌة كبضخة، كالذخُع َسسٌح في تعاممو مع ىحا السخيس.
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ثع إذا رَمج اإلنداف كُأِمخ أاّل يغدل عضشو، ماذا يفعل؟ أك انكدخ ضفخه، كُجِعل عمضو دكاء أك مادة عازلة كيزّخه 
ندُعو، جاز لو السدح، ال يػجج جبضخة لمعضػف، عضٌغ رمجاء كِضع ليا الجكاء، كالساء يزخىا، يسدح عمى جفشو مغ 
دكف غدضل، ضفخه انكدخ كضع عمضو مادة معقسة يزخىا الساء يسدح عمى ضفخه، اآلف ال يػجج جبضخة، فمَتعمْع إًذا 

كلظ أف تسدح عمى الجبضخة، أك أؼ ضساد، كلظ أف  أّف الجيغ يدخ، فمظ أف تسدح عمى الخفضغ، كلظ أف تتضسع،
 تسدح عمى عزػ يزخه الساء مغ دكف ضساد. 

 السدح عم  الجبضخة ال يفتقخ إل  نضة كال تػقضت كال زمغ :

ر كأقػؿ: كال  كالسدح عمى الجبضخة ال يفتقخ إلى نضة، حتى لػ كاف العزُػ يزخُّه الساء جاز لو تخُؾ السدح، أكخِّ
عمى الجبضخة إلى نضة كسا في السدح عمى الخف، فبل نضة كال تػقضت كال زمغ، كال يذتخط أف تكػف يفتقخ السُدح 

الجبضخة عمى شيخ، كإذا سقصت ال يشتقس الػضػء، كيجػز تبجيميا كتغضخىا، كال يذتخط الشضة، فقْج ُرِفع عغ أمتي 
 كلُّ ما يبعث عمى الزضق كالتبـخ مغ الذخع، فالجيغ ُيْدٌخ. 

َخ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َبْضَغ َأْمَخيْ ))َعْغ عَ  ِغ ِإال َأَخَح َأْيَدَخُىَسا اِئَذَة َرِضي َّللَاُ َعْشَيا َأَنَيا َقاَلْت: َما ُخضِّ
 َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِلَشْفِدِو ِإال َأْف َما َلْع َيُكْغ ِإْثًسا َفِإْف َكاَف ِإْثًسا َكاَف َأْبَعَج الَشاِس ِمْشُو َكَما اْنَتَقَع َرُسػُؿ َّللَاِ 
ِ ِبَيا (( ْخَمُة َّللَاِ َفَضْشَتِقَع ّلِلَِ ُْ  ُتْشَتَيَظ 

ُ َعْشَيا[  ]البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة َرِضي َّللاَّ

* * * 

 السؤمغ الرادؽ يجب أف يكػف ْديشًا مشكدخًا يقمقو أمخ آخختو :

مختار مغ إحضاء عمـػ الجيغ لئلماـ أبي حامج الغدالي، كشا في الجرس الساضي تحجثشا عغ كبعُج، فإلى فرل آخخ 
الضقضغ، كقمشا: إفَّ الضقضغ عشج الرػفضضغ أك عشج الفقياء يختمف عغ الضقضغ عشج الستكمسضغ كالفبلسفة، فالضقضغ عشج 

بالسػت كال تعسل لسا بعج السػت، أف  الستكمسضغ ىػ عجـ الذظ، أما الضقضغ عشج الفقياء كالرػفضضغ فيػ أف تػقغ
تػقغ بالجشة كال تعسل ليا، أف تػقغ بالشار كال تتقي الشار، ىحا ىػ ضعف الضقضغ، كما قدع هللا لعباده نرضبًا أكفخ 

 مغ العقل كالضقضغ.
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ـ: "الحدانى إّف السؤمغ الرادؽ يجب أف يكػف حديشًا، مشكدخًا، مصخقًا، صامتًا، ألنو كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبل
في كشف هللا"، إف هللا يحب كل قمب حديغ، الحدانى معخضػف إلى الخحسة، ما معشى "حدانى" أؼ أّف أحجىع يقمقو 
أمخ آخختو، كيخذى أف تأتضو السشضة كلضذ معو زاد كاٍؼ إلى اآلخخة، فيحا الحدف السقجس، يخذى أاّل يكػف هللا 

خذى أف يكػف في قمبو نفاؽ، يخذى أف تخػنو عضشو، كأف يشصمق راضًضا عشو، كيخذى أف يكػف في عسمو رياء، ي
لداُنو في غزب هللا، كأف يكػف ىحا العسل لغضخ هللا، كأف يخجػ غضخ هللا، كأف يخاؼ مغ غضخ هللا، فالصالُب في 
ع معجَؿ أثشاء العسل الجراسي كىػ شسػح، كيعمِّق أىسضة كبخػ عمى نجاحو، يخجػ أف يشجح، كلكشو يخاؼ أالَّ ُيجسِّ 

الصب، فيػ قمق، فضصسئشو أىمو، كجضخانو، كأصجقاؤه، كمع ذلظ يقػؿ: األسئمة صعبة ىحه الدشة، كسػؼ يخفعػف 
 السعجالت، كأخاؼ أاّل أدخل كمضَة الصب، فالسجتيج يقمق، أما الكدػؿ فضجج شسأنضشة بمياَء. 

 السؤمغ يقمق أما السشافق فسصسئغ شسأنضشة بمياء :

السشافق فسصسئغ شسأنضشة بمياء، معيا غباء، لحلظ ال يجتسع عمى عبج أْمَشاِف كال خػفاف، إف السؤمغ يقمق، أما 
 أِمَششي في الجنضا أَخْفُتو يـػ القضامة، كإف خافشي في الجنضا أمشتو يـػ القضامة، كالكافخ كسا قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِإَنُو َكاَف ِفي َأْىِمِو َمْدُخكًرا  
 [13] سػرة االنذقاؽ: 

 مدخكرًا، يزحظ ملء فسو، يتسصى، أما السؤمغ فقاؿ تعالى: كاف 

 ﴿ َكَيْشَقِمُب ِإَل  َأْىِمِو َمْدُخكًرا  
 [9] سػرة االنذقاؽ: 

تخاؼ أاّل تكػف في مدتػػ ما تقػؿ، ىحا حدف، تخاؼ أف يكػف قػلظ أرقى مغ عسمظ، كىحا شيء مخضف، 
تخاؼ أف يدعَج الشاُس بجعػتظ كتذقى بيا، تخاؼ أف يكػف أحٌج أسعَج مشظ، كِعمُسظ كاف لغضخ هللا، تخاؼ أف 

د كجل، لكشظ تمتسذ بو رضى أحج تكػف عبخة ألحج مغ خمق هللا، تخاؼ أف تقػؿ قػاًل ضاىُخه فضو رضى هللا ع
سػػ هللا عد كجل، كتخاؼ أف تتديغ لمشاس بسا يذضشظ عشج هللا، فيحا ىػ القمق، كإذا لع يكغ لئلنداف قمق مغ ىحا 
السدتػػ فيػ إنداٌف جاىل، كإذا كاف الصالب خارج السجرسة مغ أبشاء األِزقة، فيل ىحا يقمق عمى كضضفة؟ أك عمى 

متحاف؟ أك عمى محاكخة؟ أك عمى دكاـ مجرسي؟ أك مغ استجعاء كلّي؟ ال أَحَج يحاسبو، كاجب مجرسي؟ أك عمى ا
 فيحا مصسئغ، لكشيا شسأنضشة بمياء، كشسأنضشة الُجيبلء، لكغ العالع ال يصسئغ. 
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 القمق مغ عقاب هللا عد كجل قمق مقجس :

بشائو، فقج يعخضو عمى دىَّاف، يقػؿ لو ذات مخة قمت لكع: لػ أف إندانًا كجج شقًِّا أساسًضا بجدخ أساسي في 
، لكغ قج يعخضو عمى ميشجس،  الجىَّاف: ىحا يحتاج إلى معجػف كسػؼ أصِمحو لظ إف شاء هللا، كيتػارػ الذقُّ
كيقػؿ لو: ىحا البشاء خصخ، يحتاج إلى إخبلِئو فػرًا، فبضغ أف يرمحو لو الجىَّاف كبضغ اإلخبلء مدافة كبضخة 

ة بضغ العمع كالجيل تسامًا، فبقجر عمسظ تخذى هللا، بقجر عمسظ عغ هللا تخافو، بقجر ما كشاسعة، كىي كالسداف
تعخؼ عغ اآلخخة تخجػىا، بقجر ما تعخؼ عغ الشار تتقضيا، بقجر ما تعخؼ عغ كـخ هللا تصسع بكخمو، بقجر ما 

ر الحضاة ال يجرؼ لساذا تعخؼ عغ عقاب هللا تخاؼ عقابو، فيحا القمق ىػ القمق السقجس، إنداف يعضر عمى ىام
 خمق، كلساذا جاء إلى الجنضا، كما جػىخ الحضاة كما السرضخ.

 ىحا ىػ الحدف السقجَّس، عشجما الشبي الكخيع قاؿ:" الحدانى في كشف هللا"، ىحا ىػ الحدف حقًِّا.
داؿ يزحظ، كال إذا كجج األب ابشو غضَخ مدتقضع، كاالبغ ال يبالي كيزحظ ملء فسو، كاألب أعخض عشو، كىػ ال ي

يداؿ مدتيتخًا، أال يتألع األب مغ ىحا االبغ؟ كإذا رأػ االبغ أباه معخضًا عشو، فَقِمَق أشج القمق، فقمُقو دلضُل محبِة 
 االبغ أباه، كِحخُص االبِغ عمى إرضاء أبضو يجعمو يقمق، لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 )) إف هللا يحب كل قمب ْديغ ((
 الجرداء[ ]الحاكع عغ أبي

كالحدانى معخضػف لمخحسة، فعمضو أف يكػف حديشًا مشكدخًا مصخقًا صامتًا، يطيخ أثخ الخذضة عمى ىضئتو، كمطيخه، 
كسضختو، كحخكتو، كسكػنو، كنصقو، كسكػتو، أما أىل الجنضا فساذا يفعمػف؟ يتيافتػف عمى الكبلـ، كيتذجقػف بألفاظ، 

 جؿُّ عمى بصخىع، كاستيدائيع، كشسأنضشتيع البمياء. كيدتغخقػف في الزحظ، كيفعمػف أعسااًل ت

 أنػاع العمع :

لحلظ قاؿ اإلماـ التدتخؼ: "العمع الحؼ ال يػرث خذضًة ىػ نػع مغ الجيل "، أيزًا قاؿ اإلماـ نفدو: " العمع عمى 
لخياضضات، كالفمظ، ثبلثة أنػاع عمع باهلل، كعمع بأمخ هللا، كعمع بخمق هللا "، فالسختز بالفضدياء كالكضسضاء، كا

كالصب، كاليشجسة، كالجضػلػجضا، كعمع شبقات األرض، كعمع السدتحاثات، كمضكانضظ التخبة، كالفضدياء الشػكية، 
كالكضسضاء العزػية، كالكضسضاء التصبضقضة، كالخياضضات البحتة، كالخياضضات الحجيثة، ىحه عمـػ بسخمػقات هللا َبَخَع 

كيطغ الشاس أف كمسة العمع تعشي ىحا، ال، بل ىحه صشعة مغ صشعات الحضاة، أما فضيا الغخبضػف إلى حّج كبضخ، 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

115 

العمع بأمخ هللا أف تعخؼ الحبلؿ كالحخاـ، كأبػاب الفقو، كالعبادات، كالصيارة، كأنػاع السضاه، كأف تعخؼ أحكاـ 
ف تعخؼ عمع الفخائس الربلة، كفخكضيا، كشخكشيا، كسششيا، كمكخكىاتيا، كأف تعخؼ الرضاـ كالحج كالدكاة، كأ

كالسػاريث كالتخكات، كبحث البضػع، كبحث العقج، كالػديعة، كأبػاب الفقو معخكفة عشجؾ، عبادات، كمعامبلت، 
كحجكد، كأحػاؿ شخرضة، كىشاؾ عمع األدياف، عمع الفقو السقارف، أصػؿ األدياف، الفقو كأصػلو، السحاىب 

الذخيعة تجج مػادَّ ككتًبا كمؤلفات كمجمجات تحػؼ تمظ العمـػ كميا، اإلسبلمضة، كالفخؽ اإلسبلمضة، ادخل إلى كمضة 
ىحا عمع بأمخ هللا، أما العمع الذخيف فيػ العمع باهلل عد كجل، أف تعخؼ هللا، فإذا جسعت بضغ معخفة هللا كمعخفة 

 أمخه فقج جسعَت أصػؿ السجج مغ شخفضو، أف تعخؼ أمخ هللا، كأف تعخؼ هللا. 

 حتاج إل  فكخ نضِّخ كذكاء :معخفة أمخ هللا ت

لكغ معخفة أمخ هللا تحتاج إلى فكخ نضِّخ، كذكاء، كإلى مخاجع، ككتب، كدراسة، كممخرات، ىحا العمع بأمخ هللا، 
كالعمع بسخمػقات هللا كحلظ ، أما العمع باهلل فبل يحتاج إلى شيء مغ ىحا القبضل، يحتاج إلى مجاىجة، اإلماـ 

ىج "، أؼ العمع باهلل ال يحتاج إلى مجمجات، يحتاج إلى غس برخ، العمع باهلل يحتاج الغدالي يقػؿ: " جاىج تذا
إلى عسل صالح، كحمع، ك بخ الػالجيغ، كضبط الشفذ، فإذا ضبصت نفدظ، كبحلت مغ كقتظ، كمغ مالظ، كمغ 

مَتو هلل خالرًا، تجمَّى هللا عمى قمبظ فدعجَت بقخبو، فعخفَت عغ ذا تو ما لع يعخؼ عمساء جيجؾ، كمغ خبختظ، كقجَّ
 األرض، عمساء الطاىخ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكاَتُقػا َّللَاَ َكُيَعمُِّسُكُع َّللَاُ َوَّللَاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع   
 [282] سػرة البقخة : 

  ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع   ﴿ َما َأَصاَب ِمْغ ُمِرضَبٍة ِإاَل ِبِإْذِف َّللَاِ َكَمْغ ُيْؤِمْغ ِباّلَِلِ َيْيِج َقْمَبُو َوَّللَاُ 
 [11] سػرة التغابغ: 

 إًذا ىحا ىػ العمع باهلل. 

 الخذضة عبلمة العمع باهلل :

لحلظ اإلماـ الغدالي يقػؿ:" حضثسا كردت كمسة العمع في الكتاب كالدشة فإنسا تعشي العمع باهلل "، ىحا السفخكض، 
لكغ ما أكثخ الستعمسضغ، بعس الجكؿ تقػؿ لظ: الستعمسػف عشجىا مئة بالسئة، كبعس الجكؿ يقػلػف: ندبة 

ي جاىبًل؟ قمة قمضمة، لكغ لضذ ىحا العمع ىػ الستعمسضغ عشجىع عالضة، اآلف صار العمع شائًعا، فسغ الحؼ بق
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السقرػد، فسع ىحا العمع ىشاؾ الفدق، كالفجػر، كالدنا، كالخسخ، كاالنحخاؼ، كالخبا، كمع ىحه الثقافة الخفضعة 
كالذيادات الجامعضة العمضا ىشاؾ الغر، كالججل، كالسحاباة، كالتجلضذ، حتى في السيغ الخاقضة، فالصبضب مثبًل يكتب 

جخاء تحمضمضغ زيادة كلدت بحاجٍة إلضيسا، كذلظ باالتفاؽ مع السحمل في مشاصفًة األجخ، فالصبضب كضف فعل لظ إل
ىحا؟ كالسحامي يعمع عمع الضقضغ، كبعزيع مسغ ال يخاؼ هللا عد كجل، كبعزيع اآلخخ ِمسَّغ يخاؼ هللا، كليع 

عػة لغ تخبح، كأف كل االجتيادات ال تؤيِّجىا عشج هللا مكانة عالضة، لكغ بعزيع مقتشع قشاعة تامة أف ىحه الج
محكسُة الشقس، كمع ذلظ يقػؿ لظ: أنا ُأرِبُحيا لظ، كادفع لي دفعة مقجمة خسدة آالؼ، كالباقي عشج انتياء 
القزضة، كتبقى في القزاء عجة سشػات، ثع يقػؿ ىحا السحامي مفتخيًا عمى القاضي الشديو: لقج ارتذى مغ 

خًا، إال أنو قج أخح عذخة آالؼ، كحّل مذكبلتو الذخرضة، ككضعظ في تػتخ نفدي سشػات خرسي، كقج نبيتظ كثض
عجيجة، فيحا مثقف كدرس القانػف، كاألحػاؿ الذخرضة، كدرس أصػؿ السحاكسات، كدرس أحػاَؿ القزاء، 

باهلل ىػ الحؼ يججؼ، كالعجالة، حتى إنو دَرَس سضخة سضجنا عسخ، فيحا عمٌع بأمخ هللا ال يقجـ كال يؤخخ، لكغ العمع 
 كعبلمة العمع باهلل الخذضة، لحلظ: 

 (()) َعْغ َمْدُخكٍؽ َقاَؿ: َكَف  ِباْلَسْخِء ِعْمًسا َأْف َيْخَذ  َّللَاَ َكَكَف  ِباْلَسْخِء َجْيبًل َأْف ُيْعَجَب ِبِعْمِسِو 
 ]الجارمي َعْغ َمْدُخكٍؽ[

كانضظ، كإنداف ال يقخأ كال يكتب، فالحؼ ال يقخأ كال يكتب كإلضكع مثل بدضط، إنداف يحسل دكتػراه في ىشجسة السض
عشجما تألَّق الزػء األحسخ في سضارتو تػقف، كقاؿ: ىشاؾ نقز في الديت، كالحؼ يحسل دكتػراه في السضكانضظ 
ىل في تابع مدضخه، فأحخؽ السحخِّؾ، كىحا الحؼ ال يقخأ كال يكتب كقف في الػقت السشاسب، فأيُّيسا العالع؟ ىحا الجا

 نطخ الشاس ىػ العالع. 

 مغ خذي هللا عد كجل كاستقاـ عم  أمخه كعسل لآلخخة فقج نجا :

أّما عمى مدتػػ اآلخخة فيحا الحؼ لع يتعمع أصػؿ الفقو، كال أحكاـ التجػيج، كلع يتعمع أحكاـ البضػع، لكشو خذي 
تعمَّع عمع الثقمضغ، كلع يعسل بعمسو فيػ الحؼ هللا عد كجل، كاستقاـ عمى أمخه، كعسل لآلخخة، ىحا الحؼ نَجا، كالحؼ 

ىمظ، لحلظ تعمسػا ما شئتع فػ هللا لغ تؤجخكا حتى تعسمػا بسا عمستع، سضجنا عسخ قاؿ: " تعمسػا العمع، كتعمسػا لمعمع 
مساء"، الدكضشة كالػقار كالحمع، كتػاضعػا لسغ تتعمسػف مشو، كلضتػاضع لكع مغ يتعمع مشكع، كال تكػنػا مغ جبابخة الع

 كقج مخَّ معشا في درس سابق قػلو تعالى: 
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 ﴿ َكَأَما الَداِئَل َفبَل َتْشَيْخ  
 [10]سػرة الزحى: 

بعس السفدخيغ كَّجو اآلية تػجضيًا آخخ، فقاؿ: ىحا الحؼ يدأؿ العالع ال يشبغي لمعالع أف يتخفع عغ اإلجابة، 
ضذ عشجؼ كقت، أك ىحا الدؤاؿ سخضف، أجبو بتػاضع، فإجابة العالع لمستعمع فخض، فبل تشيخه، كال تقل لو: ل

كيقاؿ: ما آتى هللا عبجًا عمسًا إال آتاه هللا معو حمسًا كتػاضعًا كحدغ خمق كرقة، كإذا أردت أف تعخؼ إْف كاف ىحا 
عمُسظ مغ هللا عد كجل، فإّف معو حمسًا كتػاضعًا كحدغ خمق كرّقة، فإذا كاف معو كبخ كشعػر بالعمػ كعجخفة 

 حا العمع مغ الكتب. في

 أرق  عصاء هلل عد كجل أف تكػف عالسًا ك أديبًا :

 -سبحاف هللا  -كرد في األثخ: "مغ آتاه هللا عمسًا، كزىجًا، كتػاضعًا، كحدغ خمق فيػ إماـ الستقضغ"، ىشاؾ حجيث 
 لدبلـ: كشت أقخؤه كثضخًا، كمخًة ذكختو في خصبة، ككشت أغفل عغ شقو الثاني، يقػؿ عمضو الربلة كا
 ))ما استخذؿ هللُا عبجًا إال ْطخ عشو العمع كاألدب ((

 ] ابغ الشجار عغ أبي ىخيخة[

كمعشى استخذلو أْؼ رآه رذيبًل، سخضفًا، شيػانضًا، دنضػيًا، ذا أفق ضضق، يعضر لػقتو، كىسػمو دنضػية، كشسػحاتو 
أرضضة، كمضػلو شيػانضة، فإف رآه كحلظ َحَطخ عمضو العمع كاألدب، أحضاًنا يزضق الػالج ذرعًا بابشو فضقػؿ لو: 

عشج كمسة العمع، إال حطخ عمضو العمع كأتابع دكف أْف السجرسة لضدت لظ، ىحه لغضخؾ، أنت لمصخيق، كشت أقف 
ألتفت لكمسة األدب، لكشي مخة كقفُت عشج الكمسة الثانضة العمع كاألدب، معشى ىحا أف أرقى عصاء هلل عد كجل أف 

 ا كرد: تكػف عالسًا كأف تكػف أديبًا، كقج سئمت الدضجة عائذة رضي هللا عشيا عغ خمق رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كس

ـَ اْلُسْؤِمِشضَغ َأْخِبِخيِشي ِبُخُمِق رَ  ـِ ْبِغ َعاِمٍخ َقاَؿ: َأَتْضُت َعاِئَذَة َفُقْمُت: َيا ُأ ُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ ))َعْغ َسْعِج ْبِغ ِىَذا
ي ُأِريُج  َعَمْضِو َكَسَمَع، َقاَلْت: َكاَف ُخُمُقُو اْلُقْخآَف َأَما َتْقَخُأ اْلُقْخآَف َقْػَؿ َّللَاِ  َعَد َكَجَل ) َكِإَنَظ َلَعَم  ُخُمٍق َعِطضٍع( ُقْمُت َفِإنِّ

َدَشة  ( َفَقْج َتدَ  َْ َكَج َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َأْف َأَتَبَتَل َقاَلْت ال َتْفَعْل َأَما َتْقَخُأ ) َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسػِؿ َّللَاِ ُأْسَػة  
 َكَقْج ُكِلَج َلُو(( َكَسَمعَ 

ـِ ْبِغ َعاِمٍخ[  ]أحسج َعْغ َسْعِج ْبِغ ِىَذا
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 سئمت مخة ثانضة عغ خمق رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالت: أال تقخؤكف قػلو تعالى: 

الَمْغِػ ُمْعِخُضػَف * َكاَلِحيَغ ُىْع ِلمَدَكاِة ﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف * اَلِحيَغ ُىْع ِفي َصبَلِتِيْع َخاِشُعػَف * َكاَلِحيَغ ُىْع َعِغ 
اِفُطػَف * ِإاَل َعَم  َأْزَكاِجِيْع أْك َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإَنُيعْ  َْ  َغْضُخ َمُمػِمضَغ * َفَسِغ َفاِعُمػَف * َكاَلِحيَغ ُىْع ِلُفُخكِجِيْع 

 كَف * َكاَلِحيَغ ُىْع أِلََماَناِتِيْع َكَعْيِجِىْع َراُعػَف  اْبَتَغ  َكَراَء َذِلَظ َفُأكَلِئَظ ُىُع اْلَعادُ 
 [8-1] سػرة السؤمشػف:

 ىحه أخبلؽ الشبي الكخيع، فبل يقلُّ األدُب عغ العمع، بل يديج عمضو. 

 األدُب ال يقل عغ العمع بل يديج عمضو :

زيج الخضخ، الميع صلِّ عمى سضجنا  يا بشي نحغ إلى أدبظ أحػج مشا إلى عمسظ، أربعة أخساس الجيغ أدب، سضجنا
دمحم قاؿ عغ زيج ىحا: ما كصف لي رجل إال رأيتو دكف ما كصف، أحضاًنا يقػؿ لظ رجل: السكاف الفبلني رائع، 
فتحىب إلضو فتججه عادًيا كدكف الػسط، لكشو قاؿ لظ: مكاف جسضل ساحخ، ثع تخاه دكف الػسط، فالشبي الكخيع قاؿ: 

يتو دكف ما كصف إال زيج الخضخ"، زيج الخضخ سضج قػمو، بمغو نبأ بعثة الشبي عمضو "ما كصف لي رجل إال رأ
، ككفج إلى الشبي الكخيع، فجخل السدجج في أثشاء الخصبة، كالشبيُّ الكخيع َفِصَغ  الربلة كالدبلـ، فجسع كجياء القـػ

ع مسا تعبجكف مغ دكف هللا، أنا كقج رأػ أنو دخل أناس ججد، فقاؿ: أنا خضخ لكع مغ البلت كالعدػ، أنا خضخ لك
خضخ لكع مغ الجسل األسػد، كىػ مغ أرقى أنػاع األمػاؿ مثل الجكالر، كبعجما انتيت الخصبة، سألو الشبي الكخيع: 
َمغ الخجل؟ فقاؿ: أنا زيج الخضل، فقاؿ لو: بل أنت زيج الخضخ، هلل درُّؾ، ثع انصمق بو إلى البضت، كلع يسس عمى 

حتى قاؿ لو: ما ُكِصف لي رجل إال دكف ما كصف إال أنت يا زيج الخضخ، كفي البضت َدَفع لو إسبلمو عذخ دقائق 
كسادة، فساذا قاؿ سضجنا زيج الخضخ؟ قاؿ: وهللا ال أتكئ في حزختظ يا رسػؿ هللا، ىحا ىػ األدب، الجيغ كمو أدب، 

 صػت الشبي ندلت في حقو آية، قاؿ تعالى:  كاف ملسو هيلع هللا ىلص ُيقَخع بابو باألضافخ، كىحا الحؼ رفع صػتو فػؽ 
ْيِخ َبْعِزُكْع ِلَبْعٍس َأْف َتْحَبَط ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اَل َتْخَفُعػا َأْصَػاَتُكْع َفْػَؽ َصْػِت الَشِبيِّ َكاَل َتْجَيُخكا َلُو ِباْلَقْػِؿ َكجَ 

 َأْعَساُلُكْع َكَأْنُتْع اَل َتْذُعُخكَف  
 [2لحجخات:] سػرة ا

ىحه لػحة خزخاء معمَّقة عمى الحجخة الذخيفة الشبػية في الحـخ السجني، ُكِتَب عمضيا " أف تحبط أعسالكع "، فبلف 
 عسَّخ مدجًجا، فإذا كقَف مػقفًا لضذ فضو أدب مع رسػؿ هللا حبط عسُمو. 
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دغ خمق فيػ إماـ الستقضغ :  مغ آتاه هللا عمسًا كزىجًا ْك

أنا أقخأ في بعس كتب الفقو، أّف اإلنداف إذا رمى السرحف ُيعجُّ مختجًا، كتصمق مشو زكجتو، كيؤخح مالو، فيػ 
كتاب خالق الكػف، حتى إذا كاف اإلنداف لو أخ اسسو يحضى، كقاؿ لو: يا يحضى خح الكتاب، ففي ىحا إثع كبضخ، 

أخضظ يحضى، كتعصضو كتاب رياضضات، ىحا استخفاؼ َأِمْغ أجل ىحا أندلت ىحه اآلية؟ مغ أجل أف تدتخجميا مع 
 بكبلـ هللا، فسغ آتاه هللا عمسًا، كزىجًا، كحدغ خمق، فيػ إماـ الستقضغ، كيقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

سة هللا، كيبكػف سخًا مغ خػؼ عحابو، أبجانيع في  )) إف مغ خضار أمتي قػمًا يزحكػف جيخًا مغ سعة ْر
 ء، أركاْيع في الجنضا كعقػليع في اآلخخة يتسذػف بالدكضشة كيتقخبػف بالػسضمة((األرض كقمػبيع في الدسا

 ]الحاكع كالبضيقي في شعب اإليساف عغ عضاض[

 كيقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 

، كال يداؿ فػؾ رشبًا مغ ذكخ هللا، قضل فأي  )) قضل: يا رسػؿ هللا أي األعساؿ أفزل؟ قاؿ: اجتشاب السحاـر
تقػؿ لذخز: ادخل لشرمي، فضقػؿ: نعع، جداؾ هللا  -خضخ؟ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: صاْب إف ذكخت هللا أعانظ  األصحاب

ميا  كإف ندضتو ذّكخؾ، قضل: فأي  -خضًخا، بضشسا تقػؿ آلخخ: ادخل لشرمي، فضقػؿ: لجيشا مَتدع  مغ الػقت، نؤجِّ
يعشظ، قضل: فأي الشاس أعمع؟ قاؿ: أشجىع هلل  األصحاب شخ؟ قاؿ: صاْب إف ندضت لع يحكخؾ، كإف ذكخت لع
 خذضة((

 ]سفضاف عغ مالظ بغ معػؿ[

أنَت إزاء اثشضغ يدضخاف في الصخيق، األكؿ يحسل دكتػراه، كاآلخخ يحسل لدانذ، ىحا يغس برخه، في حضغ أّف 
 األكؿ يشطخ كيحسمق، فأيُّيسا أعمع؟ ىحا مقضاس رسػؿ هللا. 

 نجالديع؟ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: الحيغ إذا ُرؤكا ذكخ هللا بيع(()) قضل فأخبخنا بخضارنا 
 ]سفضاف عغ مالظ بغ معػؿ[

إف رأيتو ذكخَت هللا، تدسعو يقػؿ: وهللا يجب أف أثابخ عمى الحزػر إلى السدجج، أك يقػؿ: يجب أف أتػب إلى 
إلى هللا ِمغ بعج أْف رأيتو بتمظ الشطخة هللا، أنتَ لْسَحتو في الصخيق كلع تدمع عمضو لعجمتظ، لكغ نػيت أف تتػب 

 الخاشئة. 

 ))قضل فأي الشاس شخ؟ فدكت الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص، قالػا: أخبخنا، قاؿ: العمساء إذا فدجكا..((
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ألنيع قجكة يػقعػف الشاس في حضخة كبضخة، كيختل تػازف اإلنداف إذا رآىع، لساذا يفعل ىحا؟ يذظ في قجسضة الجيغ، 
 ججكػ الجيغ كثسختو، ىحا ىػ الجيغ.يذظ في 

إف أكتضت  -كقاؿ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا:" لقج عذشا بخىة مغ الجىخ كإّف أحجنا يؤتى اإليساف قبل القخآف 
كسضأتي بعجكع أقػاـ يؤتػف القخآف قبل اإليساف، يقضسػف حخكفو  -اإليساف قبل القخآف فيست القخآف كعسمت بو 

 كيزضعػف حجكده ".

ئة بالسئة، مخارج الكمسات مئة بالسئة، صفات الحخكؼ مئة بالسئة، أما حجكده فػسط، أك ال يصبق مسا حخكفو م
 عِمع شضًئا.

 "....يقضسػف حخكفو كيزضعػف حجكده كحقػقو، يقػلػف: قخأنا فسغ أقخأ مشا؟ كعمسشا فسغ أعمع مشا؟ فحلظ حطُّيع".

 عبلمات عمساء اآلخخة :

 ػ خذضة هللا عد كجل : 1

آخخ فقخة مغ الجرس: خسٌذ مغ األخبلؽ، ىي مغ عبلمات عمساء اآلخخة، مفيػمة مغ خسذ آيات مغ كتاب هللا 
 عد كجل، وهللُا عد كجل سضعخفشا إلى الجعاة الرادقضغ مغ خسذ آيات، أكؿ آية، قاؿ تعالى: 

ـِ ُمْخَتِمف  َأْلَػاُنُو َكَحِلظَ   ِإَنَسا َيْخَذ  َّللَاَ ِمْغ ِعَباِدِه اْلُعَمَساُء ِإَف َّللَاَ َعِديد  َغُفػر    ﴿ َكِمَغ الَشاِس َكالَجَكابِّ َكاأْلَْنَعا
 [28] سػرة فاشخ:

فإذا رأيت إندانًا يخذى هللا فيػ عالع، قج يقػؿ: أنا محتار، فكمُّيع يجَّعي العمع، ال تحَتْخ، فالحؼ يخذى هللا ىػ 
 العالع. 

 ػ الخذػع : 2

 قاؿ تعالى:  الرفة الثانضة الخذػع،
 اَل َيْذَتُخكَف ِبَآَياِت َّللَاِ َثَسًشا ﴿ َكِإَف ِمْغ َأْىِل اْلِكَتاِب َلَسْغ ُيْؤِمُغ ِباّلَِلِ َكَما ُأْنِدَؿ ِإَلْضُكْع َكَما ُأْنِدَؿ ِإَلْضِيْع َخاِشِعضَغ ّلِلَِِ 

 َسِخيُع اْلِحَداِب  َقِمضبًل ُأكَلِئَظ َلُيْع َأْجُخُىْع ِعْشَج َربِِّيْع ِإَف َّللَاَ 
 [ 199] سػرة آؿ عسخاف: 
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 الخذضة كالخذػع. 

 ػ التػاضع : 3

 الرفة الثالثة: التػاضع، قاؿ تعالى: 
َظ ِلْمسُ  َْ  ْؤِمِشضَغ ﴿ اَل َتُسَجَف َعْضَشْضَظ ِإَل  َما َمَتْعَشا ِبِو َأْزَكاًجا ِمْشُيْع َكاَل َتْحَدْف َعَمْضِيْع َكاْخِفْس َجَشا

 [ 88لحجخ : ] سػرة ا

فإذا كاف الشبي كىػ سضج الخمق كحبضب الحق ُأِمَخ أف يخفس جشاحو لمسؤمشضغ، فسغ أنت حتى تتكبخ عمضيع؟ إّف 
 عبلمة العالع الرادؽ تػاضُعو لَسغ يعمع: 

ُو ِفي اْلُعْسَخِة َفَأِذَف َلُو َفَقاَؿ َيا َأِخي اَل ))َعْغ ُعَسَخ َرِضَي َّللَاُ َعْشُو َعْغ الَشِبيِّ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َأَنُو اْسَتْأَذنَ 
ُب َأفَ  ِْ  ِلي ِبَيا َما َشَمَعْت َتْشَدَشا ِمْغ ُدَعاِئَظ، َكَقاَؿ َبْعُج ِفي اْلَسِجيَشِة َيا َأِخي َأْشِخْكَشا ِفي ُدَعاِئَظ َفَقاَؿ ُعَسُخ َما ُأ

 َعَمْضِو الَذْسُذ ِلَقْػِلِو َيا َأِخي((
ُ َعْشُو[]أحسج   َعْغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَّ

 كحا قاؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص، فيل ىحا الكبلـ تػاضع مشو ملسو هيلع هللا ىلص؟ ال بل ىػ حقضقة. 

 ػ ْدغ الخمق : 4

الرفة الخابعة: حدغ الخمق، أْف يػجج في قمبظ رحسة، كلضغ، أك ال رحسة كلضغ، بل عشجؾ قدػة، فعالع قاٍس ال 
عو، كعمِّسو، كارفق بو، فإذا كاف  كجػد لو، دخمت السدجَج فخأيت شفبًل ال يعخؼ كضف يرمي، فبل تشيخه، بل شجِّ

 لجيظ قدػة فمضذ لجيظ عمع، الخذضة، كالخذػع، كحدغ الخمق، كالتػاضع. 

 ػ الدىج : 5

 كآخخ شيء الدىج، قاؿ تعالى: 
 َّللَاِ َخْضخ  ِلَسْغ َآَمَغ َكَعِسَل َصاِلًحا َكاَل ُيَمَقاَىا ِإاَل الَراِبُخكَف  ﴿ َكَقاَؿ اَلِحيَغ ُأكُتػا اْلِعْمَع َكْيَمُكْع َثَػاُب 

 [ 80] سػرة القرز: 
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ازىجكا في الجنضا، فالعالع زاىج كخاشع، يخذى هللا، متػاضع، كحدغ الخمق، فإف تػافخت ىحه الرفات الخسدة في 
 يخحسظ بو.إنداف فتاِبْعو كِسْخ معو، فمعل هللا عد كجل 

* * * 

 قرة الشبي الكخيع مع سفانة بشت ْاتع الصائي :

و  كاآلف إلى قرتضغ، األكلى مشيسا جخت مع الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كالثانضة جخْت في عرخ الحق، كجَّ
ففدع عجؼُّ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ إلى قبضمة شضِّئ فخيًقا مغ جشجه يقُجُميع عمي بغ أبي شالب رضي هللا عشو، 

، كاستاؽ خضميع كنعسيع كرجاليع  بغ حاتع، ككاف مغ أشج الشاس عجاًء لخسػؿ هللا ففخَّ إلى الذاـ، فربَّح عميّّ القـػ
كنداءىع إلى رسػؿ هللا، فمسا عخضت عمضو األسخػ نيزت مغ بضغ القـػ سفانة بشت حاتع الصائي، فقالت ككانت 

لع تدمع بعج: ىمظ الػالج كغاب الػافج، قاؿ: مغ الػافج؟ قالت: عجؼ بغ  ذكضة: يا رسػؿ هللا، لع تقل يا دمحم كىي
حاتع، قاؿ: الفار مغ هللا كرسػلو؟ قالت: فإف رأيت أف تخمي عشي كال تذست بي أحضاء العخب، فامشغ عمّي َمغَّ هللا 

كقفت كقالت: يا رسػؿ هللا عمضظ، فالشبي الكخيع ما استجاب إلضيا أكؿ األمخ، كفي الضـػ الثاني حضشسا مّخ باألسخػ 
ىمظ الػالج كغاب الػافج، فامشغ عمي مَّغ هللا عمضظ قاؿ: مغ الػافج؟ قالت: عجؼ بغ حاتع، قاؿ: الفار مغ هللا 
كرسػلو؟ ثع تابع مدضخه، كفي السخة الثالثة لع تقف ألنيا يئدت، كالشبي الكخيع حخيز عمى إشبلؽ سخاحيا، فأشار 

 -ف تدألو مخًة ثالثة، فمسا سألتو قالت: يا رسػؿ إف أبي كاف سضج قػمو، يفظُّ العانيإلى سضجنا عمي أف يجعيا كأ
مار، كيفخِّج عغ السكخكب، كيصعع الصعاـ، كيفذي الدبلـ،  -أؼ األسضخ كيقتل الجاني، كيحفع الجار، كيحسي الحِّ
ه  -الفقضخ -كيحسل الكلَّ  خائبًا، أنا بشت حاتع شضِّئ، ىحه كيعضغ عمى نػائب الجىخ، كما أتاه أحج في حاجٍة فخدَّ

كلكغ أبػىا لع يكغ  -أخبلؽ الجاىمضة، فقاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: يا جارية ىحه صفات السؤمشضغ حقاً 
كلػ كاف أبػؾ مدمسًا لتَخحسَّشا عمضو، فساذا فيع؟ اإلنداف قج يكػف ذكضًِّا، كقج يفظ العاني، كيحسل الكلَّ  -مؤمشاً 

فبل يسكغ أف تعجَّ ىحه األعساؿ صالحًة إال إذا ُبشضْت عمى إيساف باهلل، يا جارية ىحه صفات ابتغاء الدسعة، 
 السؤمشضغ حقًا، خمػا عشيا فإف أباىا كاف يحبُّ مكاـر األخبلؽ.

 الشبي الكخيع لو كمسة مؤثِّخة: " ارحسػا عديد قـػ ذؿ، كغشضِّا افتقخ، كعالًسا ضاع بضغ الجياؿ".
قػميا جسضعيع فأشمقيع تكخيسًا ليا، فيحه سفانة استأذنتو في الجعاء كقالت: أصاب هللا ببخؾ  كامتغ عمضيا كعمى 

 مػاقعو، كال جعل لظ إلى لئضع حاجة، كال سمب نعسًة عغ كخيع قـػ إال جعمظ سببًا في ردىا.
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خجل قبل أف تعمقظ فمسا أشمقيا رجعْت إلى أخضيا عجؼ بغ حاتع كىػ بجكمة الجشجؿ فقالت لو: يا أخي ائِت ىحا ال
حبائمو، فإني قج رأيت ىجيًا كرأيًا سضغمب أىل الغمبة، كرأيت خرااًل تعجبشي، رأيتو يحب الفقضخ، كيفظ األسضخ، 
كيخحع الرغضخ، كيعخؼ قجر الكبضخ، كما رأيت أجػد كال أكـخ مشو، فإْف يكغ نبضًا فالدابق فزمو، كإف يكغ ممكًا فمع 

 تدؿ في عد ممكو. 
َخُمُيْع َأْتَقاُىْع َقاُلػا َيا ي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللَاُ َعْشُو َقاَؿ: ِقضَل ِلمَشِبيِّ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َمْغ َأْكَخـُ الَشاِس َقاَؿ َأكْ ))َعْغ َأبِ 

ْبُغ َنِبيِّ َّللَاِ اْبِغ َنِبيِّ َّللَاِ اْبِغ َخِمضِل َّللَاِ، َقاُلػا َنِبَي َّللَاِ َلْضَذ َعْغ َىَحا َنْدَأُلَظ، َقاَؿ َفَأْكَخـُ الَشاِس ُيػُسُف َنِبُي َّللَاِ ا
اِىِمَضِة ِخَضاُرُكْع ِفي َلْضَذ َعْغ َىَحا َنْدَأُلَظ، َقاَؿ: َفَعْغ َمَعاِدِف اْلَعَخِب َتْدَأُلػِني، َقاُلػا: َنَعْع، َقاَؿ: َفِخَضاُرُكْع ِفي اْلجَ 

ـِ ِإَذا َفُقُيػا((  اإلْسبل
ُ َعْشُو[]ال  بخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

 قرة معغ بغ زائجة ك ىخكبو مغ السشرػر :

كأّما القرة الثانضة فإّني أضعيا بضغ أيجيكع كأتمػىا عمى مدامعكع، قاؿ معغ بغ زائجة: لسا ىخبت مغ السشرػر 
بعج أف  -كخخجت مغ باب حخب، كىحا في بغجاد، ففضيا باب اسسو باب حخب، بعج أف أقست في الذسذ أيامًا 

بغ زائجة، فساذا فعل؟ قاؿ: أقسُت في الذسذ إْذ كاف السشرػر قج أىجر دـ معغ  -َحَخَؽ كجيو لضغضِّخ معالسو 
أيامًا، كخففت لحضتي كعارضي، كلبدت جبة صػؼ غمضطة، كركبت جسبًل، ككاف ِمغ َقبُل يخكب فخًسا، كخخجت 
عمى ىحا الجسل ألمزي إلى البادية، فتبعشي رجل متقمج سضفو، حتى إذا غبت عغ الحخس قبس عمى خراـ 

شأنظ؟ قاؿ: أنت بغضة أمضخ السؤمشضغ، فقمت لو: كمغ أنا حتى يصمبشي؟ قاؿ  الجسل فأناخو كقبس عمي، فقمت ما
لو: أنت معغ بغ زائجة، فقمت لو: يا ىحا اتِق هللا، كأيغ أنا مغ معغ؟ قاؿ: دع عشظ ىحا، أنا وهللا أَْعَخُؼ بظ، قمت 

لسغ جاءه بي، كقج  لو: فإْف كانت القرة كسا تقػؿ فيحه جػىخة حسمتيا معي ثسشيا أضعاؼ ما بحؿ السشرػر
كضع السشرػر مكافأة ألف ديشار، كىحه ثسشيا مئة ألف ديشار، فخحىا كال تدفظ دمي، فقاؿ ىحا الخجل الستقمج 
الدضف: ىاتيا، فأخخجتيا إلضو، فشطخ إلضيا ساعة كقمبيا، ثع قاؿ: صجْقَت في قضستيا، كلدت قابميا مشظ حتى 

ل، قاؿ: إف الشاس يرفػؾ بالجػد فأخبخني ىل كىبت كل مالظ أسألظ عغ شيء، فإْف صجقتشي أشمقتظ، قمت: ق
مخًة؟ قمت: ال، قاؿ: فشرفو؟ قمت: ال، قاؿ: فثمثو؟ قمت: ال، حتى بمغ العذخ، قاؿ: فاستحضضت، ىػ لع يعِط 
العذخ، فقاؿ لو: نعع، كقمت: أضغ أني فعمت ىحا، فقاؿ: ما ذاؾ بعطضع، أنا وهللا راجل كال يػجج عشجؼ فخس 

، كرزقي مغ أبي جعفخ عذخكف درىسًا، كىحه الجػىخة قضستيا مئة ألف، كقج كىبتيا لظ، ككىبتظ لشفدظ أركبيا
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كلجػدؾ السأثػر بضغ الشاس، كلتعمع أف في الجنضا مغ ىػ أجػد مشظ، أنت مالظ ما دفعتو كمو كال نرفو كال ربعو 
ذخكف درىسًا، كىحه الجػىخة ثسشيا مئة ألف، كمع كال ثمثو كال عذخه، أما أنا فخاجل ال أممظ فخًسا أركبيا، كراتبي ع

، كال تتػقف عشج مكخمة، ثع رمى بالجػىخة كخّمى  ذلظ كىبتيا لظ، فبل تعجبظ نفدظ، كال تحتقخف أحجًا بعج الضـػ
ـَ الجسل، كقاؿ لو: اذىب.  خصا

ككاف أجػد العخب،  فقمت: يا ىحا لقج فزحتشي، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لدفُظ دمي أىػُف عمّي مّسا فعمت،
فزحظ ثع قاؿ: أردَت أْف تكحبشي في مقامي ىحا، فػ هللا ال أخحىا، كال آخح لسعخكؼ ثسشًا، ىكحا كاف أججادنا، 
اآلف يقػؿ لظ: ماذا لشا عمى ىحه الخجمة؟ يخيج ثسًشا لسداعجتظ إذا شمبَت مشو السداعجة، فػ هللا ال آخحىا كال آخح 

ج شمبتو بعج إذ أمشُت، كبحلُت لسغ يجضئشي بو ما شاء، فسا عخفت لو خبخًا، ككأف لسعخكؼ ثسشًا، قاؿ: فوهللا لق
األرض قج ابتمعتو، ىكحا كاف أججادنا في الجاىمضة مثل حاتع شضِّئ، كىكحا كاف أججادنا في العرػر الستأخخة، 

 فأيغ نحغ مغ ىؤالء؟ 

 مغ كاف يخجػ هللا ك الضـػ اآلخخ فالشبي الكخيع أسػة لو :

 كمسة مػجدة حػؿ آية قخآنضة، ربشا سبحانو كتعالى يقػؿ: كىحه 
َدَشة  ِلَسْغ َكاَف َيْخُجػ َّللَاَ َكاْلَضْػـَ اآْلَِخَخ َكَذَكَخ َّللَاَ  َْ   َكِثضًخا ﴿ َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسػِؿ َّللَاِ ُأْسَػة  

 [21] سػرة األحداب : 

 أسػة حدشة، كليع بديج أك عبضج مغ أرباب الجنضا مغ أصحاب أما كاقع الشاس فيػ غضخ ذلظ، لضذ ليع بخسػؿ هللا
 الساؿ، كليع بالغخب أسػة حدشة يقمِّجكف الغخبضضغ في عاداتيع كمأكميع كمذخبيع، فمسغ ىحه اآلية: 

َدَشة  ِلَسْغ َكاَف َيْخُجػ َّللَاَ َكاْلَضْػـَ  َْ  اآْلَِخَخ َكَذَكَخ َّللَاَ َكِثضًخا ﴿ َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسػِؿ َّللَاِ ُأْسَػة  
 [21] سػرة األحداب : 

فإف كشت يا أخي الكخيع تخجػ هللا كالضـػ اآلخخ كذكخَت هللا كثضخًا َتَخ أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ بدّشتو السصيخة 
اء أصحاب الساؿ كسضختو العصخة أسػًة لظ في الجنضا، كإف كانت الجنضا أكبخ ىع بعس الشاس، كصار الشاس الكبخ 

كالجاه كالدمصاف كالقػة ىع أسػتيع الدضئة، فيحا بػاٌر كخدار، كلكي يكػف الشبيُّ أسػة حدشة لشا يجب أف يخجػ 
 أحجنا هللَا كالضـػ اآلخخ، فإذا رجا الجنضا انقمب كبخاء الجنضا أسػة لو في دنضاه.
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، كأف تقف عشج حجكدىا، كأف تعخؼ أيغ أنت مشيا، كالقخآف الكخيع قخاءتو سيمة، كلكغ أف تقف عشج آياتو، كتعقميا
كماذا فعمت حتى كصمت، فيحا يحتاج إلى جيج، كىحا كبلـ هللا سبحانو كتعالى، كنخجػ أف يكػف الشبي أسػة 

 حدشة لشا، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 )) شػب  لسغ كسعتو الدشة كلع تدتيِػه البجعة((
 عمي ك البدار مغ حجيث أنذ[]أخخجو أبػ نعضع مغ حجيث الحدضغ بغ 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 الفرل الثاني : الرضاـ

 صضاـ القمب -صضاـ الجػارح  -فع : الرضاـ : ثبلث مخاتب : صضاـ ال 1الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الميع ال عمع لشا إال ما الحسج هلل رب العالسضغ ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا ، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا 
اتباعو ، ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، ك أدخمشا بخحستظ 

 لحضغ .في عبادؾ الرا

 الرضاـ :

أييا األخػة األكاـر ، تختضب كتاب الفقو بعج الحجيث 
عغ الػضػء كالغدل كالجشابة كالحضس كما إلى ذلظ 
تأتي أبحاث الربلة ، كبعج أبحاث الربلة يأتي 
بحث الرضاـ ، كسػؼ نقجـ الرضاـ عمى الربلة 
لقخب قجـك شيخ رمزاف السبارؾ ، كقبل قخاءة ما في 

رضاـ البج مغ التحكضخ ألف الرضاـ الكتاب عغ ال
ثبلث مخاتب صضاـ الفع ، كصضاـ الجػارح ، كصضاـ 

 القمب، فانطخ أيغ أنت مغ ىحه السخاتب .
صضاـ عامة الشاس صضاـ عغ الصعاـ كالذخاب كسائخ السفصخات ، فإذا بقضت عاداتيع ىي ىي كأخبلقيع ىي ىي ، 

 ، ىحا الرضاـ ال يعتج بو في اإلسبلـ إشبلقًا . رػمػاصمتيع باهلل عمى فتػرىا كانقصاعيا فكأنيع لع ي
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كِر َكاْلَعَسَل ِبِو ، َفَمْضَذ ّلِلَِّ َحاَجٌة  )) َمْغ َلْع َيَجْع َقْػَؿ الدُّ
 ِفي َأْف َيَجَع َشَعاَمُو َكَشَخاَبُو ((

 ] التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

، بح عشجىع الرضاـ عادة مغ عػائجىععامة الشاس أص
تختضب في رمزاف يديخ حتى الدحػر ، يأكل لو 

ل ما يدتجج في شيخ رمزاف كيشاـ ، يتابع ك
، كإكخامًا لذيخ رمزاف السبارؾ ىشاؾ أشضاء السبارؾ

تدتجج في البخامج يتابعيا جسضعًا إلى أف يأتي 
ل وهللا غشي الدحػر يتدحخ كيشاـ ، ال نقػؿ لو : ال ترع ، صضامو كعجـ صضامو ألنو لع يخَؽ إلى هللا عد كج

عغ ىحه العبادة ، هللا عد كجل غشي عغ عبادة تبجأ بتخؾ الصعاـ كتشتيي بتشاكلو ، ىحا أمخ إليي ، ىحا صضاـ 
العامة ، صضاـ عغ الصعاـ كالذخاب كسائخ السفصخات ، عاداتو ىي ىي ، أخبلقو ىي ىي ، انقصاعو عغ هللا ىػ 

ت معي إلى ىشا ، بل إف غزبو يدداد في رمزاف ، ىػ ، بل إف غزبو يدداد في رمزاف ، ألنو جائع كصم
ىحا الرضاـ ال يخيجه هللا عد كجل ، ىحا صضاـ الجيبلء ، صضاـ عغ الصعاـ كالذخاب ، لكغ صضاـ الجػارح صضاـ 

 السؤمشضغ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ :

 سضغ الغسػس "" خسدة يفصخف الرائع كيشقزغ الػضػء : الكحب كالغضبة كالشسضسة كالشطخ بذيػة كالض

 الفخؽ بضغ مجافعة التجني كمتابعة التخقي :

الرـػ مغ أجل أف تدسػ نفدظ إلى هللا عد كجل ، فإذا سست إلى هللا شيخت كاصصبغت بربغتو ، كصارت 
ذات أخبلؽ رفضعة ، أما صضاـ القمب فأف يرـػ عسا سػػ هللا عد كجل ىحا صضاـ الستقضغ ، صضاـ السدمسضغ ، 

 ، كصضاـ الستقضغ ، صضاـ الستقضغ عسا سػػ هللا ، مذغػؿ بو عسا سػاه ، ممتفت إلضو عسا سػاه . كصضاـ السؤمشضغ 
 كلضتظ تخض  كاألنػػػاـ غزاب فمضتظ تحمػ كالحضاة مخيػػػػخة
 كبضشي كبضغ العالسضغ خػػػػخاب كلضت الحي بضشي ك بضشظ عامػػخ

 ابإذا صح مشظ الػصل فالكػل ىضغ ككل الحي فػؽ التخاب تػػػخ 
*** 
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فخؽ كبضخ بضغ مجافعة التجني كمتابعة التخقي ، ىشاؾ إنداف شػؿ حضاتو يجافع التجني ، نفدو تصمب السشكخ كال 
يدسح ليا دائسًا ، ىشاؾ صخاع ألنو ما عخؼ هللا ، كال ذاؽ شعع القخب مشو ، كال ذاؽ حبلكة اإليساف ، ىحه الحالة 

ػ يخاؼ مغ هللا تعالى ، كىػ في صخاع دائع ، ىحه الشفذ األمارة اسسيا مجافعة التجني ، نفدو تأمخه بالدػء كى
بالدػء ما عّمسيا صاحبيا ، ما عخفيا بجيغ هللا ، ما فقييا بجيغ هللا ، ما أعانيا عمى االتراؿ باهلل ، أكثخ عمضيا 

ؾ نفذ أمارة السخالفات فانقصعت كفجخت ، فجخىا حجبيا ، حجابيا أشقاىا ، ىحه الشفذ األمارة بالدػء ، كىشا
ىحه نفذ السؤمغ يتكمع كمسة ال يشاـ شػؿ المضل ، يقػؿ : غزب مشي ألني استغبتو ، نقمت قرة مغ فبلف إلى 
فبلف كقع بضشيسا شخ ، الشساـ ال يجخل الجشة ، ال يشاـ يقػؿ لظ : ما نست ، يتقمب شػؿ المضل كثاني يـػ قجـ إلى 

 مغ نفدو ، ىحه مختبة جضجة قاؿ تعالى :  ىحا ىجية كإلى ىحا ىجية ، كاستدسح كىػ متألع

ـِ اْلِقَضاَمِة *َكاَل ُأْقِدُع ِبالَشْفِذ الَمَػاَمِة    ﴿ اَل ُأْقِدُع ِبَضْػ
 [2-1] سػرة القضامة :

الحؼ عشجه ىحه الشفذ المػامة فيػ بخضخ ، عشجه حداسضة في نبس ، كشت يـػ الجسعة بأحج أسػاؽ دمذق ، رأيت 
ت فإذا رجل قالػا : لقج مات ككاف شبضب فقاؿ : لقج مات ، يػجج شخز يفعل الحنب ، الشاس متحمقضغ نطخ 

يدتغضب ، يتكمع بالفاحذة ، يػقع بضغ اثشضغ كيقػؿ لظ : ماذا فعمت ؟ ىحا خالز ، لضذ معشى ىحا أنو خمز مغ 
 عحاب هللا ، أؼ مضت ال يػجج نبس . 

ـٍ ُيْحِنُبػَف َفَضْدَتْغِفُخكَف َّللَاَ َفَضْغِفُخ َلُيْع (())َكاَلِحي َنْفِدي ِبَضِجِه َلْػ َلْع ُتْحِنبُ   ػا َلَحَىَب َّللَاُ ِبُكْع َكَلَجاَء ِبَقْػ
 ] التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

أؼ يذعخكف بحنػبيع ، ىحا ماذا يقػؿ لظ ؟ ىل فعمت شضئًا ؟ خخب الجنضا كقاؿ : ىل فعمت شضئًا ؟ كيقػؿ لظ : 
 هللا غفػر رحضع . 

 العاجد مغ أتبع نفدو ىػاىا كتسش  عم  هللا األماني :

 مغ يػمضغ قاؿ شخز آلخخ : لساذا تعقجىا ربشا عد كجل قاؿ : 
َسِة َّللَاِ ِإَف َّللَاَ َيْغِفُخ الحُ  ْْ ُىَػ اْلَغُفػُر ُنػَب َجِسضعًا ِإَنُو ﴿ ُقْل َيا ِعَباِدَي اَلِحيَغ َأْسَخُفػا َعَم  َأْنُفِدِيْع اَل َتْقَشُصػا ِمْغ َر

ضُع    الَخِْ
 [ 53] سػرة الدمخ : 
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هللا عد كجل قاؿ : ال تقشصػا كأنت تضئذ ، فعخض لو القرة ، فقمت لو : تابع اآليات ، اآلية التي بعجىا مباشخًة 
 قاؿ تعالى : 

َدَغ َما ُأْنِدَؿ ِإَلْضُكْع ِمْغ َربُِّكْع ﴿ َكَأِنضُبػا ِإَل  َربُِّكْع َكَأْسِمُسػا َلُو ِمْغ َقْبِل َأْف َيْأِتَضُكُع اْلَعَحاُب  ْْ ُثَع اَل ُتْشَرُخكَف *َكاَتِبُعػا َأ
ْدَخَتا َعَم  َما َفخَ  َْ ْشُت ِفي َجْشِب َّللَاِ َكِإْف ِمْغ َقْبِل َأْف َيْأِتَضُكُع اْلَعَحاُب َبْغَتًة َكَأْنُتْع اَل َتْذُعُخكَف *َأْف َتُقػَؿ َنْفذ  َيا 

 الَداِخِخيَغ  ُكْشُت َلِسَغ 
 [56-54] سػرة الدمخ : 

ارجع لو بالتػبة كاستدمع لو باألكامخ ، إذا لع تمحق نفدظ عجت إلضو تائبًا كأشعتو شاعًة تامة يأتضظ العحاب فجأًة ، 
 أيغ قػؿ ىحا الخجل ال تضأس الشاس ؟

 آيات قخآنضة : 

ضع   ﴿ ُثَع ِإَف َرَبَظ ِلَمِحيَغ َىاَجُخكا ِمْغ َبْعِج َما   ُفِتُشػا ُثَع َجاَىُجكا َكَصَبُخكا ِإَف َرَبَظ ِمْغ َبْعِجَىا َلَغُفػر  َرِْ
 [110] سػرة الشحل : 

أنت تعامل إليًا تطغ أف جشة عخضيا الدسػات كاألرض تأتي بفخنكضغ تجفعيع لفقضخ كركعتضغ ببل كضػء ، أال إف 
معة هللا غالضة ، ادخل إلى محل سجاد كاشمب مشو سجادة سمعة هللا غالضة ، أال إف سمعة هللا غالضة ، أال إف س

تبخيدية إيخانضة تخصف ، كاشاني ، كاسألو عغ ثسشيا يقػؿ لظ : ثسانضة كثبلثػف ألفًا ، قل لو : تأخح ثسشيا خسدسئة 
ات لضخة ال أممظ غضخىع ؟ يدسعظ كبلمًا قاسضًا ىحا البائع ، يصخدؾ ، سجادة تحتاج إلى ثسغ كجشة عخضيا الدسػ 

، ػ العاجد ، كىحا ىػ الغباء بعضشوكاألرض تخيجىا كأف تعصي نفدظ ما تذتيي ثع تتسشى عمى هللا األماني ، ىحا ى
 كالعاجد مغ أتبع نفدو ىػاىا كتسشى عمى هللا األماني .

اآلف السدمسػف في مذارؽ األرض كمغاربيع كمسا تحخكػا يا رب تخزقشا الجشة ، شيء جسضل ، يا رب نحغ عبضج 
 إحداف كلضذ عبضج امتحاف ، يا رب ال يدعشا إال عفػؾ ككخمظ ، هللا عد كجل قاؿ : 

 ﴿ َكِتْمَظ اْلَجَشُة اَلِتي ُأكِرْثُتُسػَىا ِبَسا ُكْشُتْع َتْعَسُمػَف  
 [72لدخخؼ : ] سػرة ا

 ﴿ َفَػَربَِّظ َلَشْدَأَلَشُيْع َأْجَسِعضَغ  
 [92] سػرة الحجخ : 
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الميع ال تدألشا عغ شيء ، خالق كل شيء ال تدألشا عغ شيء ، ىحا الجعاء خبلؼ القخآف ، ىحا دعاء لضذ عغ 
 رسػؿ هللا قالو إنداف ال يعمع القخآف الكخيع . 

 أنػاع الرػـ :

عشجنا صـػ الفع صـػ العػاـ ، كعشجنا صضاـ السؤمشضغ صضاـ الجػارح ، كصضاـ الستقضغ عسا سػػ هللا ، فإذا كاف 
يسزى مغ كقتظ اثشتا عذخة ساعة ال يأتضظ مغ الخػاشخ إال عغ هللا عد كجل فأنت مغ ىؤالء ، مذغػؿ باهلل ، 

 قاؿ تعالى : 
 َّللَاَ ِذْكًخا َكِثضًخا   ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اْذُكُخكا

 [41] سػرة األحداب : 

اإلنداف إذا ما تكمع برػت عاؿ يتكمع في نفدو ، اركب إلى حمب ، ال تعخؼ أحجًا كأنت ساكت ، لدت ساكتًا 
تقػؿ في بالظ ممضػف قرة سػؼ أعسل كحا ككحا ، سػؼ أشتخؼ بضتًا ، كأتدكج ، تتكمع كلدت ساكتًا ، راقب نفدظ 

شػاؿ الصخيق ، لضذ في الدفخ ، في الذاـ مغ الذضخ محي الجيغ إلى السخجة اركب الباص كانطخ ماذا تقػؿ 
 ماذا تقػؿ ، تتكمع ممضػف قرة ، في السداء افحز ىحه القرز ىل كميا متعمقة بالجنضا وهللا مذكمة .
مغ أصبح كأكبخ ىسو الجنضا جعل هللا فقخه بضغ عضشضو 

غ الجنضا إال ما قجر ، كشتت عمضو شسمو ، كلع يؤتو م
لو ، راقب نفدظ تأتضظ خػاشخ متعمقة باآلخخة ، ىل 
تخاؼ أال تكػف في اآلخخة مغ الفالحضغ ؟ ىل أنت 
قمق عمى إيسانظ ؟ قمق عمى استقامتظ ؟ قمق عمى 
صبلتظ ؟ ىل تخػ نفدظ لدت جضجًا ؟ ىل تخاؼ أف 
يكػف فضظ شخؼ مغ نفاؽ ؟ إذا سسعت قرة عغ 

؟ إذا قخأت كتاب هللا ىل تتأثخ ؟ رسػؿ هللا ىل تبكي 
ىل تتفاعل معو ؟ ىل تعخؼ مقامظ عشج هللا ؟ إذا خػاشخؾ مغ ىحا الشػع ىشضئًا لظ ، ىحا صضاـ القمب عسا سػػ 

 هللا عد كجل .
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كعشجنا صضاـ الجػارح ، كعشجنا صضاـ الفع ، عامة الشاس صضاميع صضاـ الفع كالشاقة عقميا أىميا فبل تجرؼ ال لع 
كال لع أشمقت ؟ لساذا صاـ ؟ ال يجرؼ يقػؿ لظ ثبتػىا ، كل عاـ كأنتع بخضخ ، ثع ثبتػا العضج إلى أيغ ؟  عقمت ؟

إلى البلذقضة نأخح شالضو عمى البحخ ، أخح معو أجيدة ستخيػ إلى البحخ كعّضج ، السشافق كالشاقة ال تجرؼ ال لع 
ػذ باهلل أف نكػف مشيع ، إف شاء هللا الجرس القادـ عقمت ؟ كال لع أشمقت؟ ىحا صضاـ الجيبلء صضاـ العامة ، نع
 نبجأ أحكاـ الرضاـ حكسًا حكسًا تسيضجًا لذيخ رمزاف السبارؾ .

* * * 

 العقل ك شخفو :

كاآلف إلى فرل مختار مغ إحضاء عمـػ الجيغ ، انتيضشا مغ مػضػع العمع ، فزل العمع ، كفزل شمب العمع ، 
ء السخمرضغ ، اثشتا عذخة صفة قزضشا فضيع ثبلثة أشيخ ، كل أسبػع صفة ، كفزل تعمضع العمع ، كصفات العمسا

كاآلف إلى باب كبضخ آخخ مغ أبػاب ىحا الكتاب القضع 
 كىػ في : "العقل كشخفو كحقضقتو كأقدامو" .

أؼ مغ العقل  –قاؿ اإلماـ الغدالي : العمع يجخؼ مشو 
مجخػ الثسخة مغ الذجخة، أؼ العمع مغ العقل  -
ػ الثسخة مغ الذجخة ، أؼ العمع ثسخة كالعقل كسجخ 

 شجخة ، فالعمع مغ إنتاج الذجخة أؼ مغ إنتاج العقل .
 كالشػر مغ الذسذ ، العقل شسذ كالعمع نػر ، 

الخؤية مغ العضغ ، العضغ عقل كالخؤية عمع ، فكضف 
ال يذخؼ بو كىػ أصمو ، سساه هللا نػرًا ، سسى العقل 

 نػرًا فقاؿ تعالى : 
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﴿ َّللَاُ ُنػُر الَدَساَكاِت َكاأْلَْرِض َمَثُل ُنػرِِه َكِسْذَكاٍة 
ِفضَيا ِمْرَباح  اْلِسْرَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الُدَجاَجُة َكَأَنَيا 
َكْػَكب  ُدرِّّي ُيػَقُج ِمْغ َشَجَخٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتػَنٍة اَل َشْخِقَضٍة 

ِزيُء َكَلْػ َلْع َتْسَدْدُو َنار  َغْخِبَضٍة َيَكاُد َزْيُتَيا يُ َكاَل 
ُنػر  َعَم  ُنػٍر َيْيِجي َّللَاُ ِلُشػرِِه َمْغ َيَذاُء َكَيْزِخُب 
 َّللَاُ اأْلَْمَثاَؿ ِلمَشاِس َوَّللَاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع   
 [ 35] سػرة الشػر : 

 كسساه ركحًا ، قاؿ تعالى : 

ا ًْ ْضَشا ِإَلْضَظ ُرك َْ يَساُف َكَلِكْغ َجَعْمَشاُه ُنػًرا َنْيِجي ِبِو َمْغ َنَذاُء  ﴿ َكَكَحِلَظ َأْك ِمْغ َأْمِخَنا َما ُكْشَت َتْجِري َما اْلِكَتاُب َكاَل اإلِْ
 ِمْغ ِعَباِدَنا َكِإَنَظ َلَتْيِجي ِإَل  ِصَخاٍط ُمْدَتِقضٍع  

 [ 52] سػرة الذػرػ : 

 ، قاؿ تعالى :  انطخ ما أجسل ىحه الرفات ! نػر ك ركح ، كسساه حضاةً 

َكَأَنَيا َكْػَكب  ُدرِّّي  ﴿ َّللَاُ ُنػُر الَدَساَكاِت َكاأْلَْرِض َمَثُل ُنػرِِه َكِسْذَكاٍة ِفضَيا ِمْرَباح  اْلِسْرَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الُدَجاَجةُ 
ُد َزْيُتَيا ُيِزيُء َكَلْػ َلْع َتْسَدْدُو َنار  ُنػر  َعَم  ُنػٍر َيْيِجي ُيػَقُج ِمْغ َشَجَخٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتػَنٍة اَل َشْخِقَضٍة َكاَل َغْخِبَضٍة َيَكا

 َّللَاُ ِلُشػرِِه َمْغ َيَذاُء َكَيْزِخُب َّللَاُ اأْلَْمَثاَؿ ِلمَشاِس َوَّللَاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع   
 [ 35] سػرة الشػر : 

 كربشا سبحانو كتعالى قاؿ : 

َغ الُشػِر َغ َآَمُشػا ُيْخِخُجُيْع ِمَغ الُطُمَساِت ِإَل  الُشػِر َكاَلِحيَغ َكَفُخكا َأْكِلَضاُؤُىُع الَصاُغػُت ُيْخِخُجػَنُيْع مِ ﴿ َّللَاُ َكِلُي اَلِحي
 ِإَل  الُطُمَساِت ُأكَلِئَظ َأْصَحاُب الَشاِر ُىْع ِفضَيا َخاِلُجكَف  

 [257] سػرة البقخة : 
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 صفة العاقل :

 كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 
 )) اعمسػا أف العاقل مغ أشاع هللا ((

 ] ذيل تاريخ بغجاد البغ الشجار عغ أبي ىخيخة [

لػ التقضت بإنداف يحسل أعمى شيادة في العالع ، كرأيتو ال يرمي أك يذخب الخسخ أك ال يحتاط مغ حضث الشداء 
 فدسو جاىبًل ، كلػ اشمعت عمى أعمى شياداتو ، ألف الشبي عمضو الربلة الدبلـ يقػؿ : 

 ))العاقل مغ أشاع هللا كاف كاف دمضع السشطخ ، ْقضخ الخصخ ، دني السشدلة ، رث اليضئة((
 ] أبػ داكد عغ أبي ىخيخة[

ث اليضئة مثبًل ، لضذ قحرًا ، أؼ إذا دخمت إلى مػضف مغ أعمى مدتػػ يػجج عشجه مدتخجـ ، ىحا السدتخجـ ر 
ثضابو رخضرة ، كشكمو ذمضع ، ك ال أحج يخاؼ مشو ، ال يدتصضع أف يفعل شضئًا ، قمضل الخصخ ، دمضع السشطخ ، 
مشخفس السشدلة ، رث اليضئة ، لكشو يصضع هللا كرسػلو ، فيحا يدسى عشج هللا عاقبًل ، يقف حاجبًا عمى باب 

مى مدتػػ ، غخفة فخسة ، اختراصو دكتػراه ، متفمدف ، متححلق ، معو حجة مػضف كبضخ ججًا ، أناقة مغ أع
 لكشو ال يرمي يعري هللا كرسػلو ، لضذ عاقبًل ، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ : 

))العاقل مغ أشاع هللا كاف كاف دمضع السشطخ ، ْقضخ الخصخ ، دني السشدلة ، رث اليضئة ، كاف الجاىل مغ 
 كاف جسضل السشطخ ، عطضع الخصخ ، شخيف السشدلة ، ْدغ اليضئة ، فرضحًا ، نصػقًا ((عر  هللا كاف 

 كل ىحه الرفات مع السعرضة تداكؼ الجيل ككل تمظ الرفات مع الصاعة عمع . 

 الفخؽ بضغ األْسق ك الفاجخ :

، أثشى قـػ عمى أثشى الرحابة الكخاـ عمى رجل عشج الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ، كالشبي كاف صاحب فصشة 
ه في رجل عشج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى بالغػا ، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : كضف عقل الخجل ؟ فقالػا : يا رسػؿ هللا نخبخؾ عغ اجتياد

ما عبلقة ىحه  -كأصشاؼ الخضخ كتدألشا عغ عقمو ؟  -عغ قضاـ المضل ، عغ صبلتو ، عغ صضامو  -العبادة 
 و الربلة كالدبلـ : فقاؿ عمض -بيحه ؟ 

 )) إف األْسق يرضب بجيمو أكثخ مغ فجػر الفاجخ ((
 ] إحضاء عمـػ الجيغ عغ أنذ[
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أؼ إنداف يرـػ كيرمي كلو كرد صباحي شػيل ، كلو قضاـ لضل لكغ جاىل ، عقمو ضعضف ، يختكب أخصاء ، 
الفاجخ يخاه الشاس فاجخًا ال يقتجكف يشفخ الشاس مغ الجيغ أضعافًا مزاعفة عغ فاجخ يفجخ أماـ الشاس لساذا ؟ ألف 

بو ، إذا إنداف فاجخ قاؿ لظ : ال يػجج آخخة كأنا أريج أف أعضر كسا يحمػ لي ، كىحا الحكاء ، أعػذ باهلل ما ىحا 
الكبلـ ؟ فاجخ ، عاص كيفتخخ بالسعرضة ، لكغ إنداف يرمي كيرـػ ارتكب معظ نقرًا شجيجًا ، كحب ، خاف 

 الذخاء ، أنت تشفخ لضذ مشو بل مغ ديشو .عيجؾ ، غذظ في البضع ك 

 فيحا الجاىل يرضب بجيمو كسا قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أكثخ مغ فجػر الفاجخ : 

 )) كإنسا يختفع العباد غجا في الجرجات الدلف  عشج ربيع بقجر عقػليع ((
الحجيث ، أف إندانًا يػجج عشجه بضت عمى لحلظ الشبي الكخيع لو حجيث سبحاف هللا ، أنا خصخ في بالي تعمضق عمى 

عامة ، ثع يفخش ، عشجه قػاـ  اليضكل ، ىحا البضت يصضغ ، كيجىغ ، كيبمط ، كتسجد لو كيخباء كماء ، كمخافق
، أما إذا كاف ال يسمظ بضتًا عمى اليضكل ذىب ك شارط شضانًا عمى أؼ شيء تذارشو ؟ كأحزخ اسسشتًا كرمبًل بضت

الحؼ تخيج أف تبمصو ؟ اشتخػ ناعسًا ، أيغ بضتظ 
 الببلط ، اشتخػ الجىاف ال يػجج عشجه بضت .
ما معشى قػاـ الذيء ؟ أؼ أساسو ، إذا إنداف ال 
يػجج عشجه بضت كضف يقـػ بكدػتو ؟ رسػؿ هللا قاؿ : 
" قػاـ الخجل عقمو " إذا ال يػجج عشجه عقل ال يػجج 
 عشجه شيء ، ميسا زيغ نفدو ، كاعتشى ببضتو ، عقل
ال يػجج ، كالعقل قػاـ الخجل كدلضل العقل آثاره ، 
العاقل مغ أشاع هللا ، يخاؼ مغ هللا فيػ عاقل ، ال 
يدأؿ يكػف جاىبًل لضذ لو عقل ، ال يػجج قػاـ ىضكل 

، كثسشو أكثخ مغ ثبلثة آالؼ اشتخاه فارغ ، يػجج إنداف رأػ بخاد في الدػؽ السدتعسمة كلضذ غالي الثسغ بألف لضخة 
و شغمو ؟ فػضعو في الكيخباء أنار الزػء ، أخحه عمى البضت كضع السأخح بالكيخباء لضذ لو صػت ، قاؿ ل

 محخؾ ال يػجج ، قػاـ ىحا البخاد السحخؾ كال يػجج محخؾ ، كضع ثسشو عمى ىضكل فارغ .
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  الشبي الكخيع قاؿ : قػاـ الخجل عقمو ال يػجج عقل ال يػجج شيء ، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ :

 ))ما اكتدب رجل مثل فزل عقل ييجي صاْبو إل  ىجى كيخده عغ ردى((
 ]بغضة الباحث عغ زكائج مدشج الحارث عغ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو[

ال يػجج كدب ، اآلف الكدب أنػاع ، يقػؿ لظ : ىحا عشجه أمػاؿ غضخ مشقػلة أؼ عشجه أراض ، محاضخ ، أبشضة ، 
، مشقػلة عشجه مغ كل أنػاع األمػاؿاؿ غضخ السشقػلة كدب ىحه معخكفة ، أك أمػاؿ أراضي زراعضة ، مدرعة ، األمػ 
 أما الشبي الكخيع يقػؿ : 

)) ما اكتدب رجل مثل فزل عقل ييجي صاْبو إل  ىجى كيخده عغ ردى كما تع إيساف عبج كال استقاـ ديشو 
 ْت  يكسل عقمو ((

 أؼ العقل ىػ األساس ، لحلظ الشبي الكخيع قاؿ : 

))تبارؾ الحي قدع العقل بضغ عباده أشتاتا إف الخجمضغ لضدتػي عسميسا كبخىسا كصػميسا كصبلتيسا كلكشيسا 
ٍج كما قدع هللا لخمقو ْطا ىػ أفزل مغ العقل كالضقضغ(( ُْ  يتفاكتاف في العقل كالَحَرة في جشب ُأ

 ] التخمحؼ مغ ركاية شاكس[

 كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ : 

الخجل لضجرؾ بحدغ خمقو درجة الرائع القائع كال يتع لخجل ْدغ خمقو ْت  يتع عقمو فعشج ذلظ تع إيسانو ))إف 
 كأشاع ربو كعر  عجكه((

 ] أحسج َعْغ َعاِئَذَة[

 العقل ىػ ْجخ األساس :

س ؟ سمدمة كل األحاديث تبضغ أف حجخ األساس ىػ العقل ، لسا اإلنداف يدأؿ أخاه ماذا استفجت مغ ىحه الجرك 
تكمع لشا عغ درس الجسعة ؟ يستحغ عقمو إذا لو عقل مفكخ وهللا ىحا إيسانو جضج ، يقػؿ لظ : ما ىحا الخصضب ؟ 
شيء يصضخ العقل ، ماذا سسعت مشو ؟ وهللا خصبة عطضسة ما شاء هللا ، صػت عاؿ ، ما تحكخت شضئًا ؟ وهللا 

يحا الخصضب مثضبًل ، أيغ عقل ىحا الخجل ؟ اذكخ آية الخصبة مستازة ، ما تحكخت آية حجيثًا ؟ يقػؿ : ال يػجج ل
حجيثًا، اإلنداف عشجما يدسع درس العمع ماذا استفجت مشو ؟ ىحا الػقت ثسضغ ، اذىب كنع إذا كشت ال تدتصضع أف 

 تعقل ما سسعت ، ألف الػقت ثسضغ . 
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 كعر  عجكه(())....كال يتع لخجل ْدغ خمقو ْت  يتع عقمو فعشج ذلظ تع إيسانو كأشاع ربو 
 لسا رجع السدمسػف مغ غدكة أحج سسع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الشاس يقػلػف: 

)) فبلف أشجع مغ فبلف كفبلف أبم  ما لع يبل فبلف كنحػ ىحا فقاؿ رسػؿ هللا صم  هللا عمضو ك سمع : أما 
سمع : إنيع قاتمػا عم  قجر ما ىحا فبل عمع لكع بو ، قالػا : ككضف ذلظ يا رسػؿ هللا ؟ فقاؿ صم  هللا عمضو ك 

 قدع هللا ليع مغ العقل ككانت نرختيع كنضتيع عم  قجر عقػليع((
 ]أخخجو ابغ السجبخ عغ أبي ىخيخة[

ىحا قاؿ : أنا لػ قاتمت بذجاعة فدضثشي الشاس عمّي ، ىحا عقمو خخب ، خدخ حضاتو ، لػ إنداف ىجفو إعبلء 
 كمسة هللا عمى قجر عقمو يكدب األجخ الكبضخ . 

)) عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت يا رسػؿ هللا : بسا يتفاضل الشاس في الجنضا قاؿ : بالعقل ، قمت كفي 
قل ، قمت : ألضذ إنسا يجدكف بأعسالو ، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : يا عائذة كىل عسمػا اآلخخة ، قاؿ : بالع

 إال بقجر ما أعصاىع هللا عد كجل مغ العقل ((
 ]عغ عائذة[

 عسميع بقجر عقميع ، إذًا بالجنضا يتفاضل الشاس بالعقل ، كفي اآلخخة يتفاضمػف بالعقل . 

 الو :العقل كدبي ك اإلنداف مدؤكؿ عغ استعس

ىل العقل كدبي أـ فصخؼ ؟ ىشا سؤاؿ دقضق إذا كاف فصخيًا ال يػجج ذنب لو ، ىحا أعصاه هللا بالسئة ثسانضغ أخح 
بالسئة ثسانضغ ، كىحا أعصاه بالسئة عذخة ، ال العقل كدبي العقل مػجػد إما أف تدتعسمو كإما أال تدتعسمو ، أغبى 

 .ى عجـ استعسالو ال عمى عجـ كجػده، العقل مػجػد فيػ مدؤكلضة عمالشاس في اآلخخة قج يكػف أذكاىع في الجنضا 
لسا خمق هللا العقل قاؿ لو : أقبل فأقبل ، ثع قاؿ لو : أدبخ فأدبخ ، فقاؿ هللا عد كجل : " كعدتي كجبللي ما 

 خمقت خمقًا أكـخ عمي مشظ ، بظ آخح كبظ أعصي ، كبظ أثضب كبظ أعاقب " 
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 خجاْة عقمو :قضسة اإلنداف عشج هللا ب

 دائسًا ممخز السمخز قضستظ عشج هللا بخجاحة تفكضخؾ ، األمػر كاضحة تسامًا : 
)) أْب السؤمشضغ إل  هللا عد كجل مغ نرب في شاعة هللا عد كجل كنرح لعباده ككسل عقمو كنرح نفدو 

 فأبرخ كعسل بو أياـ ْضاتو فأفمح كأنجح ((
 ]أخخجو ابغ السجبخ مغ حجيث ابغ عسخ[

 كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

 )) أتسكع عقبًل أشجكع هلل تعال  خػفًا ((
 ]أخخجو ابغ السجبخ مغ حجيث أبي قتادة [

ىحا الفرل عمى قضسة العقل ، فشحغ ال نخيج مغ ىحا 
الفرل قخاءة األحاديث بقجر ما نخيج اإلفادة مشيا ، 
فكل إنداف يستحغ عقمو بقجر شاعتو هلل عد كجل ، 

ليا عشج هللا عقاب ، ككل شاعة ليا عشج  كل معرضة
هللا ثػاب ، فإذا كانت استقامتو تامة كعسمو صالح 
 فعقمو راجح، أما إذا كاف باستقامتو خمل .
كشت أضخب مثبًل قمتو كثضخًا كلكغ اآلف مشاسب يعاد 
مخة ثانضة ، باص السياجخيغ كاف في السخجة يقف في 

لذخؽ ، كإذا صعج راكب إلى الباص يخػ الذسذ عمى الضسضغ ، ك الطل أياـ الرضف الحارة ، كاف يقف باتجاه ا
كيجمذ في الذسذ ، كالذسذ في عمى الضدار ، أنا كشت أصعج كأمتحغ عقل ىؤالء الخكاب ، يرعج راكب 

، كيرعج راكب يجمذ في الطل ، الحؼ جمذ في الطل عصل فكخه ، لع يفكخ ، كجج ضبًل فجمذ بحكع تسػز
مذ في الذسذ أعسل عقمو ، الحؼ جمذ في الطل قج يتيع في نفدو مغ كاف في الذسذ الفصخة ، كالحؼ ج

بالغباء ، ىحا الباص بعج دقضقتضغ سػؼ يمف ساحة السخجة ، كسػؼ يربح الحؼ جمذ في الذسذ في الطل إلى 
 نياية الخط ، كالحؼ جمذ في الطل سضبقى في الذسذ إلى آخخ الخط .
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ء قبل أف ترل ف ترل إلى الذيتعخيف العقل أ
معشى ذكي ؟ أؼ أنو ترػر ، فبلف ذكي ما إلضو

، الصالب الحكي ترػر االمتحاف كىػ في السدتقبل
أيمػؿ ترػر االمتحاف كرىبة االمتحاف كدرس حتى 

 ىضأ نفدو ماذا يفعل .

صضاداف مّخا أماـ غجيخ فضو ثبلث سسكات قاؿ : 
كضدة كأكضذ مشيا كعاجدة ، تػاعجا أف يخجعا لضرضجا 

أما أكضديسا فإنيا ارتابت كتخػفت كقالت : العاقل  -كىحه قرة رمدية  -فضو مغ سسظ ، فدسع الدسظ قػليسا  ما
يحتاط لؤلمػر قبل كقػعيا ، ىل يػجج أحج مغ الحاضخيغ كأنا معكع لغ يسػت ؟ كبل ، إذًا العقل يحتاط إلى 

 األمػر قبل السػت ، كاألحسق مغ يأتضو السػت فجأة ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ َفبَل َصَجَؽ َكاَل َصَم  * َكَلِكْغ َكَحَب َكَتَػَل  * ُثَع َذَىَب ِإَل  َأْىِمِو َيَتَسَص   
 [33-31] سػرة القضامة : 

ىحه الدسكة الكضدة ججًا قالت : العاقل يحتاط إلى األمػر قبل كقػعيا ، فمع تعسل شضئًا حتى خخجت مغ الغجيخ 
كلكغ األقل ذكاء فبقضت في مكانيا حتى عاد الرضاداف فحىبت لتخخج مغ حضث فشجت كارتاحت ، كأما الكضدة 

ف العاقل ال يقشط مغ مشافع خخجت رفضقتيا فإذا السكاف قج سج ، فقالت : فخشت كىحه عاقبة التفخيط ، غضخ أ
فػثبت في ، ثع إنيا تساكتت فصفت عمى كجو الساء فأخحىا الرضاد ككضعيا عمى األرض بضغ الشيخ كالغجيخ الخأؼ

الشيخ فشجت ، لكغ حخقت أعرابيا كخاشخت ، غامخت احتساؿ نجاحيا خسدػف بالسئة ، لػ كضعيا في مكاف 
 بعضج ماتت ، كأما العاجدة الغبضة فمع تدؿ في إقباؿ كإدبار حتى صضجت .

اجد مغ ممخز الجرس كمو قػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ : "الكضذ مغ داف نفدو كعسل لسا بعج السػت كالع
 أتبع نفدو ىػاىا كتسشى عمى هللا األماني" .
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عخؼ الشبي الكخيع الحكي بأنو إنداف ضبط نفدو ، كعسل لسا بعج السػت ، كالغبي مغ أتبع نفدو ىػاىا ، أنا مع 
الشاس ، كالشاس كميا ىكحا ، ىل أنا أفزل مشيع ؟ ىل معقػؿ كل الشاس إلى جيشع ؟ ىحا كبلـ فارغ ، هللا عد 

كامخه محجدة كلضذ لظ عبلقة بدمػؾ أحج ، عمضكع أنفدكع كالعاجد مغ أتبع نفدو ىػاىا كتسشى عمى هللا كجل أ
 األماني . 

* * * 

 ثابت بغ قضذ :

ثابت بغ قضذ رضي هللا عشو سضج مغ سادات الخدرج السخمػقضغ ، ككجو مغ كجػه يثخب السعجكديغ ، ككاف إلى 
تصبضق لجرسشا ذكي الفؤاد ، حاضخ البجيية ، رائع البضاف ، ججيخ الرػت إذا ذلظ ذكي الفؤاد ، حاضخ البجيية ، 

نصق بّد القائمضغ ، كإذا خصب أسخ الدامعضغ ، كىػ أحج الدابقضغ إلى اإلسبلـ ، إذ ما كاد يدتسع إلى آيات 
قخآف سسعو الحكخ الحكضع يختميا الجاعضة السكي الذاب مرعب بغ عسضخ برػتو الذجي كجخسو الشجؼ حتى أسخ ال

بحبلكة كقعو ، كممظ قمبو بخائع بضانو ، كخمب لبو بسا حرل بو مغ تذخيع ، فذخح هللا صجره لئليساف ، كأعمى 
 قجره ، كرفع ذكخه باالندكاء تحت لػاء نبي اإلسبلـ .

كلسا قجـ الشبي صمػات هللا عمضو إلى السجيشة مياجخًا استقبمو ثابت بغ قضذ في كػكبة كبضخة مغ فخساف قػمو أكـخ 
استقباؿ ، أؼ إذا اإلنداف أكـخ الشبي الكخيع فيحا 
إكخاـ هلل عد كجل ، إذا لظ أخ مؤمغ أكخمتو فكأنسا 
 تكـخ هللا عد كجل ، ىكحا الحجيث الذخيف : 

 اه السؤمغ فإنسا أكـخ هللا (()) مغ أكـخ أخ
 ]األصبياني في تخغضبو عغ جابخ[

كرحب بو كبراحبو الرجيق أجسل تخحضب ، كخصب 
بضغ يجيو خصبة بمضغة افتتحيا بحسج هللا عد كجل ، 
كالثشاء عمضو ، كالربلة كالدبلـ عمى نبضو ، كختسيا 
بقػلو أنا نعاىجؾ يا رسػؿ هللا عمى أف نسشعظ مسا 

شا كأكالدنا كنداؤنا فسا لشا لقاء ذلظ؟ فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : الجشة ، ما كادت كمسة الجشة نسشع مشو أنفد
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ترافح آذاف القـػ حتى أشخقت كجػىيع بالفخحة ، كزىت قدساتيع بالبيجة ، كقالػا : رضضشا يا رسػؿ هللا ، رضضشا 
صضبو كسا كاف حداف بغ ثابت بغ قضذ خيا رسػؿ هللا ، كمشح ذلظ الضـػ جعل الشبي صمػات هللا عمضو ثابت 

، فرار إذا جاءه كفػد العخب لتفاخخه أك تشاضخه بألدشة الفرحاء السقاكؿ مغ خصبائيا كشعخائيا نجب إلضيع شاعخه
 ثابت بغ قضذ لسراكلة الخصباء كحداف بغ ثابت لسفاخخة الذعخاء . 

 بذارة الشبي العطس  لثابت بغ قضذ :

لقج كاف ثابت بغ قضذ مؤمشًا عسضق اإليساف ، تقي صادؽ التقػػ ، شجيج الخذضة كاف خصضب الشبي الخاص ، ك 
مغ ربو ، عطضع الححر مغ كل ما يغزب هللا عد كجل ، فمقج رآه الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ذات يـػ ىخعًا ، 

أف أكػف قج ىمكت ، قاؿ : جدعًا تختعج فخائدو خػفًا كخذضًة فقاؿ لو : ما بظ يا أبا دمحم فقاؿ : يا رسػؿ هللا أخذى 
أما سضجنا ثابت  -تخػ عامة الشاس تفعل السػبقات كتقػؿ لظ : نسشا نػمًا عسضقًا مخيحًا ، ىؤالء مضتػف  -كلع ؟ 

فقاؿ أخذى أف أكػف قج ىمكت ، فقاؿ سضجنا ثابت : لقج نيانا ربشا عد كجل عغ أف نحب أف نحسج بسا ال نفعل 
فسا زاؿ الشبي عمضو الربلة  -كاف أنضقًا ججًا  -خضبلء كأججني أحب الدىػة كأججني أحب الحسج ، كنيانا عغ ال

كالدبلـ ييجغ مغ ركعو حتى قاؿ : يا ثابت أال تخضى أف تعضر حسضجًا كتقتل شيضجًا كتجخل الجشة ؟ فأشخؽ كجو 
 ثابت بيحه البذخػ كقاؿ : بمى يا رسػؿ هللا ، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : إف لظ ذلظ .

الشبي الكخيع بذخ صحابي بالجشة اسسو عكاشة ، ىشاؾ صحابي ثاف قاؿ لو : كأنا ؟ فإذا قاؿ لو : أنت لدت مخة 
مغ أىل الجشة حصسو ملسو هيلع هللا ىلص ، كإذا قاؿ لو : أنت مشيا كحب عمضو ، حل ىحه ، فقاؿ لو : كأنا ؟ فقاؿ لو صمى هللا 

 ما سضجنا ثابت فبذخه بالجشة .عمضو سبقظ بيا عكاشة ، أؼ جػاب بسشتيى المصف أ
 كعشجما ندؿ قػلو تعالى : 

ْيِخ َبْعِزُكْع ِلَبْعٍس َأْف َتْحَبَط ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اَل َتْخَفُعػا َأْصَػاَتُكْع َفْػَؽ َصْػِت الَشِبيِّ َكاَل َتْجَيُخكا َلُو ِباْلَقْػِؿ َكجَ 
 كَف  َأْعَساُلُكْع َكَأْنُتْع اَل َتْذُعخُ 

 [2] سػرة الحجخات : 

تجشب ثابت بغ قضذ مجالذ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ عمى الخغع مغ شجة حبو لو ، ككثخة تعمقو بو ، كلـد بضتو 
 حتى ال يكاد يبخحو إال ألداء السكتػبة ، الشبي الكخيع كفي ألصحابو كيعخؼ مغ غاب .
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بخبخه ؟ كاف محبًا ككع ىع يحبػنو وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ كاف افتقجه الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كقاؿ مغ يأتضشي 
يحبيع أضعاؼ ما يحبػنو ، فقاؿ أحجىع : أنا يا رسػؿ هللا فحىب إلضو فػججه في مشدلو محدكنًا مشكدًا ، فقاؿ : ما 

صػتي  - شأنظ يا أبا دمحم ؟ قاؿ : شخ ، قاؿ كما ذاؾ ؟ ماذا فعمت ؟ قاؿ : أنظ تعخؼ أني رجل جيضخ الرػت
كإف صػتي كثضخًا ما يعمػ عمى صػت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كقج ندؿ في القخآف ما تعمع : " ال تخفعػا أصػاتكع " كال  -عاؿ 

أحدب إال حبط عسمي كأنشي مغ أىل الشار ، كع كانػا يخافػف عمى أنفديع مغ مخالفة القخآف الكخيع !! اآلف 
الخجل إلى الشبي الكخيع كأخبخه بسا رأػ كما سسع فقاؿ لو : اذىب إلضو كقل  يخخب بضتو كيقػؿ ماذا فعمشا ؟ فخجع

 .ثابت ، ضل يخجػ خضخىا شػاؿ حضاتولو : لدت مغ أىل الشار كلكشظ مغ أىل الجشة ، فكانت ىحه بذارة عطسى ل
جج عشجنا ىحا ىل يػجج عشجنا ىحا القمق ؟ ىحا مضداف ىؤالء أصحاب الجشة ، ىؤالء ممػؾ الجار اآلخخة ، ىل يػ 

 القمق ؟ مغ مشا يخاؼ عمى نفدو ، الحؼ يخاؼ لو البذخػ كالحؼ ال يخاؼ أعانو هللا . 

 قرة استذياد ثابت بغ قضذ :

كقج شيج ثابت بغ قضذ مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص السذاىج كميا سػػ بجر كأقحع نفدو في غسار السعارؾ شمبًا لمذيادة 
التي بذخه بيا الشبي ، فكاف يخصئيا في كل مخة إال أف كقعت حخكب الخدة بضغ السدمسضغ كمدضمسة الكحاب عمى 

اؾ أمضخًا لجشج األنرار كصار مػلى أبي ححيفة أمضخًا لجشج عيج سضجنا الرجيق ، كقج كاف ثابت بغ قضذ إذ ذ
السياجخيغ ، كخالج بغ الػلضج قائجًا لمجضر كمو أنراره كمياجخيو كما فضيع مغ أبشاء البػادؼ ، كقج كانت الخيح 

و خضست -كالجكلة في جل السعارؾ لسدضمسة ، أكؿ أمخ شغى مدضمسة حتى بمغ بيع األمخ أف اقتحسػا فدصاط خالج 
كقصعػا حباؿ الخضسة كمدقػىا ، فخأػ ثابت بغ قضذ يـػ ذاؾ مغ تزعزع السدمسضغ ما شحغ قمبو أسًى ككسجًا  -

كسسع ما مؤل صجره ىسًا كغسًا عشج ذلظ تحشط كتكفغ ككقف عمى رؤكس األشياد كقاؿ : " يا معذخ السدمسضغ ما 
ة عمضكع ، كبئدسا عػدتع أنفدكع مغ االنخحاؿ ليع، ىكحا كشا نقاتل مع رسػؿ هللا ، بئدسا عػدتع أعجاءكع مغ الجخأ 

كأبخأ إلضظ مسا  -أؼ مدضمسة  -ثع رفع شخفو إلى الدساء كقاؿ : الميع إني أبخأ إلضظ مسا جاء بو ىؤالء مغ الذخؾ 
" ثع ىب ىبة األسج الزارؼ كتفًا لكتف مع الغخ السضامضغ ، البخاء بغ مالظ  –أؼ السدمسػف  –يرشع ىؤالء 
ؼ كزيج بغ الخصاب ك ىػ أخ أمضخ السؤمشضغ كغضخىع كأبمى ببلًء عطضسًا مؤل قمػب السدمسضغ حسضًة كعدمًا األنرار 

، كشحغ أفئجة السذخكضغ كىشًا كرعبًا ، كما زاؿ يجالج في كل اتجاه كيزارب بكل سبلح حتى أثخشتو الجخاح فخخ 
ة التي بذخه بيا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ، صخيعًا عمى أرض السعخكة قخيخ العضغ بسا كتب هللا لو مغ الذياد
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 القرة ما انتيت مع أنو استذيج رضي هللا عشو . 

 كصضة ثابت بغ قضذ :

كىحه أغخب قرة ككانت عمى ثابت درع نفضدة فسخ بو رجل مغ السدمسضغ مغ عاـ السدمسضغ فشدعيا عشو كأخحىا 
و فقاؿ لمخجل : أنا ثابت بغ قضذ في السشاـ فيل عخفتشي ؟ لشفدو ، كفي المضمة التالضة الستذياده رآه رجل في مشام

قاؿ : نعع ، قاؿ : إني أكصضظ بػصضة فإياؾ أف تقػؿ ىحا حمع إني لسا قتمت أمذ مخ بي رجل صفتو كحا ككحا 
فأخح درعي كمزى بيا نحػ خبائو في أقرى السعدكخ مغ الجية الفبلنضة ، ككضعيا تحت قجر لو ، ككضع 

فائت خالج بغ الػلضج كقل لو أف يبعث إلى الخجل مغ يأخح الجرع مشو فيي ما تداؿ في مكانيا ،  فػؽ القجر رحبلً 
كأكصضظ بأخخػ فإياؾ أف تقػؿ ىحا حمع قل لخالج : إذا قجمت عمى خمضفة رسػؿ هللا في السجيشة فقل لو : إف عمى 

لػجو هللا تعالى فمضقس ديشي كلضحخر  ثابت بغ قضذ مغ الجيغ كحا ككحا ، كإف فبلنًا كفبلنًا مغ رقضقو عتضقاف
غبلمي ، استضقع الخجل فأتى سضجنا خالج بغ الػلضج فأخبخه بسا سسع كرأػ ، فبعث خالج مغ يحزخ الجرع مغ عشج 
آخحىا فػججىا بسكانيا كجاء بيا كسا ىي ، كلسا عاد خالج إلى السجيشة حجث أبا بكخ رضي هللا عشو بخبخ ثابت 

الرجيق بػصضتو كما عخؼ أحج قبمو كال بعجه أجضدت كصضتو بعج مػتو ، شبعًا كل  بغ قضذ ككصضتو ، فأجاز
إنداف كصى تشفح بعج مػتو ىحه كصاىا بعج مػتو ، أمبلىا بعج مػتو كنفحت ، الشبي الكخيع يقػؿ : " لػ بقضتع 

نضا غمبت عمى فقػدة ألف الجعمى الحاؿ التي أنتع عمضيا عشجؼ لرافحتكع السبلئكة " أحػاؿ الكذػؼ اآلف م
 ، ىسـػ الجنضا كزيشتيا غمبت عمى القمػب ، أما لػ أف الجنضا بعجت لدسعت العجب العجاب .الشاس

رجل يسذي مع عالع صادؽ الشاس تكمسػا لو عمضو ، أف ىحا يتيضأ أشضاء غضخ صحضحة ، تذػش كاضصخب 
لكغ أنا تػقعت أنو صادؽ ججًا ، كشالب العمع صادؽ فشاـ كقاؿ : يا رب إف كاف ىحا عمى حق فأعمسشي بحلظ ك 

 ناـ في المضل رأػ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ لو : " كالحؼ نفذ دمحم بضجه ىحا أحضا سشتي بعج مػتي ".
إذا أنت عشجؾ صجؽ كاؼ وهللا تخػ الشبي الكخيع كتدسع مشو ، إذا عشجؾ سؤاؿ دقضق ججًا كتخيج جػابًا شافضًا تخػ 

بلـ يقػؿ لظ كحا ككحا كىحا سضجنا ثابت ، اإلنداف عشجما هللا عد كجل يفتح لو قمبو يخػ الشبي عمضو الربلة كالد
رؤيا صحضحة تأتي كفمق الربح يدتبذخ أما حب الجنضا فخأس كل خصضئة ، حبظ الذيء يعسي كيرضب ، رضي 

 هللا عغ ثابت بغ قضذ كأرضاه كجعل في أعمى عمضضغ مثػاه .
 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

143 

اف كرعًا ، ككاف حخيرًا عمى رضاء هللا عد كجل كرضاء نبضو ، ألنو كاف قمقًا القرة بذكل مػجد سضجنا ثابت ك
 ىػ اآلف آمغ كاآلمغ الضـػ قمق يـػ القضامة . 

* * * 

 معخفة هللا عد كجل أساس الجيغ :

 حجيث شخيف قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 
 )) أفزل األعساؿ العمع باهلل ((

 ] كشد العساؿ عغ أنذ[

ضو الربلة كالدبلـ عسبًل ، أيغ ذاىب ؟ سساه الشبي عم
أحزخ مجمذ عمع حتى أتعخؼ إلى هللا عد كجل ، 
أفزل األعساؿ العمع باهلل الدبب ؟ قاؿ عمضو الربلة 
كالدبلـ : " إف العمع باهلل يشفعظ معو قمضل العسل 
ككثضخه كإف الجيل باهلل ال يشفعظ معو قمضل العسل كال 

 كثضخه "

باهلل يشفعظ ، كأكبخ عسل مع الجيل باهلل ال يشفعظ ، فاألساس العمع باهلل ، إف العمع باهلل يشفعظ أقل عسل مع العمع 
معو كثضخ العسل كقمضمو ، كالجيل باهلل ال يشفعظ معو ال كثضخ العسل كال قمضمو ، ألنو مبشي عمى جيل ، كلػ إنداف 

 مدجكد ، أما إذا عخؼ هللا عد كجل كدفع لضخة عّسخ جامعًا كال يعخؼ هللا عد كجل كلو معاص فالصخيق إلى هللا
 سػرية كاحجة ىحه تخفعو إلى أعمى عمضضغ ، فالسػضػع مبشي عمى معخفة هللا ، كمعخفة هللا عد كجل أساس الجيغ.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 مفصخاتو -أركانو  -شخكشو  -يفو : الرػـ : تعخ  2الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 رب العالسضغ ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال ما الحسج هلل
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا ، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا 

، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، ك أدخمشا بخحستظ اتباعو ، ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو 
 في عبادؾ الرالحضغ . 

 تعخيف الرػـ :

 أييا األخػة األكاـر ، ميجنا في الجرس الساضي لسػضػع الرـػ ، ك الضـػ نتحجث عغ بعس أحكامو .
أكاًل : تعخيف الرـػ ىػ اإلمداؾ نيارًا عغ إدخاؿ شيء عسجًا أك خصأ ، بصشًا أك ما لو حكع البصغ ، ك عغ 
شيػة الفخج بشضة مغ أىمو ، ىحا تعخيف مغ نػع جامع مانع ، اإلمداؾ أؼ تخؾ الصعاـ ك الذخاب ، نيارًا : ألف 

: مغ تسزسس ك بالغ في السزسزة ك  الصعاـ ك الذخاب في المضل مباح ، عغ إدخاؿ شيء عسجًا أك خصًأ
دخل شيء مغ الساء إلى جػفو فقج أفصخ ك عمضو أف يبقي نفدو صائسًا ، ك أف يعضج صضاـ ىحا الضـػ عسجًا أك 

لػال الشضة الختمط  -الشضة تفخؽ العبادة عغ العادة  -خصًأ ، بصشًا ، ك اإلمداؾ عغ شيػة الفخج بشضة : لػال الشضة 
ت ك العادات ، مغ أىمو : السخأة الشفداء لضدت أىبًل لمرضاـ ك كحلظ الحائس ، ك سبب كجػبو األمخ بضغ العبادا

شيػد جدء مشو ، لػ اإلنداف أسمع بخسدة عذخ مغ رمزاف عمضو أف يرـػ األسبػعضغ الستبقضضغ ك سبب كجػبو 
ع سبب ألدائو ، ك ىػ شيػد جدء مشو ، ك كل يـػ مشو سبب لػجػب أدائو ، كل يـػ مغ أياـ ىحا الذيخ الكخي

فخض أؼ الرضاـ أداًء ك قزاًء ، أؼ إذا كانت السخأة تقزي بعس أياـ رمزاف في أشيخ الدشة ال يدتصضع 
زكجيا أف يأمخىا باإلفصار ىحا فخض ، كال شاعة لسخمػؽ في معرضة الخالق ، يقػؿ ليا : ىحا لضذ رمزاف ىي 

 عمى مغ اجتسع فضو أربعة أشضاء :  تقزي ما فاتيا مغ رمزاف ، ك ىػ فخض أداًء ك قزاءً 
أكليا اإلسبلـ ، ك ثانضيا العقل ، ك ثالثيا البمػغ ، ك رابعيا العمع بالػجػب لسغ أسمع بجار الحخب ، كضف؟ أؼ في 
أثشاء السعارؾ أك في أثشاء الحخب دخل أحج الكفار في اإلسبلـ ، ك قج شيج أنو ال إلو إال هللا ك أف دمحمًا رسػؿ هللا 

، ك ىػ في زحسة السعخكة لع يبمغ أنو ال بج مغ صضاـ رمزاف ، فالعمع بػجػب الرضاـ أحج الذخكط التي  لكشو
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يجب أف تتػافخ في الرائع ، اإلسبلـ ك العقل ك البمػغ ك العمع بالػجػب لسغ أسمع بجار الحخب ، أما مغ كاف في 
مج إسبلمي ك يأتي رمزاف ك يقػؿ لظ : ال ديار اإلسبلـ فبل يقبل مشو الجيل ، لضذ مغ السعقػؿ إنداف في ب

أعمع أف ىشاؾ صضامًا ىحا مخفػض ، لكشو إذا أسمع بجار الحخب كاف العمع بالػجػب أحج الذخكط البلزمة لمرضاـ ، 
 أما السقضع في دار اإلسبلـ فيحا ال يعتج بو . 

 شخكط الرضاـ :

ك يذتخط لػجػب أدائو الرحة مغ مخض ك حضس ك نفاس ، ك اإلقامة أؼ أف يكػف مقضسًا ك لضذ مدافخًا ، 
 فالسدافخ قاؿ تعالى : 

ْف ِفي الَشاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتػَؾ ِرَجااًل َكَعَم  ُكلِّ َضاِمٍخ َيْأِتضَغ ِمْغ ُكلِّ َفجٍّ َعِسضٍق    ﴿ َكَأذِّ
 [27] سػرة البقخة : 

الشضة تسضد العبادة عغ العادة ، ك الخمػ  -كسا قمشا قبل قمضل  -لرحة أدائو ثبلثة : الشضة البج مغ الشضة ك يذتخط 
عسا يشافضو مغ حضس ك نفاس ك عسا يفدجه ، ك ال يذتخط الخمػ عغ الجشابة أؼ مغ أصبح صائسًا ك كاف في 

تي البصغ ك الفخج ك ما ألحق ء شيػ المضمة جشبًا فرضامو صحضح يغتدل ك يتابعو ، ك ركشو : الكف عغ قزا
، ك حكسو : سقػط الػاجب عغ الحمة ك الرػاب في اآلخخة ك هللا أعمع ، الرضاـ فخض إذًا البج مغ أدائو ، بيسا

حكسو أنظ إذا صست سقط عشظ ىحا الفخض ك لظ في اآلخخة ثػاب ، ك ىشاؾ أىجاؼ أخخػ بّضشيا القخآف الكخيع ك 
 هللا أعمع .

: زيا الحؼ نحغ بحاجة إلضو ، أكالً حه السعمػمات أساسضة ك كاضحة لكغ إذا أردنا أف نقف عشج بعيتزح لكع أف ى
مغ أفصخ مخصئًا عمضو أف يعضج الضـػ ، بالغ في السزسزة ك الػضػء إال أف تكػف صائسًا ، فإف كشت صائسًا ك 

ـػ ، ك أف تسدظ بقضة الشيار بالغت في السزسزة ك دخل شيء مغ الساء في جػفظ عمضظ أف تعضج صضاـ ىحا الض
ىحا حكع ، ىحا معشى خصًأ ، شبعًا عسجًا معخكؼ ، إفصار قصعي ، الشضة أساسضة في الرضاـ ، األىمضة أساسضة في 
الرضاـ ، خمػ اإلنداف مغ مخض أك حضس أك نفاس أك سفخ ، أؼ أدرؾ السؤمغ مغ ىحا الذيخ يػمًا عمضو أف 

سًا بضغ السدمسضغ ال يعتج ئو ، ال جيل في دار اإلسبلـ إف كشت مقضيرـػ بقضة الذيخ ، كل يـػ سبب ألدا
، لكشظ إف كشت مقضسًا في دار حخب ك حجيث عيج باإلسبلـ عمسظ بػجػب صضاـ ىحا الذيخ شخط أساسي بالجيل

 مغ شخكشو .
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اجب ك مدشػف ك الجشابة ال تفدج الرضاـ ، ك الجرس القادـ إف شاء هللا نتابع فضو أنػاع الرضاـ الدتة؛ فخض ك ك 
 مشجكب ك نفل ك مكخكه .

 أما الشضة فيي مغ عسل القمب لكغ بعس الفقياء شجد في المفع ك بعزيع قاؿ : نضة القمب تكفي . 

* * * 

 الصيارة :

مغ الفرػؿ السختارة مغ إحضاء عمـػ الجيغ كتاب الصيارة ك قاؿ السؤلف رحسو هللا ك رضي عشو : اعمع أف 
مخاتب ، األكلى : تصيضخ الطاىخ مغ األحجاث ك األنجاس ك الفزبلت ، األحجاث ىشاؾ حجث الصيارة ليا أربع 

أصغخ ك حجث أكبخ ، ك األنجاس العضشضة ، ك الفزبلت كحمق شعخ اإلبط ك ما شاكل ذلظ ، ك قز األضافخ ، 
ة : تصيضخ فجسعت في ىحه الكمسات الثبلث تصيضخ الطاىخ مغ األحجاث ك األنجاس ك الفزبلت ، ك الثانض

الجػارح مغ الحنػب ك اآلثاـ ، ك الثالثة : تصيضخ القمب مغ األخبلؽ السحمػمة ك الخذائل السسقػتة ، ك الخابعة : 
ك ىحه ىي الغاية القرػػ ، قاؿ : فسغ قػيت برضختو  -أربعة مخاتب  -تصيضخ الدخ عسا سػػ هللا عد كجل 

، خاتب الصيارة إال السختبة األكلىضت برضختو لع يفيع مغ مسخيختو ، ك مغ عس -الختبة  -سست إلى ىحا السصمب 
ىحه ضاىخة تجج مدمسضغ كثضخيغ ال يعشػف إال بصيارة الطاىخ بل إنيع يرابػف بأمخاض نفدضة اسسيا الػساكس 

لشػع أصبحت حضاتو جحضسًا ال الستدمصة ، كع مغ قزضة رفعت إلّي مغ أف إندانًا أصضب بأمخاض مغ ىحا ا
ك يعضج الػضػء ك يجخل دكرة السضاه ك يخخج ك يذظ في نػع شيارتو فضجخل ثانضة ك يخخج ، يتحخػ  ، يتػضأتصاؽ

مربله إف داس عمضو شفل صغضخ يعضج الربلة ، ىحه أمخاض نفدضة أؼ مثل ىحا اإلنداف يعالج في مرحات ، 
مغ األحجاث ك األنجاس ك  فاإلنداف عشجما يشدى مخاتب الصيارة ك يكتفي بالسختبة األكلى ك ىػ تصيضخ الطاىخ

الفزبلت فقج غفل عغ حقضقة الصيارة لساذا ؟ ألف اإلسبلـ بشي عمى الشطافة ، الشطافة أؼ إياكع أف تطشػا الشطافة 
السادية فقط ، كشت قج ضخبت لكع مثبًل : قمت مغ قبل أف إندانًا يعسل في مرمحة فضيا زيت ك شحع ك أشضاء 

ك مختجيًا أفخكؿ كسا يدسػنو أصمو أزرؽ صار أسػد المػف مغ الذحع ك الديت ك  -مكشدضاف مثبًل  -تمػث الثضاب 
الفحع ك الػحل ، ك انبصح تحت سضارة لضفظ بعس أجدائيا ، ك أتقغ عسمو ، ك أخح أجخًا معتجاًل ، فيحا العسل في 

لسفخكشات ، ك ىي اإلسبلـ نطضف إلى أقرى الحجكد ، كقج تقبع في غخفة مؤسدة بأفخخ األثاث ، ك فضيا أجسل ا
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مكضفة ، ك فضيا كل كسائل الخاحة ، فإذا كاف ىحا العسل مبشضًا عمى إيحاء الشاس في ىحه الغخفة فيحا عسل قحر ، 
فالشطافة إذا أشمقت إياكع أف تطشػا أنيا تشرخؼ إلى الشطافة السادية ، ذاؾ العسل نطضف ، ك الشبي عمضو الربلة 

ىػ مغ الكدب الحبلؿ ، كسضجنا عسخ يقػؿ : " إني أرػ الخجل ال عسل لو  ك الدبلـ أثشى عمى مغ يعسل بضجه ك
فضدقط مغ عضشي " ، ك اإلماـ عمي كـخ هللا كجيو يقػؿ : " قضسة الخجل ما يحدشو " ، إف كاف يحدغ عسبًل فمو 

لسخادع قحر ، عشج هللا قضسة ألنو عشرخ معصاء ، فالشطافة السقرػد بيا ىي الصيارة الجاخمضة ، فالكحاب قحر ، ا
الشساـ قحر ، الستكبخ قحر ، الحؼ يحتقخ الشاس قحر ، ك ىشاؾ أعساؿ قحرة مبشضة عمى إيقاع األذػ بالشاس ، عمى 
أخح أمػاليع ، عمى إيقاع الخعب فضيع ، ىحه أعساؿ كميا قحرة ، ك األعساؿ التي يحتاج فضيا اإلنداف إلى ثضاب 

عشج الشاس نطضفة ، ك أنعع بيا مغ أعساؿ، فبشي اإلسبلـ عمى  خاصة ىحه األعساؿ ىي عشج هللا نطضفة ، ك
الشطافة ، يجػز إنداف يحىب إلى أكربا يجج ىشاؾ مطاىخ نطافة مغ أعمى مدتػػ ، لكغ لػ عاشخىع ك أقاـ بضشيع 
لخأػ مغ قحارتيع ما ال يػصف ، مغ تفدخيع االجتساعي ، مغ انحبلليع الخمقي ، مغ اختبلط األنداب عشجىع ، 

ؼ كضف تقبل أييا اإلنداف أف إحرائضة أجخيت في أمخيكا قبل أشيخ عغ بعس العبلقات السحخمة بضغ األقارب أ
فػجج أف ثبلثضغ في السئة مغ الشداء ىشاؾ يسارسغ عبلقات محخمة مع محارميغ كاآلباء ك األخػات ، ما تفدضخ 

األنداب ، ال يػجج عشجىع عجة ، ك ال ىحا ذلظ ؟ ىؤالء لضدػا بشاتيغ ، ك ىؤالء لضدػا أخػاتيغ بدبب اختبلط 
التذخيع الحكضع الحؼ جاء بو الشبي الكخيع ، فضطغ أف ىحه أختو ىي لضدت أختو ، ُيطغ أف ىحه ابشتو ك ىي لضدت 

، الساؿ الحخاـ ، ك الكحب ، ك الغرابشتو ، فيحه ىي القحارة الحقضقضة ؛ التفدخ ، ك االنحبلؿ ، ك المـؤ ، ك كدب 
، ىحا كمو يدبب قحارة الشفذ ، فسغ قػيت برضختو سست إلى ىحه األىجاؼ ىستو ، ك مغ عسضت  ك الشسضسة

برضختو لع يفيع مغ مخاتب الصيارة إال السختبة األكلى فتخاه يزضع أكثخ زمانو الذخيف في السبالغة في االستشجاء 
ؼ تعضذو ك ىحا العسخ الحؼ ك غدل الثضاب ، انطخ السؤلف قاؿ : زمانو الذخيف ، أؼ أنت ىحا العرخ الح

تدتيمكو ىػ ثسضغ ججًا ، أؼ كل دقضقة أحضانًا يقػؿ لظ : ىحه السخكبة الفزائضة كمفت كل دقضقة مشيا ثبلثة عذخ 
ممضػف دكالر مثبًل ، ما معشى ذلظ ؟ أؼ ىحه السخكبة الفزائضة بحؿ مغ أجل إشبلقيا إلى القسخ عمع األرض كمو ، 

ت ، الفمظ ، الفضدياء ، الكضسضاء ، كل ىحه العمـػ تزافخت ك ساىست في ىحه السخكبة أؼ جسضع العمـػ ؛ الخياضضا
الفزائضة ، أحرضت نفقاتيا فإذا ىي رقع كبضخ كبضخ ، قدع ىحا السبمغ الكبضخ عمى أياـ بقائيا في الفزاء ، ك 

 عذخ ممضػف دكالر .عمى ساعات بقائيا ، ك عمى دقائق بقائيا ، فقضل : إف الجقضقة الػاحجة كمفت ثبلثة 
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 العسخ ثسضغ ججًا :

ىل ترجؽ أييا األخ الكخيع أف الثانضة الػاحجة مغ حضاتظ تكمف ألػؼ ألػؼ السبليضغ مغ أجل أف تذخب ىحا 
الكأس مغ الساء ، البج مغ الذسذ ، ال بج مغ الدحاب ، البج مغ البحار مغ أجل أف تأكل ، ىحه السشاخات 

كثمػج ك غضع ك شسذ ساشعة ك شسذ محجػبة ، ىحه كميا تديع في صشع الستقمبة مغ حخ ك قخ ك أمصار 
الصعاـ ك الذخاب ، في صشع الخزخاكات ك السحاصضل ك الفاكية ، فأنت مثبًل قمبظ مغ أجل تخكضب دساـ في 
القمب صشاعي اسسع العسمضات تقجر بسئتي ألف ، بثبلثسئة ألف ، تخكضب كمضة كمف ثسانسئة ألف لضخة ، زرع كمضة 
مأخػذة إلنداف ، فاإلنداف عشجما تكػف أجيدتو سمضسة ماداـ زرع كمضة يكمف ثسانسئة ألف، ك عسمضة بالقمب 
ثبلثسئة ألف ، ككضع دساـ صشاعي بأربعسئة ألف ، معشى ذلظ أف اإلنداف يكمف في كل ثانضة ألػؼ السبليضغ ، 

األمػر ، في الميػ ك الباشل ، ك أىجاؼ  ك معشى ىحا أف العسخ ثسضغ ججًا ، فسغ استيمظ ىحا العسخ في سفاسف
غضخ صحضحة ، ك في شخؽ مدجكدة ، ك أعساؿ ال شائل مشيا ، في لعب ك تفاخخ باألمػاؿ ك األكالد ، فيػ مغ 
أخدخ الشاس ، ألف ساعة المقاء ال يشجـ فضيا السخء إال عمى ساعة مخت في الجنضا لع يحكخ هللا فضيا ، فاإلنداف 

رخفو ؟ أؼ ما مزى فات ، ك السؤمل غضب ، ك لظ الداعة التي أنت فضيا ، ما مزى يجقق في كقتو كضف ي
، أسأت ، ما مزى مزى ك انتيى أمخه صمضت أـ لع ترلِّ ، صست أـ لع ترع ، فكخت أـ لع تفكخ ، أحدشت أـ

في مصمع ك التفكضخ فضو مزضعة لمػقت ، ك السؤمل غضب ، سأفعل ىحا بعج غج ، في نياية الذتاء سػؼ أتػب ، 
العاـ الجراسي سػؼ أتػب ، بعج أف أنجد ىحا العسل سػؼ أتػب ، ك السؤمل غضب ، ك لظ الداعة التي أنت 
فضيا ، ال تسمظ إال ىحه الداعة ، فإذا عخفت هللا عد كجل قع ك بادر إلى شاعتو قبل أال تجرؼ ما سضكػف ، إذًا 

اء ك غدل الثضاب ضشًا مشو بحكع الػسػسة ، ك قمة العمع فتخاه يزضع أكثخ زمانو الذخيف في السبالغة في االستشج
أف الصيارة السصمػبة ىي ىحه فقط شيارة الثضاب ، ك جيبًل بدضخ الستقجمضغ الحيغ كانػا يدتغخقػف الدماف في 
تصيضخ القمػب ، مسكغ أف تجج مدمسًا نطضفًا ك لكغ عشجه حقج ، عشجه استعبلء ، عشجه حدج ، لضذ معقػاًل ، ما 

ة ىحه الشطافة الطاىخة؟ البج مغ تصيضخ القمب ، لحلظ سضجنا عسخ قاؿ : " تعاىج قمبظ " ، يجب أف تخاقب قمبظ قضس
 ماذا ُيِكغ لمشاس ؟ ىل يكغ ليع السحبة أـ الحقج ؟ ماذا يكغ ؟ قاؿ تعالى : 

 ضٍع  ﴿ َيْػـَ اَل َيْشَفُع َماؿ  َكاَل َبُشػَف * ِإاَل َمْغ َأَت  َّللَاَ ِبَقْمٍب َسمِ 
 [ 89-88] سػرة الذعخاء : 
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 عسمضة الصيػر في كل السخاتب تعج شصخ اإليساف :

ك قج انتيى األمخ إلى قـػ يدسػف الخعػنة نطافة ، فتخػ أكثخ زمانيع يسزي في تديضغ الطػاىخ ك بػاششيع خخاب 
الشطافة مقترخة عمى االستجسار محذػة بخبائط الكبخ ، ك العطع ، ك الجيل ، ك الخياء ، ك الشفاؽ ، ك لػ رأكا 

عمى الحجخ أؼ رأكا الشطافة مقترخة عمى أمػر التصيضخ السادية ، ك ىحا ال يشبغي أف يكػف في ىحا الفيع 
 القاصخ .

 في الحجيث عغ الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ يقػؿ : 
 )) الُصُيػُر َشْصُخ اإِليَساِف ((

]  ]مدمع َعْغ َأِبي َماِلٍظ اأَلْشَعِخؼِّ

فدخ بعزيع ىحا الحجيث أف كل مخاتب الشطافة ىحه ؛ مختبة الجػارح ، ك مختبة تصيضخ الجػارح مغ الحنػب ، 
تصيضخ القمب مغ األخبلؽ السحمػمة ، تصيضخ الدخ عسا سػػ هللا ، الصيػر شصخ ىحه السخاتب ، أؼ ىحا القمب 

؟ أف تصيخه عسا سػػ هللا ، فعسمضة التصيضخ ىحا الدخ مغ أجل أف يكػف هللا فضو ، ماذا يشبغي أف تفعل أكاًل 
نرف اإليساف ، ك ىحه الجػارح مغ أجل أف تكػف قائسة بأمخ هللا ، ماذا يشبغي أف تفعل ؟ يشبغي أف تصيخىا عغ 
الحنػب ك اآلثاـ ، ىحا القمب الحؼ ىػ مػضع األخبلؽ السحمػمة كضف تحمضو باألخبلؽ الحسضجة؟ البج مغ تصيضخه 

 مة ، إذًا عسمضة الصيػر في كل السخاتب تعج شصخ اإليساف ، أؼ نرف اإليساف بالحات .مغ ىحه السحمػ 

 اإلسبلـ نطضف ضاىخًا ك باششًا :

 ك ىشاؾ حجيث آخخ يقػؿ عمضو الربلة ك الدبلـ : 
 )) ِمْفَتاُح الَربلِة الُصُيػُر ((

]  ]التخمحؼ َعْغ َعِميٍّ

يارة ، ك الصيارة أحج شخكط الربلة ، ك لكغ ال يشبغي أف يقترخ شبعًا الحجيث يؤخح عمى ضاىخه ، البج مغ الص
الفيع عمى ىحا السعشى ، مفتاح الربلة الصيػر بسعشى مغ كاف غاشًا لمسدمسضغ ، مغ كاف مدتغضبًا ليع ، مغ كاف 
 نامًا فضسا بضشيع ، مغ نطخ إلى عػراتيع ، مغ غذيع في بضعيع ك شخائيع ، ال يدتصضع أف يرمي ، ك بعزيع

 حسل قػلو تعالى : 
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ـَ ُخُحكا ِزيَشَتُكْع ِعْشَج ُكلِّ َمْدِجٍج َكُكُمػا َكاْشَخُبػا َكاَل ُتْدِخُفػا ِإَنُو اَل ُيِحُب اْلُسدْ   ِخِفضَغ ﴿ َيا َبِشي َآَد
 [31]سػرة األعخاؼ : 

بعزيع حسل قػلو تعالى ىحا عمى أف الديشة العسل الرالح ، البذ أجسل الثضاب ك تعصخ ك تديغ ك ىحا شكل 
اآلية ، السعشى اآلخخ في اآلية : البج مغ عسل صالح تقجمو بضغ يجيظ في أثشاء الربلة ، فمػ أغثت مميػفًا ، 

مي فإف ىحا العسل الحؼ قجمتو يعضشظ عمى أعشت فقضخًا ، ترجقت ، عجت مخيزًا ، أجبت سائبًل ، ثع ذىبت لتر
 االتراؿ باهلل عد كجل ، قاؿ تعالى : 

ًجا   َْ  ﴿ َفَسْغ َكاَف َيْخُجػا ِلَقاَء َربِِّو َفْمَضْعَسْل َعَسبًل َصاِلًحا َكاَل ُيْذِخْؾ ِبِعَباَدِة َربِِّو َأ
 [110] سػرة الكيف : 

عمى كلٍّ كل ىحه السعاني التي ذكخناىا ال تشفي السعاني الطاىخة لمشطافة ، اإلسبلـ نطضف ضاىخًا ك باششًا ، ك إف 
 رأيت إندانًا نطضفًا ضاىخًا فادعو إلى نطافة الباشغ ألف األكلى ال تكفي . 

* * * 

 السداجج ك األسػاؽ :

 الدبلـ : ك اآلف إلى بعس األحاديث الذخيفة يقػؿ عمضو الربلة ك 
 )) . . . . َخْضَخ اْلِبَقاِع اْلَسَداِجُج ، َكَأَف َشَخ اْلِبَقاِع اأَلْسَػاُؽ ((

 ]الحاكع عغ ابغ عسخ[

كمسة خضخ اسع تفزضل بسعشى أخضخ لكغ لكثخة استعساليا اخترخت ك أصبحت خضخ، فأنت في السدجج يصيخ 
ك تصسح إلى أف تكػف مغ أىل تشعقج تػبتظ ،  قمبظ ، ك تدسػ نفدظ ، ك تذحح عديستظ ، ك يمضغ قمبظ ، ك

، ك تحذ بالرفاء ، ك يبعج عشظ االنقباض ك الزضق ، ك ىكحا قاؿ بعس الرحابة : " نكػف مع رسػؿ الجشة
هللا ك نحغ ك الجشة كياتضغ فإذا عافدشا األىل ك األكالد نشدى "، ىحه الحاؿ تحىب عشا ، لكغ في األسػاؽ ىحه 

ثسشيا إف اشتخيتيا ديشًا أصابظ ذؿ الجيغ ، ك إف امتشعت عشيا شعخت بالحخماف ، ك إف  الحاجة جسضمة ال تسمظ
كاف في الصخيق فيشاؾ نداء كاسضات عاريات مائبلت مسضبلت تمعشيغ ألنيغ ممعػنات ، اإلنداف تغضخت كجيتو ، 

 فالشبي الكخيع قاؿ : 
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 َشَخ اْلِبَقاِع اأَلْسَػاُؽ (()) . . . . َخْضَخ اْلِبَقاِع اْلَسَداِجُج ، َكَأَف 
 ]الحاكع عغ ابغ عسخ[

إف لع تكغ لظ حاجة ماسة بالدػؽ ال تحىب إلضو ، ألف الدػؽ كسا قمشا : مػشغ الفتشة ، إما فتشة في الحاجات أك 
فتشة فضسغ حػؿ الحاجات ، إياكع ك فزػؿ الشطخ فإنو يػقع في الشفذ اليػػ ، حتى الحاجات التي لدت بحاجة 

شيء آخخ الشبي الكخيع كاف إذا كقع برخه عمى شيء إلضيا ال تتأمل فضيا كثضخًا فقج تبحؿ في نفدظ اليػػ، ىشاؾ 
 مغ زيشة الجنضا يقػؿ : 

 )) الميع ال عْضَر ِإال َعْضُر اآلِخَخِة . . . ((
 ] البخارؼ عغ أنذ بغ مالظ [

ىحا الجعاء يحكخؾ باآلخخة ك ما فضيا مغ نعضع مقضع ، ك كضف أف أىل الجشة في الجشة يشعسػف إلى أبج اآلبجيغ ، 
 حت لظ زيشة الجنضا تحكخ اآلخخة ك ما فضيا مغ سعادة عطسى .فكمسا ال

 خضخ األعساؿ ك األصحاب عشج هللا :

 ك يقػؿ عمضو الربلة ك الدبلـ : 
 ))خضخ األعساؿ الربلة في أكؿ كقتيا((

 ]عغ عثساف بغ عسخ كىػ صحضح عمى شخط الذضخضغ[

عغ كقتيا أذىب هللا البخكة مغ عسخه ، أؼ ال  يبجك أف الربلة في أكؿ كقتيا تدعج صاحبيا ، كمغ أّخخ الربلة
يشعع بالػقت ، إذا اإلنداف صمى الطيخ بػقتو ، كالعذاء بػقتو ، يدتخيح فإذا أصابو الشعاس ناـ فػرًا ، فإذا أّخخ 
العذاء كأصابو الشعاس كلع يكغ قج صمى فالربلة أصبحت عبئًا عمضو ثقضبًل ، فخضخ األعساؿ الربلة في أكؿ 

ذا ذكخت هللا أعانظ فدادؾ قاؿ خضخ األصحاب صاحب إذا ذكخت هللا أعانظ ، ك إذا ندضت ذكخؾ ، إ كقتيا ، ك
: ك هللا إنو شيء جسضل ، أكسل حجثشا ، أؼ شجعظ عمى الحجيث ، كشت معو بشدىة أك بدفخ ىحا الػقت لظ

حجثت صجيقًا عغ هللا ك قاؿ  الثسضغ أمزضتسػه في معخفة هللا ، إذا ذكخت هللا أعانظ ىحه نرضحة لػجو هللا ، إف
لظ : ىحا السػضػع دعشا مشو اآلف ، ال تراحبو ، ىحا قج يدبب لظ ضضاعًا كفدادًا ، إذا قاؿ لظ : دعشا مغ ىحا 
السػضػع مازاؿ باكخًا عمضشا ، مغ مات ك رأػ ماذا يػجج بعج السػت ؟ هللا كخيع ، غجًا نحج ك نتػب ، ىحه األقػاؿ 

  يشبغي أف تراحبو .إف قضمت فيحا الراحب ال
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 ك عس عمضو بالشػاجح بسعشى الـد صحبتو ، ك يقػؿ عمضو الربلة ك الدبلـ : 

ِبِو (( ِْ  )) َخْضُخ األْصَحاِب ِعْشَج َّللَاِ َخْضُخُىْع ِلَرا
ِ ْبِغ َعْسٍخك[  ]التخمحؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

أؼ صاحباف ىحا قجـ ليحا خجمة كبضخة ، ىحا عشج هللا خضخ مغ ىحا ، األكثخ نفعًا ىػ األفزل عشج هللا عد كجل ، 
أؼ يػجج أصحاب يبشي صحبتو عمى ابتداز صجيقو ، أؼ إذا تشاكلػا الصعاـ بسصعع يحب أف يجفع عشو ، حضث 

ج بصاقة لضزعيا يبقى ساكتًا ، فساداـ اإلنداف يتأخخ بالجفع قمضبًل حتى يجفع عشو ، إف ركبػا سضارة ك ذلظ أخخ 
بيحه الرحبة يبتغي أف يدتفضج مغ صاحبو فيحا أسػأ األصحاب ، أما خضخىع عشج هللا مغ بادر بإكخاـ صاحبو 

 حضث : 

ِبِو ، َكَخْضُخ اْلِجضَخاِف ِعْشَج َّللَاِ َخْضُخُىْع  ِْ  ِلَجاِرِه(()) َخْضُخ األْصَحاِب ِعْشَج َّللَاِ َخْضُخُىْع ِلَرا
ِ ْبِغ َعْسٍخك[  ]التخمحؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

ضج يدعج الشفػس :  التْػ

 ك قاؿ عمضو الدبلـ : 
ـِ َعَخَفَة ، َكَخْضُخ َما ُقْمُت َأَنا َكالَشِبُضػَف ِمْغ َقْبِمي ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ  َجُه ال َشِخيَظ َلُو َلُو )) َخْضُخ الُجَعاِء ُدَعاُء َيْػ ْْ اْلُسْمُظ َك
 َكَلُو اْلَحْسُج َكُىَػ َعَم  ُكلِّ َشْيٍء َقِجيخ  ((

 ] التخمحؼ عغ عسخك بغ شعضب عغ أبضو عغ ججه [

أؼ خضخ قػؿ يقػلو اإلنداف : ال إلو إال هللا ىحه كمسة التػحضج ، ك ما تعمست العبضج أفزل مغ التػحضج ، ك 
خؾ ، بالذخؾ يػجج خػؼ ك يأس ، مع الذخؾ يػجج بالتػحضج ترفػ القمػب ، اآلف كل مذاكل الشاس مغ الذ

قشػت ، لكغ مع التػحضج يػجج بذخػ ك أمل ك شسأنضشة ك راحة ك سعادة ك استغشاء ، إذا رأيت أف أمػرؾ بضج فبلف 
ك فبلف لئضع فيحا أكبخ الذقاء أؼ أف تخػ أمػرؾ بضج فبلف ، ك فبلف ال يعخؼ هللا عد كجل ، لكشظ إذا رأيت 

ىػ ج هللا كأنظ عبج هلل كأنظ إذا أشعتو أراحظ مغ عشاء الجنضا ، ك حساؾ مغ شخار خمقو ، ىحا األمخ كمو بض
 ، ك بالتػحضج تدعج الشفػس : التػحضج

 فإف مشحشا بالخضا مغ أْػبشا  أشع أمخنا نخفع ألجمظ ْجبشا
 لشحسضظ مسا فضو أشخار خمقشا  لح بحسانا ك اْتع بػػجشابشا
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*** 
األخصار مغ كل جانب ، يكفي إنداف يخكب سضارتو ك يكػف نطامضًا ك إذا بخجل نائع يجخل  شبعًا الحضاة مخضفة ،

بو ك يقػؿ لظ : ابشو تػفي ك خسدة كدػر متحخكة ، أؼ احتساؿ الذخ قائع في الحضاة ، أما إف كشت مع هللا عد 
 كجل فضحفطظ مغ مثل ىحه السرائب .

ـِ َعَخَفةَ  َجُه ال َشِخيَظ َلُو َلُو اْلُسْمُظ  ))َخْضُخ الُجَعاِء ُدَعاُء َيْػ ْْ ، َكَخْضُخ َما ُقْمُت َأَنا َكالَشِبُضػَف ِمْغ َقْبِمي ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َك
 َكَلُو اْلَحْسُج َكُىَػ َعَم  ُكلِّ َشْيٍء َقِجيخ  ((

 ] التخمحؼ عغ عسخك بغ شعضب عغ أبضو عغ ججه [

 دعادة عم  قمب اإلنداف :التػكل عم  هللا ك االستدبلـ لو يجخل ال

خضخ الجعاء االستغفار ، االستغفار ىحه الػجية إلى هللا عد كجل التي تصيخ الشفذ مغ ذنػبيا ، ك الحنػب 
 األعساؿ أك الذيػات التي عمقت بيا ، فإذا جاء الشػر اإلليي شيخىا مغ ىحه الحنػب ك نقاىا مغ ىحه األدراف .

ْزِؽ َما َيْكِفي (()) َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  ا ْكِخ اْلَخِفُي َكَخْضُخ الخِّ  لَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ، َخْضُخ الحِّ
 ]أحسج َعْغ َسْعِج ْبِغ َماِلٍظ[

أؼ لػ خذع قمب ىحا لخذعت جػارحو ، أحضانًا اإلنداف تدسعػف ببعس القخاءات في السداجج أف الشاس في 
لػ خذع قمبيع لخذعت أصػاتيع ، لػ خذعػا لبكػا ، أما ىحا  نياية اآلية يرخخػف بأعمى أصػاتيع : هللا ،

الرضاح عمى شخب فيحا صضاح الصخب ال صضاح الخذػع ، خضخ الحكخ الخفي ك خضخ الخزؽ ما يكفي ، أؼ : 
الميع مغ أحبشي فاجعل رزقو كفافًا، الشبي الكخيع تسشى ألحبابو أف تكػف أرزاقيع كافضة ليع مغ دكف إسخاؼ ك ال 

 ك ال تبحيخ ك ال بحخ ك ال كبخ ك ال فخخ ك ال خضبلء ك ال استعبلء .مخضمة 

خضخ الداد التقػػ ك خضخ ما ألقي في القمب الضقضغ ، شبعًا إذا اإلنداف ىضأ بضتًا ك ىضأ لو فخشًا جضجًا ك مخافق جضجة 
كل ما لّح ك شاب ك جاءه السػت ، ىحا الداد ال قضسة لو ، لكغ  -إف صّح التعبضخ  -ك كضع ببضت السؤكنة 

 جاء ممظ السػت فالشبي الكخيع قاؿ : أعسالو الرالحة إف كانت كثضخة فيي خضخ زاد لو، إذا 

 )) خضخ الداد التقػى ((
 ] الصبخؼ عغ عكخمة [
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 ك قاؿ :

 )) خضخ ما ألقي في القمب الضقضغ ((
 ] شعب اإليساف عغ ابغ مدعػد[

سػؼ أؼ يقضغ ىحا ؟ الضقضغ بمقاء هللا ، الضقضغ بعجالة هللا ، الضقضغ بخحسة هللا ، الضقضغ بأف ما في كتاب هللا حق ك 
يقع ، الضقضغ بأف العاقبة لمستقضغ ، الضقضغ بأف أىل الباشل البج خاسخكف ، ىحه الكمسات العطضسة مغ يػمضغ قخأت 

 في القخآف الكخيع قػلو تعالى : 

ـْ َأْبَخُمػا َأْمخًا َفِإَنا ُمْبِخُمػَف    ﴿ َأ
 [79] سػرة الدخخؼ : 

أؼ إذا أىل الجنضا أبخمػا أمخًا فاهلل عد كجل مػجػد ، أمخه ىػ الشافح ، ك هللا سبحانو ك تعالى يبـخ أمخًا ، أؼ 
األمخيغ نافح ؟ أمخ هللا عد كجل لػ أبـخ ، ك لػ أف ىؤالء األجانب ائتسخكا عمى ىحه الببلد السدتزعفة مثبًل ، 

 : أبخمػا أمخًا ، أما فإنا مبخمػف ، ك قاؿ تعالى 

َت  ِإَذا َأَخَحِت اأْلَْرُض ُزْخُخَفَيا َكاَزَيَشْت َكَضَغ َأْىُمَيا َأَنُيْع َقاِدُركَف َعَمْضَيا َأَتاَىا َأْمُخنَ  َْ ا َلْضبًل َأْك َنَياًرا َفَجَعْمَشاَىا ﴿ 
ـٍ َيَتَفكَ  ُل اآْلََياِت ِلَقْػ ِرضًجا َكَأْف َلْع َتْغَغ ِباأْلَْمِذ َكَحِلَظ ُنَفرِّ  ُخكَف  َْ

 [24]سػرة يػنذ : 

أمخنا ال أمخىع ، أجسل شعػر لمسؤمغ يخػ أف هللا عد كجل ربو ك إليو رحضع سسضع برضخ غشي ، فالتػكل عمضو ، 
 ك التفزضل لو ، ك االستدبلـ لو ، شيء يجخل الدعادة عمى قمب اإلنداف .

 أكيذ القخني :

 ىحا الحجيث :في مػضػع ىحه األحاديث التي تبجأ بكمسة خضخ مّخ معي 

ـِ َيْػـَ ِصفِّضَغ : َأِفضُكْع ُأَكْيذ  اْلَقَخِنُي؟ َقاُلػا : َنَعْع ، َقاَؿ َسِسْعُت رَ  ُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع )) َناَدى َرُجل  ِمْغ َأْىِل الَذا
 َعَمْضِو َكَسَمَع : ِإَف ِمْغ َخْضِخ الَتاِبِعضَغ ُأَكْيًدا اْلَقَخِنَي ((

 َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َأِبي َلْضَمى[]أحسج عغ 
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مغ سشتضغ أك أكثخ فضسا أذكخ حجثتكع عغ قرتو ، ك قج رجاني بعزيع أف أعضج القرة لسا فضيا مغ دقة ، ك مغ 
مػعطة ، ك قج استجبت ليحا الصمب ، ك سأتمػه عمى مدامعكع ك قج جاءت مشاسبة ليحا الحجيث خضخ التابعضغ 

 أكيذ .

 فيخع الشاس رجااًل : أذف مؤذف الحج 

ْف ِفي الَشاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتػَؾ ِرَجااًل َكَعَم  ُكلِّ َضاِمٍخ َيْأِتضَغ ِمْغ ُكلِّ َفجٍّ َعِسضٍق    ﴿ َكَأذِّ
 [27]سػرة الحج : 

يشذجكف البضت العتضق ك الحـخ اآلمغ السقجس الحؼ رفع قػاعجه إبخاىضع ك إسساعضل، ك شافت بو السبلئكة ، ك 
الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ك فاضت رحاب مكة بالػافجيغ ، ك تعصخت شعابيا بأنفاس العابجيغ الخكع الداججيغ ، ك دنت شيخه 

ك التقى الرفاء بالرفاء ، ك حاف الضـػ العطضع ، ك تيضأت عخفات ، ك  -تعبضخ لصضف  -األرض مغ الدساء
ىاتفًا بالجعاء ، ك مدبحًا بالشجػػ ، ك متعصخًا  خذعت القمػب ، ك عشت الػجػه لمحي القضـػ ، فبل تدسع إال

بالصاعة ، إنو يـػ اإلسبلـ األكبخ فبل رفث ك ال فدػؽ ك ال ججاؿ ، ك إنسا إيساف ك شيارة ، ك تخفع عغ الجنايا ، 
ك تصمع إلى الدساء ، ك لكغ ما باؿ عسخ أمضخ السؤمشضغ كما خصب فارس قخير ك عالسيا عمي بغ أبي شالب 

؟ ك ما خصبيسا ؟ إنيسا يصػفاف ك يجكراف بػفػد العخب في تمصف ك تصمع ، ك يخراف حجضج الضسغ  ما باليسا
بخعاية كاضحة ، ك استقراء شامل ، ك عجب الشاس لعسخ ك ىػ يقتحع قػافل الضسغ سائبًل عغ رجاليع ، متفخسًا 

ـ هللا كجيو في سستو ك كقاره ، ك في كجػىيع ، متدائبًل عغ أسسائيع ك أندابيع ، ك عجبػا أكبخ العجب لعمي كخ 
ىػ يفحز مبلمح الضسشضضغ ، ك يدتخكح أنباءىع ، ك يسازح فتضانيع كأنو يشذج ثأرًا أك ندبًا ، ك نطخ عمي إلى 
عسخ ، ك ابتدسا فكبلىسا يعمع سخ صاحبو ك ما يشذجاف ، ك لقج تخقبػا مػاسع الحجضج عذخ سشػات فسا عثخكا 

ليسا ، لقج أسّخ الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ إلضيسا أمخًا ىامًا ، ىسا أحخص الشاس عمى ضالتيسا، ك ما بمغا آما
عمضو ، ك لكغ الدشضغ مزت ، ك العسخ يتقجـ ، ك األمشضة الكبخػ لع تتحقق ، إف كمضيسا لضحكخ كجو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

ا أكيدًا القخني فاشمبا إلضو أف يدتغفخ لكسا الرادؽ الحبضب األمضغ ك ىػ ييتف بيسا : يا عسخ ك يا عمي إذا لقضتس
فإنو مجاب الجعاء ، عذخ سشػات في مػاسع الحج يدألػف ، يتفخسػف ، يتأممػف ، يتفحرػف كقج أعضتيع الحضمة ، 

، ـ فقاؿ : " إنو أشيل ، ذك سيػبةك إف صػرة أكيذ لػاضحة في قمبضيسا ، لقج كصفو الشبي عمضو الربلة ك الدبل
السشكبضغ، معتجؿ القامة ، آدـ ، يزخب بحقشو إلى بصشو ، كاضع يسضشو عمى شسالو يتمػ القخآف ، ذك بعضج ما بضغ 
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شسخيغ مغ صػؼ ، مجيػؿ في األرض ، معخكؼ في الدساء ، يقاؿ لمعباد يـػ القضامة : ادخمػا الجشة ، ك يقاؿ 
 أكيدًا القخني . لو : قف فضذفع بإذف ربو في عجد ربضعة ك مزخ " ، ىكحا كصف الشبي الكخيع

عذخ سشػات ك عسخ ك عمي يشذجاف في الحـخ األمضغ أكيدًا ، فقج أنبأىسا الشبي الكخيع عمضو الربلة كالدبلـ 
 بأنيسا سضذاىجانو في مػاسع الحج ، ك مغ أصجؽ مغ الشبي قضمة؟ 

 الحػار الحي دار بضغ عسخ ك عمي ك بضغ أكيذ القخني :

فمة ججيجة صغضخة ىبصت مغ الضسغ فػثب عسخ راكزًا يجفئ صجره األمل ، ك ك جاء رجل إلى عسخ لضشبئو بأف قا
في غسار القافمة شاىج عمضًا قج سبقو ، قافمة ججيجة مغ الضسغ ، يتحجث إلى رجل ناصع الثػب ك الػجو ، تبجك 

غضخ مغ  -تفحريع كاحجًا كاحجًا  -عمضو سسات الدضادة ، ك سسع عمضًا ييتف بو : ألع يبَق أبجًا في قافمتظ 
حجثتشي بأمخىع ؟ فقاؿ سضج ىحه القبضمة : أجل يا بغ عع رسػؿ هللا ، ك لكغ صبخًا لقج ُأندضتو ، إف في رحالشا فتى 
خامل الحكخ، مسدؽ الثػب ، يخعى لشا ك نؤجخه دراىع معجكدات ، ك ما أضشظ تشذج مثمو ، فرخخ عسخ إنو أشيل 

قامة ، آدـ ، يزخب بحقشو إلى صجره ، ك عجب األعخابي ك نطخ ذك سيػبة ، بعضج ما بضغ السشكبضغ ، معتجؿ ال
إلى عسخ ك ىػ ال يعخفو قائبًل : لقج كصفتو أكسل ما يػصف بو فيل رأيتو ؟ ك أضاء الشػر قمبي عسخ ك عمي 
 فقج عخفا أنيسا عمى األثخ الرادؽ ، ك استشصقا األعخابي فأرشجىسا إلى مكاف أكيذ ، فانصمقا إلضو يتدابقاف ، ك
في صحخاء مكة بالقخب مغ أبي قبضذ شاىجا رجبًل يخعى إببًل فدمسا عمضو ، ثع قاال لو : مغ الخجل ؟ قاؿ : راعي 
إبل ك أجضخ قـػ ، قاال : لدشا ندألظ عغ ذلظ ، ما اسسظ : قاؿ : عبج هللا ، الحؼ يخيجانو أكيذ ، قاال: قج عمسشا 

سسظ الحؼ سستظ بو أمظ ؟ قاؿ : يا ىحاف ما تخيجاف مشي ؟ أف أىل الدساء ك األرض كميع عبضج هلل ك لكغ ما ا
مغ أنتسا ؟ قاال : قج كصف لشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكيدًا القخني ك قج عخفشا الذيػلة ك الديػبة ، عشجئٍح أحدشا الدبلـ 

ما أخز باالستغفار  ك التحضة ، ك شمبا مشو الجعاء ك االستغفار ، شبعًا ىػ أشخؽ ك سكت ك كأنو ىػ ، قاؿ :
أحجًا ك لكغ لمسؤمشضغ ك السؤمشات ، ثع مغ أنتسا ؟ قاؿ عمي ىحا عسخ أمضخ السؤمشضغ ك أما أنا فعمي ، اإلنداف 
لضذ لو حق أف يفخع نفدو ، فاستػػ أكيذ القخني قائسًا قائبًل : الدبلـ عمضظ يا أمضخ السؤمشضغ ك يا بغ أبي 

ًا ، قاؿ عسخ : عطشي يا أكيذ؟ عسخ عسبلؽ اإلسبلـ قاؿ لو : عطشي يا شالب جداكسا هللا عغ ىحه األمة خضخ 
أكيذ ؟ ألنو صجؽ كبلـ الشبي الكخيع ، قاؿ أكيذ : ابتِغ رحسة هللا عشج شاعتو ، ك اححر نقستو عشج معرضتو ، 
ستو عشج ك ال تقصع رجاءؾ عشو خبلؿ ذلظ، ىحه الكمسة تكفي كحجىا ، ابتِغ رحسة هللا عشج شاعتو ، ك اححر نق
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معرضتو ، ك ال تقصع رجاءؾ عشو فضسا بضغ ذلظ ، فسغ رجا رحستو ك ىػ يعرضو فيػ األحسق ، ك مغ خافو ك 
ىػ يصضعو فيػ الضائذ ، ك ىتف بو عمي : لقج حجثشا الشبي عشظ صمػات هللا عمضو ك ىع لع يخؾ ك لكشو كاف 

يا أكيذ ؟ لع يخه ، فقاؿ : يا عمي لقج كاف يحبظ ك يرفظ ، ك يقػؿ : إنظ أفزل التابعضغ فكضف تترػر الشبي 
لكسا فزل التستع ك الذخؼ بخؤيتو ، ك أما أنا فقج حخمت ىحا الذخؼ ك الفزل ، ك لكششي أترػره صمػات هللا 

يسؤل الفزاء ، ك يدخؼ في  عمضو في برضختي عمى غضخ ما رأيتع بأعضشكع ك شاىجتع ، أترػره نػرًا ساشعاً 
الذخيف قاب قػسضغ أك أدنى مغ العخش ، ك قجمو مدتقخة في األرض الدابعة ، ك بكى ، أترػره ك رأسو الػجػد

عسخ ك عمي شػقًا لمشبي عمضو الربلة ك الدبلـ ، ثع قاؿ عسخ : كضف الدماف عمضظ يا أكيذ؟ قاؿ : كضف ىػ 
كل مذاكمو عمى رجل إف أصبح ضغ أنو ال يسدي ك إف أمدى ضغ أنو ال يربح ؟ ىحه حاؿ عالضة ججًا ، انحمت 

لع يعج ىشاؾ ىسـػ ماداـ السػت قخيبًا ، قاؿ : كضف بمغت ىحه السكانة العمضا ؟ قاؿ : إني أعضر في مقاـ الخػؼ 
ك ىػ مقاـ ال يبمغو اإلنداف حتى يربح مغ خػؼ ربو ك كأنو قتل الشاس جسضعًا ، الحقضقة إف لع يػجج خػؼ 

، يجب أف تقمق عمى مرضخؾ في الجنضا ، يجب أف تخاؼ  فالسذكمة كبضخة ، يجب أف تخاؼ عمى مقامظ عشج هللا
أال تكػف كسا يحب هللا ، ىحا الخػؼ أكبخ دافع لمعسل الرالح ك االلتداـ ك االستقامة ، ك تشاجضا شػيبًل ثع عخض 
عمضو عسخ كدػة ك نفقة فقاؿ : ما أصشع بيسا ؟ أما تخػ ردائي ك إزارؼ مغ صػؼ متى تخاني أخخقيسا ؟ ك 

عسمي أربعة دراىع متى تخاني آكميا ؟ معي دراىع ك ألبذ رداء ، إف بضغ يجؼ ك يجيظ عقبة كؤكدًا ال أخحت مغ 
يجػزىا إال كل ضامخ ميدكؿ ، فأعخض عغ الجنضا يا عسخ ، ك اخّر يػمًا ال يشفع فضو ماؿ ك ال بشػف ، فزخب 

ك ىّع أكيذ باالنرخاؼ فتعمق بو  عسخ بجرتو األرض ثع نادػ بأعمى صػتو : أال لضت أـ عسخ لع تمج عسخًا ،
عمي ك قاؿ : إنسا جئشاؾ لشأنذ بظ ، قاؿ : عجبًا يا عمي ، ما كشت أحدب أحجًا يعخؼ ربو فضأنذ بغضخه ثع كلى 
مجبخًا ، شبعًا الشبي صمى هللا عمضو ك سمع كرد عشو الحجيث عغ أكيذ ، لع يخه ك لكغ هللا أنبأه بو ، ك شمب مغ 

ف يدتغفخ لو ، أف يدألو االستغفار ، سضجنا عسخ حخيز حخصًا بالغًا عمى المقاء مع سضجنا عسخ إذا لقي أكيدًا أ
 أكيذ ، ك التقى معو ىػ ك عمي كـخ هللا كجيو ك كاف ما كاف .
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 الحقائق السدتشبصة مغ ىحه القرة :

أكيذ ، ارُج رحستو  مغ ىحه القرة كميا يجب أف يبقى في أذىانشا إف ندضشا التفرضبلت فبل يشبغي أف نشدى قػؿ
عشج شاعتو ، ك اححر نقستو عشج معرضتو ، ك ارجو فضسا بضغ ذلظ ، أؼ إذا اإلنداف رجا رحسة هللا ك ىػ يعرضو 
فيحا ىػ الجيل ك الغباء ك الحسق ، ك إذا قشط مغ رحستو ك ىػ يصضعو فيحا ىػ الجيل أيزًا ، يجب أف تخجػ 

رضتو ، ك فضسا بضغ ذلظ الخػؼ ك الخجاء ، ك الجنضا أساس كل رحستو عشج شاعتو ، ك أف تححر نقستو عشج مع
خصضئة، أيزًا انرخاؼ أكيذ القخني عغ الجنضا أحج أسباب فػزه بيحا السقاـ ، ك الذيء الثالث : أنو إذا أصبح قج 
ال يسدي ، ك إذا أمدى قج ال يربح ، ك ىشاؾ شيء رابع : الخػؼ مغ هللا عد كجل ، خػفو مغ هللا ك كأنسا 

، شاعتو ، ك خػؼ نقستو عشج معرضتو قتل الشاس جسضعًا ، ك يقضشو بالسػت ، ك زىجه في الجنضا ، ك رجاء هللا عشج
أربع حقائق تدتشبط مغ ىحه القرة ، مغ ىحه التفرضبلت الصػيمة ، قاؿ لو : ابتِغ رحسة هللا عشج شاعتو ، ك 

أصبحت مغ خػؼ هللا ك كأنشي قتمت الشاس  اححر نقستو عشج معرضتو ، ك ال تقصع رجاءؾ عشو خبلؿ ذلظ ،
 جسضعًا ، الذيء الثالث : كضف بخجل إف أصبح ضغ أنو ال يسدي ك إف أمدى ضغ أنو ال يربح .
آخخ شيء : عشجما عخض عمضو كدػة ك نفقة قاؿ : ىحا إزارؼ ك ردائي مغ صػؼ متى تخاني أخخقيسا ؟ ك 

أنا في بحبػحة ، فكل كاحج مشا عشجه أكل يكفضو عاـ في  أخحت مغ عسمي أربعة دراىع متى تخاني آكميا ؟ أؼ
البضت ، عشجه سبع أك ثساني بجالت بالخدانة ك يقػؿ لظ : الدشة ال يػجج عشجؼ شيء ، انطخ سضجنا أكيذ ، 
عشجما اإلنداف تخف حاجاتو في الجنضا ترفػ نفدو ، عشجما يقصع أسباب الجنضا تتفتح أسباب الدساء ، أما إذا 

 سو الجنضا:كاف كل ى
)) مغ أصبح كأكبخ ىسو الجنضا جعل هللا فقخه بضغ عضشضو ، كشتت عمضو شسمو ، كلع يؤتو مغ الجنضا إال ما قجر 
 لو ، كمغ أصبح كأكبخ ىسو اآلخخة جعل هللا غشاه في قمبو ، كجسع عمضو شسمو ، كأتتو الجنضا كىي راغسة ((
 ] التخمحؼ عغ أنذ[

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 ....…: صضاـ الجػارح  3الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا ، إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا ، ك أرنا الحق حقًا ك 

ا اجتشابو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، ك أدخمشا ارزقشا اتباعو ، ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقش
 بخحستظ في عبادؾ الرالحضغ. 

 صضاـ الجػارح عغ السحخمات :

أييا األخػة األكاـر ، إتسامًا لسػضػع صضاـ الخرػص كىػ صضاـ الجػارح عغ السحخمات تحجثشا في الجرس 
تغس عغ محاـر هللا ، كعغ كل شيء يػلج في الشفذ الساضي عغ صـػ العضغ ، ككضف أف العضغ عمضيا أف 

 الذيػة كاليػػ ، إياكع كفزػؿ الشطخ فإنو يبحر في الشفذ اليػػ ، كتحجثشا عغ صضاـ األذف : 
 )) مغ استسع إل  قضشة صب في أذنو اآلنظ يـػ القضامة ((

 ] ابغ عداكخ عغ أنذ[

فاألذف تدتسع ، كقج استشبط اإلماـ الغدالي قاعجًة كىي أف ما حـخ فعمو حـخ الشطخ إلضو ، كما حـخ الشصق بو حـخ 
استساعو ، فالحؼ يدتسع إلى الغضبة شخيظ السغتاب باإلثع ، كقج حجثتكع مغ قبل : الحنب شـؤ عمى غضخ صاحبو 

عمى غضخ صاحبو إف عضخه ابتمي بو ، كإف ذكخه فكضف عمى صاحبو ؟ فكضف عمى غضخ مغ اقتخفو ؟ الحنب شـؤ 
 فقج اغتابو ، كإف رضي بو فقج شاركو باإلثع " قاؿ تعالى : 

 ﴿ َكاَل َتْكُف َما َلْضَذ َلَظ ِبِو ِعْمع  ِإَف الَدْسَع َكاْلَبَرَخ َكاْلُفَؤاَد ُكُل ُأكَلِئَظ َكاَف َعْشُو َمْدُئػاًل  
 [36] سػرة اإلسخاء : 

أخبلؽ السدمع عمضة ، كإذا رآىا الشاس عمضو أحبػا أف يكػنػا مثمو ، فجخل الشاس في ديغ هللا أفػاجًا ، إذا شبق 
السدمسػف أكامخ ديشيع مئة في السئة دخل الشاس في ديغ هللا أفػاجًا ، فإذا تخمػا عغ األكامخ كشبقػا العبادات خخج 

كبضغ غضخ السدمسضغ نفػر ال يعمسو إال هللا ، سببو أف السدمسضغ  الشاس مغ ديغ هللا أفػاجًا ، أؼ بضغ السدمسضغ
حخفػا عمى العبادات كتخكػا مكاـر األخبلؽ ، فمسا تخكػا مكاـر األخبلؽ نفخ الشاس مشيع ، الحنب شـؤ عمى غضخ 
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 صاحبو ، إف عضخه ابتمي بو ، كإف ذكخه فقج اغتابو ، كإف رضي بو فقج شاركو باإلثع . 

 خمقضة :الرضاـ مجرسة 

فإتسامًا لسػضػع صضاـ الجػارح ، أؼ تخؾ الصعاـ كالذخاب شيء نعمسو جسضعًا ، ما مغ مدمع عمى كجو األرض 
إال كيعمع أف الرضاـ تخؾ الصعاـ كالذخاب كسائخ السفصخات مغ شمػع الفجخ الرادؽ إلى غخكب الذسذ بشضة ، 

؟ ضف يكػف الرضاـ عبادة تمفت الشطخلشاس ىع ىع ، كىحا تعخيف الرضاـ ، كلكغ ىحا الرضاـ ال يخقى بالشاس ، فا
أمخ إليي ، خالق ىحا الكػف يأمخ بعبادة ال تقجـ كال تؤخخ كال تدسػ براحبيا كال تغضخ مغ أخبلقو كال تدسػ 
بسضػلو؟ لضدت ىحه عبادة كسا نفيسيا نحغ ، كلكغ الرـػ إذا صست ثبلثضغ يػمًا فرامت جػارحظ عغ كل 

ظ عسا سػػ هللا عد كجل ، كخخجت مغ شيخ الرضاـ إندانًا آخخ بكل ما ليحه الكمسة مغ السعاصي ، كصاـ قمب
معشى ، بقضسظ ، بأخبلقظ ، يجب أف تقػؿ زكجتظ : وهللا ما كاف فبلف ىكحا ، ما ليحا الحمع الحؼ يتستع بو ؟ ما 

إذا تخكت الصعاـ كالذخاب هلل ليحه الخحسة ؟ ما ليحا المصف الحؼ ىػ فضو ؟ ىحا ىػ الرضاـ ، مجرسة خمقضة ألنظ 
 كىػ مباح. 

ـَ َلُو ِإال ))عغ أبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللَا عشو َيُقػُؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ َّللَاُ ُكُل َعسَ  ِل اْبِغ آَد
ـُ ُجَشة   َضا ـَ َفِإَنُو ِلي َكَأَنا َأْجِدي ِبِو َكالرِّ َضا ج  َأْك الرِّ َْ ِجُكْع َفبل َيْخُفْث َكال َيْرَخْب َفِإْف َساَبُو َأ َْ ـِ َأ َكِإَذا َكاَف َيْػـُ َصْػ

  ِمْغ ِريِح اْلِسْدِظ ِلمَراِئعِ َقاَتَمُو َفْمَضُقْل ِإنِّي اْمُخؤ  َصاِئع  َكاَلِحي َنْفُذ ُمَحَسٍج ِبَضِجِه َلُخُمػُؼ َفِع الَراِئِع َأْشَضُب ِعْشَج َّللَاِ 
ُيَسا ِإَذا َأْفَصَخ َفِخَح َكِإَذا َلِقَي َرَبُو َفِخَح ِبَرْػِمِو (( ُْ َتاِف َيْفَخ َْ  َفْخ

 ] مدمع عغ أبي ُىَخْيَخَة[

إذا تخكت الصعاـ كالذخاب كسائخ السفصخات كالسخالفات كالسعاصي كميا صغضخىا ككبضخىا ، البج مغ أف تذعخ أف 
ربلة عمضو، البج مغ أف تجمع عضشظ ، البج مغ أف تذعخ أف الربلة هللا راض عشظ ، البج مغ أف تقبل في ال

مائجٌة ربانضة ، كضف إذا دعاؾ إنداف إلى شعاـ نفضذ كقجـ لظ مغ ىحا الصبق ، كمغ ىحا الصبق ، كقاؿ لظ : ُكل 
ىحه ، أال تذعخ أنظ أكخمت ؟ كحلظ الربلة ، الربلة مضداف فسغ كفى استػفى ، مغ كفى االستقامة حقيا 

 ستػفى مغ الربلة ثسختيا ، الجيغ كمو صبلة ، قاؿ تعالى : ا

ِضا  ﴿ َكَجَعَمِشي ُمَباَرًكا َأْيَغ َما ُكْشُت  َْ  َكَأْكَصاِني ِبالَربَلِة َكالَدَكاِة َما ُدْمُت 
 [31] سػرة مخيع: 
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ديغ ال صبلة فضو ، مغ الربلة عساد الجيغ مغ أقاميا فقج أقاـ الجيغ كمغ ىجميا فقج ىجـ الجيغ ، ال خضخ في 
 تخؾ الربلة فقج كفخ ، بضغ الخجل كالكفخ تخؾ الربلة.

الرضاـ مغ أجل الربلة ، كالدكاة مغ أجل الربلة ، كالحج مغ أجل الربلة ، كالربلة مغ أجل الربلة ، أؼ 
لِّ فبل ىحه الحخكات كالدكشات كالقخاءات كالػقػؼ كالخكػع كالدجػد كالقعػد مغ أجل أف ترمي ، فإف لع تر

صمضت ، قع كصلِّ فإنظ لع ترلِّ أؼ آف األكاف أف نتعامل مع الحقائق ، السدمع عسخه ثسضغ ججًا ، يعضر عسخه 
كمو في األكىاـ ، أنا أصمي كالحسج هلل ، أنا أصـػ وهللا ما فصخت شيخًا في حضاتي ، حج أربع حجج ، كثساني 

 أكامخ إليضة ، عبادات راقضة ججًا البج مغ أف تخقى بظ. عسخات ، أؼ آف األكاف أف تتعامل مع الحقائق ، ىحه 

 السغبػف مغ تداكى يػماه :

السغبػف مغ تداكػ رمزاناه ، أؼ إذا كاف رمزاف الساضي كيحا الخمزاف فأنت مغبػف ، أؼ يجب أف تقػؿ : 
بصباع أحدغ ، تخكت ىحا الخمزاف أنا إنداف آخخ ، معمػماتي عغ هللا أعمى ، صفاتي األخبلقضة أرقى ، تصبعت 

بعس الرفات السحمػمة ، البج مغ أف تقػؿ ىحا ، كالسغبػف مغ تداكػ شيخاه ، ىحه كميا أقػاؿ كلضدت أحاديث 
 شخيفة ، كالسغبػف مغ تداكػ أسبػعاه ، كالسغبػف مغ تداكػ يػماه .

عسخ اإلنداف مثبًل ثبلث  يػماه إذا كشت البارحة كالضـػ فأنت مغبػف ، مغ لع يكغ في زيادة فيػ في نقراف، ألف
كسبعػف سشة كثسانضة أشيخ كثبلثة أسابضع كأربعة أياـ كثساني ساعات كسبع دقائق كثبلث ثػاني كأربعة أجداء 
الثانضة ، كانتيت الحضاة ، معشى ىحا أف الضـػ ثسضغ ججًا ، الضـػ جدء مغ الحضاة ، كمسا انقزى يـػ انقزى بزع 

 تعامل اإلنداف مع الحقائق . مغ اإلنداف ، أؼ آف األكاف أف ي

 الرضاـ مغ أجل التقػى كالتقػى فػؽ اإليساف :

 الرضاـ أمخ إليي ، قاؿ تعالى : 
ـُ َكَسا ُكِتَب َعَم  اَلِحيَغ ِمْغ َقْبِمُكْع َلَعَمُكْع َتتَ  َضا  ُقػَف  ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ُكِتَب َعَمْضُكُع الرِّ

 [183] سػرة البقخة : 
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معشى ىحا الرضاـ مغ أجل التقػػ كالتقػػ فػؽ اإليساف ، التقػػ رؤية ، كإذا ممظ اإلنداف الخؤية الرحضحة ىل 
يعقل أف يختار الذخ ؟ أف يختار ما يؤذيو ؟ أف يختار ما يذقضو؟ أف يختار ما يبعجه ؟ أف يختار شخيق جيشع ؟ 

الدعجاء ، كإف كشت ال تسمظ ىحه الخؤية فيحا ىػ الحضاة كميا رؤية ، كإف كشت تسمظ رؤيًة صحضحة فأنت مغ 
 عسى القمب ، قاؿ تعالى : 

ْعَس  اأْلَْبَراُر َكَلِكْغ ﴿ َأَفَمْع َيِدضُخكا ِفي اأْلَْرِض َفَتُكػَف َلُيْع ُقُمػب  َيْعِقُمػَف ِبَيا َأْك َآَذاف  َيْدَسُعػَف ِبَيا َفِإَنَيا اَل تَ 
 لُرُجكِر  َتْعَس  اْلُقُمػُب اَلِتي ِفي ا

 [46] سػرة الحج : 

 رمزاف مشاسبة لتصيضخ الشفذ مغ أدرانيا :

إذًا الرضاـ صضاـ الجػارح ، نعػذ باهلل أف نقشع برضاـ الفع كالمداف ىحا صضاـ العػاـ ، كصضاـ ال يقجـ كال يؤخخ ، 
كالتعب ، لكغ الرائع رب صائع لضذ لو مغ صضامو إال الجػع كالعصر ، كرب قائع لضذ لو مغ قضامو إال الديخ 

الحؼ ترـػ جػارحو ، أؼ الغضبة تفصخ الرائع ، خسدة يفصخف الرائع كيشقزغ الػضػء ؛ الكحب ، الغضبة ، 
 كالشسضسة ، كالشطخ بذيػة، كالضسضغ الغسػس ، تفصخ الرائع.

البشديغ مػجػد ، يتػقع أؼ اإلنداف أحضانًا تقف سضارتو في الصخيق يتػقع أنو يػجج عمة ، ال يػجج بشديغ فضجج أف 
أنو ال يػجج كيخباء فضجج كيخباء ، كمسا تػقع شضئًا ككجج العكذ يتػقع شضئًا آخخ ، فإذا كاف اإلنداف ال يرمي ، 
صبلتو شكمضة ، ألضدت نفدو أخصخ مغ سضارتو ، ما الدبب ؟ ما الحؼ يحػؿ بضشي كبضغ الربلة الرحضحة ؟ 

جاب بالكفار ؟ مػدٌة مع معخض ؟ أنقاد لسغ يجعػني إلى هللا ، البج مغ أمعرضة ارتكبتيا ؟ ذنب مقضع عمضو ؟ إع
عمة حالت بضشظ كبضغ الرمة الرحضحة ، فخمزاف مشاسبة جسضمة ججًا لتصيضخ الشفذ مغ أدرانيا كترفضة 

 الحدابات ككأنيا دكرٌة مكثفة .
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 األكامخ اإلليضة في القخآف الكخيع تقتزي الػجػب :

جثشا عغ صضاـ العضغ ، كعغ صضاـ األذف ، كعغ صضاـ المداف ، إتسامًا لسػضػع صضاـ في الجرس الساضي تح
الجػارح قج يكػف الرضاـ تخؾ ما نيى هللا عشو ، لكغ مغ أجل أف تحجث الربلة الرحضحة البج مغ فعل ما 

الدكاة ، مع أف كل أكجبو هللا عمضظ ، اإلنداف أحضانًا يطغ أف األكامخ اإلليضة ؛ الربلة ، كالرـػ ، كالحج ، ك 
 أمخ في القخآف الكخيع يقتزي الػجػب ، إذا قاؿ هللا عد كجل : 

َداًنا َكِذي اْلُقْخَب   ْْ َكاْلَضَتاَم  َكاْلَسَداِكضِغ َكُقػُلػا ﴿ َكِإْذ َأَخْحَنا ِمضَثاَؽ َبِشي ِإْسَخاِئضَل اَل َتْعُبُجكَف ِإاَل َّللَاَ َكِباْلَػاِلَجْيِغ ِإ
دْ  ُْ  ًشا َكَأِقضُسػا الَربَلَة َكَآُتػا الَدَكاَة ُثَع َتَػَلْضُتْع ِإاَل َقِمضبًل ِمْشُكْع َكَأْنُتْع ُمْعِخُضػَف  ِلمَشاِس 

 [83] سػرة البقخة : 

 ىحا أمخ إليي يقتزي الػجػب ، إذا قاؿ هللا عد كجل : 

 كَجُيْع َذِلَظ َأْزَك  َلُيْع ِإَف َّللَاَ َخِبضخ  ِبَسا َيْرَشُعػَف  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشضَغ َيُغُزػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َكَيْحَفُطػا ُفخُ 
 [30] سػرة الشػر: 

 ىحا أمخ إليي يقتزي الػجػب ، إذا قاؿ هللا عد كجل : 

ُبػا ِبَبْعِس َما َآَتْضُتُسػُىَغ ِإاَل َأْف َيْأِتضَغ ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اَل َيِحُل َلُكْع َأْف َتِخُثػا الشَِّداَء َكْخًىا َكاَل َتْعُزُمػُىَغ ِلَتْحىَ 
َشٍة َكَعاِشُخكُىَغ ِباْلَسْعُخكِؼ َفِإْف َكِخْىُتُسػُىَغ َفَعَد  َأْف َتْكَخُىػا َشْضًئا َكَيْجَعَل َّللَاُ  َذٍة ُمَبضِّ ِْ   ِفضِو َخْضًخا َكِثضًخا  ِبَفا

 [19] سػرة الشداء : 

ا األمخ عغ الربلة ، أف تعاشخ الدكجة بالسعخكؼ فيحا أمخ إليي عطضع ، اقخأ القخآف أمخ إليي ، قج ال يقل ىح
 في رمزاف كاستشبط األكامخ الستعمقة بالدكجة ، استشبط الشػاىي، قاؿ تعالى : 

ُرػا اْلِعجَ  ْْ َة َكاَتُقػا َّللَاَ َرَبُكْع اَل ُتْخِخُجػُىَغ ِمْغ ُبُضػِتِيَغ َكاَل ﴿ َيا َأُيَيا الَشِبُي ِإَذا َشَمْقُتُع الشَِّداَء َفَصمُِّقػُىَغ ِلِعَجِتِيَغ َكَأ
ُجكَد َّللَاِ َفَقْج َضمَ  ُْ ُجكُد َّللَاِ َكَمْغ َيَتَعَج  ُْ َشٍة َكِتْمَظ  َذٍة ُمَبضِّ ِْ َع َنْفَدُو اَل َتْجِري َلَعَل َّللَاَ ُيْحِجُث َيْخُخْجَغ ِإاَل َأْف َيْأِتضَغ ِبَفا

 َذِلَظ َأْمًخا   َبْعجَ 
 [1] سػرة الصبلؽ: 

 أمخ إليي كال يخخجغ ، قاؿ تعالى : 

ا ِإَف َّللَاَ اَل ُيِحُب ُكَل ُمْخَتاٍؿ َفُخػٍر   ًْ ْخ َخَجَؾ ِلمَشاِس َكاَل َتْسِر ِفي اأْلَْرِض َمَخ  ﴿ َكاَل ُتَرعِّ
 [18] سػرة لقساف : 
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َدَغ َّللَاُ ِإَلْضَظ َكاَل َتْبِغ اْلَفَداَد ِفي ﴿ َكاْبَتِغ ِفضَسا َآَتاَؾ َّللَاُ الَجاَر  ْْ ِدْغ َكَسا َأ ْْ اآْلَِخَخَة َكاَل َتْشَذ َنِرضَبَظ ِمَغ الُجْنَضا َكَأ
 اأْلَْرِض ِإَف َّللَاَ اَل ُيِحُب اْلُسْفِدِجيَغ  

 [77] سػرة القرز : 

 ا ؟ أيغ أنت مغ قػلو تعالى : اقخأ القخآف كدقق في األكامخ اإلليضة ، كقذ نفدظ بيا أيغ أنت مشي

ْدًشا َكَأِقضُسػا الَربَلَة َكَآُتػا الَدَكاَة ُثَع َتَػَلْضُتْع ِإاَل َقِمضبًل ِمْشُكْع َكَأْنتُ  ُْ  ْع ُمْعِخُضػَف ﴿ َكُقػُلػا ِلمَشاِس 
 [ 83] سػرة البقخة: 

زبػف لساذا الغمطة معو ؟ ىحه أخي ما عجبظ ضعيا مغ يجؾ كانرخؼ أنا صائع ، ىحه الكمسة معرضة ، ىحا 
 لضدت مأكػلظ كصائع ؟ ما ىحا الرضاـ ؟ أىكحا البائع يكػف ؟ قاؿ تعالى : 

ْدًشا َكَأِقضُسػا الَربَلَة َكَآُتػا الَدَكاَة ُثَع َتَػَلْضُتْع ِإاَل َقِمضبًل ِمْشُكْع َكَأْنتُ  ُْ  ْع ُمْعِخُضػَف ﴿ َكُقػُلػا ِلمَشاِس 
 [ 83] سػرة البقخة: 

 اتبع أكامخ هللا عد كجل ، قاؿ تعالى : 

ْنَداُف ِإَل  َشَعاِمِو    ﴿ َفْمَضْشُطِخ اإلِْ
 [24] سػرة عبذ : 

 أمخ إليي يقتزي الػجػب ، قاؿ تعالى : 

ْنَداُف ِمَع ُخِمَق    ﴿ َفْمَضْشُطِخ اإلِْ
 [ 5] سػرة الصارؽ: 

 أمخ إليي يقتزي الػجػب ، قاؿ تعالى : 

ِبضَغ  ﴿ َقْج َخَمْت مِ   ْغ َقْبِمُكْع ُسَشغ  َفِدضُخكا ِفي اأْلَْرِض َفاْنُطخكا َكْضَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُسَكحِّ
 [137] سػرة آؿ عسخاف : 

 أمخ إليي يقتزي الػجػب ، كتاب هللا بضغ أيجيشا نقخأه بمغتشا ، كالحسج هلل رب العالسضغ. 

 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

165 

 ْق الدكج عم  الدكجة :

 إتسامًا لسػضػع األمذ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 
))ْق الدكج عم  زكجتو أال تسشعو نفديا كلػ كاف عم  ضيخ قتب ، كأال ترـػ يػمًا كاْجًا إال بإذنو إال 
لفخيزة ، فإف فعمت أثست كلع يتقبل مشيا ، كأال تعصي مغ بضتيا شضئًا إال بإذنو فإف فعمت كاف لو األجخ 

كأال تخخج مغ بضتو إال بإذنو فإف فعمت لعشيا هللا كمبلئكة الغزب ْت  تتػب كتخجع كإف كاف كعمضيا الػزر، 
 ضالسًا((

 ] أبػ داكد عغ عبج هللا بغ عسخ[

، بأكامخه ضالسًا في عبلقتو مع ربوأؼ ال يقبل مغ الدكجة صبلة كال صضاـ إف لع تؤِد حق زكجيا ، كإف كاف الدكج 
أال ترـػ إال بإذنو ، كأال تشفق مغ مالو إال بإذنو ، كأال تخخج مغ بضتو إال بإذنو ، أما عبلقتيا مع هللا عد كجل 
 كحدابو عمى هللا عد كجل . 

 ال ِبِإْذِنِو (()) َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِريِّ َعِغ الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأَنُو َقاَؿ الْمَخَأٍة : ال َتُرػِمي إِ 
[] أبػ   داكد َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ

 إذا فعمت الدكجة ىحا مع زكجيا تقبل هللا صضاميا . 

 ْق الدكجة عم  الدكج :

حق السخأة عمى الدكج ، أف يصعسيا إذا شعع ، يجب أف تصعسيا مسا تأكل ، ال أف تأكل أنت مع رفاقظ ما لّح 
ا مؤمغ كأنا صائع ، أداء الحقػؽ جدء مغ الرضاـ ، كال كشاب كتجعميا تأكل أخذغ الصعاـ في البضت كتقػؿ : أن

ييجخ إال في البضت ، اذىبي إلى بضت أىمظ ىحا خبلؼ الجيغ ، أبضح لظ أف تيجخىا كلكغ أيغ ؟ في البضت ، 
اليجخ ال يرح إال في البضت ألنو إذا كاف في البضت فاألمل بحل السذكمة قخيب ، بزعة أياـ ، أما إذا كاف 

 ت أىميا فخبسا انتيى األمخ بالصبلؽ . اليجخ في بض
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 ْق الجار :

حق الجار إذا مخض عجتو ، اإلماـ أبػ حشضفة رضي هللا عشو لو جار مغغ أزعجو كثضخًا كأتعبو كثضخًا ، كاف يغشي 
 ىحا البضت : 

 لضـػ كخيية ك سجاد ثغخ أضاعػني كأي فت  أضاعػا 
*** 

يعادؿ كزيخ داخمضة تقخيبًا  -يبجك أف حخس الخمضفة قبزػا عمضو كساقػه إلى الدجغ ، فحىب بشفدو إلى السحتدب 
كتػسط لو ، فقاؿ : يا فتى ىل أضعشاؾ كأنت تقػؿ أضاعػني كأؼ فتى أضاعػا فيل أضعشاؾ يا فتى ؟ فكاف  -

، ىحا جار لو حق ، حق الجار إف مخض  إسبلـ ىحا الجار عمى يج اإلماـ األعطع أبي حشضفة ألف عمضو حقاً 
 عجتو. 

أف رسػؿ هللا لو جار ييػدؼ ، ككاف ىحا الجار يزع شضئًا يؤذؼ الشبي في  -هللا أعمع برحتيا  -يخككف قرة 
 مخة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لع يجج شضئًا في الصخيق فقاؿ : البج أف جارؼ مخيس فداره كعاده فذيج أنو رسػؿ هللا -الصخيق 
 كأسمع.

كمع غضخ أىمو فإف أصبت أىمو أصبت أىمو ، كإف لع ترب  -أخي فبلف لضذ أىبًل  -اصشع السعخكؼ مع أىمو 
أىمو فأنت أىمو ، يكفضظ فخخًا أنظ أىمو ، إف قجر أك لع يقجر، إف شكخ أك لع يذكخ ، إف استجاب أك لع يدتجب ، 

 جيث ، ك قاؿ تعالى : سضاف فعمت ىحا مغ أجل هللا عد كجل ، ال تشدػا ىحا الح

 ﴿ ِإَنَسا ُنْصِعُسُكْع ِلَػْجِو َّللَاِ اَل ُنِخيُج ِمْشُكْع َجَداًء َكاَل ُشُكػرًا  
 [9] سػرة اإلنداف : 

إنداف عطضع لو بشت قسة في العفاؼ كالتقػػ كالربلح ، يأتي إنداف كيذضع في السجيشة إنيا زانضة ، ككاف ىحا 
عمضو كيعصضو مغ الساؿ في كل كقت معمـػ فمسا سسع بفعمتو الذائشة ، كخبثو ، اإلنداف العطضع يداعجه كيشفق 

 كإشاعتو ىحا االفتخاء ، تألع مشو كنحر أال يعصضو شضئًا فعاتبو هللا ، فقاؿ تعالى : 

اْلُسَياِجِخيَغ ِفي َسِبضِل َّللَاِ َكْلَضْعُفػا ﴿ َكاَل َيْأَتِل ُأكُلػ اْلَفْزِل ِمْشُكْع َكالَدَعِة َأْف ُيْؤُتػا ُأكِلي اْلُقْخَب  َكاْلَسَداِكضَغ كَ 
ضع     َكْلَضْرَفُحػا َأاَل ُتِحُبػَف َأْف َيْغِفَخ َّللَاُ َلُكْع َوَّللَاُ َغُفػر  َرِْ

 [22] سػرة الشػر : 
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إذا أنت أمخت أف تعصي مغ افتخػ عمى ابشتظ الصاىخة ، سضجنا الرجيق حجيث اإلفظ لسا تػقف عغ مداعجتو ، 
 عد كجل عاتبو كىػ لضذ أىبًل لمسداعجة ، اصشع السعخكؼ مع أىمو ، كمع غضخ أىمو ، فإف أصبت أىمو هللا

أصبت أىمو ، كإف لع ترب أىمو فأنت أىمو ، يسكغ أف ترشع معخكفًا مع غضخ أىمو كيدمع عمى يجؾ ، ىكحا 
يحزخ مجالذ العمع ؟ عمى قجر ما  اإلسبلـ ، ىحا ىػ الجيغ أنعع بو مغ ديغ ، يجب أف يقػؿ الشاس : فبلف أيغ

سخكا مغ معاممتظ ، كأخبلقظ ، كحضائظ ، كعفتظ ، كشخفظ ، كتػاضعظ ، ككخمظ ، كإنرافظ ، كعجالتظ ، مغ 
 أيغ مأخح ىحا العمع ؟

ىحه دعػة إلى هللا في الدمػؾ ال في المداف ىحا الحؼ نحغ بحاجة إلضو ، حق الجار إذا مخض عجتو ، كإف مات 
 استقخضظ أقخضتو ، كإف أعػز ستختو. شضعتو ، كإف

األمضخ عبج القادر الجدائخؼ كاف رجبًل مغ أىل الفزل ، لو جار فقضخ الحاؿ ، عشجه بضت عخضو لمبضع فجفع لو 
ثبلثػف لضخة ذىبًا ، فغزب صاحب البضت ، وهللا ال أبضع جضخة األمضخ بسئة لضخة ذىبًا ، جاء إنداف كقاؿ لؤلمضخ 

 ؿ لو : ىحه ثبلثػف لضخة ذىبًا كابَق جارنا ، كابَق في بضتظ .ىكحا قاؿ جارؾ ، قا

حق الجار إذا مخض عجتو ، كإف مات شضعتو ، كإف استقخضظ أقخضتو ، كإف أعػز ستختو ، كإف أصابو خضخ 
 ،؟ ال أعخؼ ، فكاف في نفذ البشاء ىشأتو ، أخي بضت فبلف أيغ ؟ مخة شخقت بشاء بضتًا بضتًا بضت األستاذ فبلف أيغ

 ىل ىؤالء جػار ال يعخؼ مغ فػقو بالزبط ؟ شخقت الباب الحؼ تحت صاحب البضت ال يعخفو أيغ .
كإف أصابتو مرضبة عديتو ، قجيسًا يكػف رجل معو ضضف أىل الجضخة يبلحطػف يقخع الباب صحغ شعاـ ، يػضع 

ؿ متى شبخ ىحا كمو ؟ عمى السائجة ستػف أك سبعػف صحشًا مغ الصعاـ ، جارنا معو ضضف ، الزضف يشطخ كيقػ 
 ألف جارنا معو ضضف ، كاف إذا لع يرلِّ في السدجج يتفقجكنو ، الكل يقخعػف عمضو الباب ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ َفَخَمَف ِمْغ َبْعِجِىْع َخْمف  َأَضاُعػا الَربَلَة َكاَتَبُعػا الَذَيَػاِت َفَدْػَؼ َيْمَقْػَف َغِضا  
 [59] سػرة مخيع: 

الغي ، كال تخفع بشاءؾ فػؽ بشائو فتدج عمضو الخيح إال بإذنو ، كال تؤذه بقتار قجرؾ إال أف تغخؼ لو كقج لقػا ىحا 
 مشيا ، ىحا حق الجار.
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 رأس الجيغ الشرضحة :

يجب أف تعخؼ حق زكجتظ ، كحق أكالدؾ ، كجضخانظ ، كأخػانظ ، كزبائشظ، أخي انرحشي أنا في ىحا السػضػع 
 يباع تقػؿ لو : ىحه أفزل بزاعة ، وهللا ىحا الحؼ أّخخ السدمسضغ ، رأس الجيغ ال أعخؼ ، يػجج عشجؾ شيء ال

الشرضحة ، إذا شعخ البائع أف ىحا الدبػف غذضع يمبدو ىسػمًا كلضذ بزاعة كيقػؿ : ركبت ىحه البضعة ، عشج هللا 
ت عابج صشع ال تخكب ، مغ غر فمضذ مشا ، يقػؿ : ىحا لضذ مدمسًا ، كلػ كاف عابج صشع لػ أنظ غذذ

لحاسبظ هللا أضعاؼ ما يحاسبظ فضسا لػ غذذت مدمسًا ، أنا ىكحا فيست الجيغ لساذا ؟ لػ غذذت مدمسًا يقػؿ 
ىحا السدمع : فبلف سضئ ، أما إذا غذذت غضخ السدمع فضقػؿ : اإلسبلـ سضئ ىكحا الجيغ !! ىحا ديشكع ، ىكحا قاؿ 

 لظ الجيغ .
 ج عمضو الخيح إال بإذنو ، كال تؤذه بقتار قجرؾ إال أف تغخؼ لو مشيا ""... كال تخفع بشاءؾ فػؽ بشائو فتد

كفي ركاية : " إذا اشتخيت فاكيًة فأدؼ لو مشيا ، فإف لع تفعل فأدخميا سخًا كال يخخج بيا كلجؾ لضغضع بو كلجه ،  
 كال تؤذه بقتار قجرؾ إال أف تغخؼ لو مشيا "
صع األجشبضة التي ثسشيا اثشا عذخ لضخة، كإذا أراد أف يأكميا أماـ رفاقو إذا اإلنداف أعصى ابشو في السجرسة ىحه الق

أال يذتيػا ؟ وهللا غمط كبضخ ، ككاف فضيا سسـػ كمػاد مؤذية ، ثسشيا اثشا عذخ لضخة يأكميا ابشظ أماـ خسدة مغ 
اشتخيت فاكيًة فأىج لو  رفاقو ، ك يػجج كاحج لضذ مع أبضو اثشا عذخ لضخة كل يـػ ، أعصاه أبػه لضخة سػرية ، كإذا

 مشيا فإف لع تفعل فأدخميا سخًا ، كال يخخج بيا كلجؾ لضغضع بو كلجه ، كال تؤذه بقتار قجرؾ إال أف تغخؼ لو مشيا " 

 ْق الػلج عم  كالجه :

حق الػلج عمى كالجه أف يحدغ اسسو ، أؼ ىشاؾ أسساء محخجة ، إذا اسع االبغ غضخ جضج سػؼ يرضبو أزمات 
أصجقائو في السجارس ، الشبي الكخيع صمى هللا عمضو إذا اسع لع يعجبو يبجلو مغ أنت ؟ قاؿ : أنا زيج نفدضة مع 

 الخضل ، قاؿ : بل زيج الخضخ ، مغ أنت ؟ الحرضغ بغ سبلـ قاؿ : بل أنت عبج هللا بغ سبلـ .
كيدكجو عمى حدابو وهللا أف يحدغ اسسو كيدكجو إذا أدرؾ ، إذا كاف األب بإمكانو أف يدتخ ابشو في بضت صغضخ 

ىحا العسل يفػؽ حج بضت هللا الحخاـ ألنو سػؼ يشحخؼ ، مغ تدكج ممظ نرف ديشو فمضتق هللا في الشرف 
 اآلخخ.
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اإلماـ الكبضخ عبج هللا بغ السبارؾ كاف في شخيقو إلى الحج رأػ في الصخيق شفبًل صغضخًا يشقب في القسامة حتى 
البضت ، فإذا أسخة فقضخة ججًا ال تجج ما تأكل ، كىػ الفقضو أعصاىا كل ما  عثخ عمى شائٍخ مضت تبعو حتى عخؼ

يسمظ ، كعاد إلى بمجه كلع يحج ، قخأت ىحه القرة مججدًا فإذا الشاس الحيغ في الحج رأكه يصػؼ في البضت ، 
 معشى ذلظ أنيا كتبت لو حجًة تامة. 

 ْق هللا عم  كل مدمع :

كحق هللا عمى كل مدمع أف يغتدل في كل سبعة أياـ ، ألنو إذا لظ رائحة شضبة ال تؤذؼ أحجًا ، كالساء أشضب 
الصضب السفقػد ، قاؿ اإلنداف لو رائحة عصخية ال تطيخ إال إذا كاف نطضفًا ، أؼ إذا إنداف كضع يجه عمى جمجه 

مبًل ال يػجج عجـ رائحة بل رائحة عصخية تفػح مغ كشسو ككاف نطضفًا ىشاؾ رائحة عصخية ، هللا عد كجل خمقو كا
 الجمج ، الميع إف كاف ىحا الجمج نطضفًا. 

 ْق السدمع عم  هللا :

حق السدمع عمى هللا ، مغ نكح العفاؼ عسا حـخ هللا ، قاؿ رجل ىحه قرة كقعت لراحب مكتبة ، يطيخ أف فتاة 
ىحا الذاب فقاؿ في نفدو كىػ في الصخيق : أنا بيحا العسل  عابثة كأخبلقيا سضئة أغختو فتبعيا ، ككاف شابًا كحاجاً 

سػؼ أضضع حجتي ، عاد إلى السحل كقاؿ : إني أخاؼ هللا رب العالسضغ ، في الضـػ الثاني جاءه رجل كقػر 
كقاؿ لو : أنت متدكج يا بشي ؟ قاؿ لو : ال يا سضجؼ ، فقاؿ لو : أنا يػجج عشجؼ بشت تشاسبظ ، ىحا اعتقج أنو 

ج بيا عضب خصضخ ألنو عخض ابشتو ، فقاؿ لو : أرسل أمظ لتخاىا ، فأرسل أمو فقالت لو إنيا مستازة ، في يػج
الضـػ الثاني جاء إلى عشجه كقاؿ لو : كضف رأيتع ؟ فقاؿ لو : مستازة كلكغ أنا ال أممظ شضئًا ، فقاؿ لو : ىحا لضذ 

بلح زكجو ابشتو ، كشاركو في العسل ، كاآلف ىػ عسمظ ، ىحا الخجل مغ كجياء الحي تػسع في ىحا الفتى الر
رجل حي يخزؽ مغ كبار التجار ، ىحه الثخكة الصائمة كىحا الدكاج الدعضج بدبب كمسة قاليا : إني أخاؼ هللا رب 

 العالسضغ.
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 أؼ إذا الذاب أراد أف يتدكج لضعف عغ الحخاـ كانصبلقًا مغ قػلو تعالى : 
ي َأَخاُؼ َّللَاَ َربَ   اْلَعاَلِسضَغ   ﴿ ِإنِّ

 [28] سػرة السائجة: 

فحق عمى هللا أف يعضشو رغع أزمات الدكغ العشضفة ، كأزمات السيػر الغالضة، كاألثاث السختفع الثسغ ، رغع كل ىحه 
األزمات حق عمى هللا عد كجل ، كالقزضة قزضة نضة كشمب ، اشمب ىحا بقمب صادؽ فاهلل سبحانو كتعالى 

 ج .يعضشظ عمى ىحا الدكا

حقضق بالسخء أف يكػف لو مجالذ يخمػ بيا كيحكخ ذنػبو كيدتغفخ هللا مشيا ، أؼ البج مغ مجمذ خاص مع هللا 
عد كجل ، أنا جمضذ مغ ذكخني كحضثسا التسدشي عبجؼ كججني، البج مغ جمدة خاصة مع هللا تدتغفخ ، تحكخ ، 

أ كبلمو ، تشاجضو ، تسخغ جبيتظ في تشاجي ، تدبح ، تيمل ، تقػؿ : أنت مقرػدؼ كرضاؾ مصمػبي ، تقخ 
 األرض ، تدألو ، تدتغفخه . 

َت  ِإَذا َذَىَب ُثُمُث الَمْضِل ))َعْغ َأِبي َسِعضٍج َكَأِبي ُىَخْيَخَة َقاال َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع : ِإَف َّللَاَ ُيْسِيلُ  َْ  
َت   األَكُؿ َنَدَؿ ِإَل  الَدَساءِ  َْ الُجْنَضا َفَضُقػُؿ َىْل ِمْغ ُمْدَتْغِفٍخ ؟ َىْل ِمْغ َتاِئٍب ؟ َىْل ِمْغ َساِئٍل ؟ َىْل ِمْغ َداٍع ؟ 

 َيْشَفِجَخ اْلَفْجُخ ((
 ] البخارؼ َعْغ َأِبي َسِعضٍج[

 شيػد العذاء كالربح آية بضغ السدمع ك السشافق :

 ك : 
َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ : َلْػ َيْعَمُع الَشاُس َما ِفي الشَِّجاِء َكالَرفِّ األَكِؿ ُثَع َلْع )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأَف َرُسػَؿ 

َما ِفي اْلَعَتَسِة  ْعَمُسػفَ َيِجُجكا ِإال َأْف َيْدَتِيُسػا َعَمْضِو الْسَتَيُسػا َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي الَتْيِجضِخ الْسَتَبُقػا ِإَلْضِو َكَلْػ يَ 
ْبًػا (( َْ  َكالُرْبِح ألَتْػُىَسا َكَلْػ 

 ] مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

آية بضششا كبضغ السشافقضغ شيػد العذاء كالربح ، ال يدتصضع أف يدتضقع كقت الفجخ ىحا فػؽ شاقتو ، شبعًا 
 عد كجل ، يا ربي أيقطشي مزصخ مغ أجل الدحػر أف تدتضقع كلكغ جخب بعج رمزاف إف شمبت ىحا مغ هللا

الداعة الخابعة كالشرف ، جخب البج مغ أف تدتضقع بيحه الجقضقة بالحات ، هللا يػقطظ ، ىحه قاؿ عشيا عمساء 
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الشفذ : ساعة الخأس ال تخضب أبجًا ، أحضانًا اإلنداف يزبط الداعة يدتضقع قبل نرف دقضقة ، لػ كاف استضقع 
ىي التي أيقطتو حتى يثبت هللا لو أنا الحؼ أيقطتظ كلضذ الداعة ، فاآلف بعج دقضقة معشى ىحا أف الداعة 

رمزاف فخصة أف ترمي الربح حاضخًا كلكغ بعج رمزاف البصػلة أف تتابع ىحه الفخيزة شػاؿ العاـ ، ال تعجد 
جآت ، عغ ركعتضغ قبل الذسذ أكفظ الشيار كمو ، أؼ أنت اآلف شػاؿ ىحا الشيار في رعاية هللا ال يػجج مفا

كرشات ، تبمي ، مذكمة ، حادث ، رجل دخل يؤذيظ كأنت في السحل كيقػؿ لظ : ىات ىػيتظ ، ألنظ أنت 
اصصمحت مع هللا عد كجل صباحًا بضشظ كبضغ هللا عامخة إذًا يجعميا هللا بضشظ كبضغ الشاس عامخة ، إف كانت خخبة 

 كبضغ هللا أصمح هللا بضشو كبضغ الشاس .  بضشظ كبضغ هللا ستكػف بضشظ كبضغ الشاس خخبة ، مغ أصمح بضشو

 مػقف سضجنا ابغ العاص مغ أقباط الشرارى في مرخ :

مػقف كاحج لدضجنا عسخك بغ العاص رضي هللا عشو أردت أف أذكخه لكع ، سضجنا عسخك بغ العاص قاؿ مخاشبًا 
كإنو عمضو الربلة كالدبلـ قج أدػ  أقباط الشرارػ ككبار أساقفتيع في مرخ : إف هللا بعث دمحمًا بالحق كأمخه بو ،

ككاف مسا أمخنا بو اإلعحار إلى  -أؼ الصخيق الػاضح السدتقضع -رسالتو كمزى بعج أف تخكشا عمى الػاضحة 
فشحغ نجعػكع إلى اإلسبلـ فسغ أجابشا فيػ مشا لو ما لشا كعمضو ما عمضشا، ىحا  -أؼ دعػتيع إلى اإلسبلـ  -الشاس 

 مشيج السدمسضغ.
عػكع إلى اإلسبلـ فسغ أجابشا فيػ مشا لو ما لشا ، كعمضو ما عمضشا ، كمغ لع يجبشا إلى اإلسبلـ عخضشا فشحغ نج

عمضو الجدية كبحلشا لو الحساية كالسشعة ، الجدية مقابل الحساية، معفى مغ الخجمة اإللدامضة ألنو دفع جدية ، ىحا 
 إذا بقي الحمي عمى ديشو.

ح عمضشا كأكصانا بأىميا خضخًا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ : ستفتح عمضكع بعجؼ مرخ فاستػصػا كلقج أخبخنا نبضشا أف مرخ ستفت
بقبصيا خضخًا فإف ليع ذمة كرحسًا ، أيغ ىحه القخابة ؟ الدضجة ىاجخ مغ مرخ ، انطخ الػفاء ، الدضجة ىاجخ زكجة 

 بضو إذًا ليا رحع .سضجنا إبخاىضع مغ مرخ، كسضجنا إبخاىضع أبػ األنبضاء إذًا ىحه أمو أـ أ
فإف أجبتسػنا إلى ما نجعػكع إلضو كانت لكع ذمة إلى ذمة ، صار لكع ذمة القخابة كذمة أىل الحمة ، كفخغ عسخك 
مغ كمساتو فراح بعرا األساقفة : إف الخحع الحؼ أكصاكع بيا نبضكع ليي قخابة بعضجة ال يرل مثميا إال األنبضاء 

 . -نبي  عمى ىحا السدتػػ ال يحكخىا إال -
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 قرة إسبلـ عسخك بغ العاص :

سضجنا عسخك بغ العاص قزى حضاتو في مػاقف متعجدة يخكؼ لشا اآلف كضف أسمع؟ سأؿ عاىل الحبذة عسخك 
كضف لع تؤمغ بو كتتبعو كىػ رسػؿ هللا حقًا ؟ قاؿ لو : يا عسخك كضف لع تؤمغ بو ؟ كسأؿ عسخك الشجاشي قائبًل 

و الشجاشي : نعع فأشعشي يا عسخك كاتبعو فإنو وهللا لعمى الحق كلضطيخف عمى مغ أىػ كحلظ ؟ أكضج رسػؿ ؟ فأجاب
خالفو ، سضجنا عسخك بغ العاص كاف إسبلمو عمى يج الشجاشي ، الشجاشي لسا أسمع الشبي الكخيع أكبخ إسبلمو ججًا 

 ي فمسا مات صمى عمضو صبلة الغائب.فمسا جاءه كفج الشجاشي أبى إال أف يخجميع بشفدو ملسو هيلع هللا ىلص إكخامًا لمشجاش
كركب عسخك البحخ مغ فػره عائجًا إلى ببلده مضسشًا كجو شصخ السجيشة لضدمع هلل رب العالسضغ ، كفق الصخيق 
السفزضة إلى السجيشة التقى بخالج بغ الػلضج قادمًا مغ مكة ساعضًا ىػ اآلخخ إلى الشبي الكخيع لضبايعو ، كلع يكج 

مضغ حتى تيمل كجيو كقاؿ ألصحابو : لقج رمتكع مكة بفمحات أكبادىا ، كتقجـ خالج فبايع ، ثع الخسػؿ يخاىسا قاد
بي ؟ فأجابو عمضو الربلة تقجـ عسخك فقاؿ : يا رسػؿ هللا إني أبايعظ عمى أف يغفخ هللا لي ما تقجـ مغ ذن

تػبًة نرػحة إف اإلسبلـ يجب ما : يا عسخك بايع فإف اإلسبلـ يجب ما كاف قبمو ، ىحه لشا تب إلى هللا كالدبلـ
 كاف قبمو.

 ذكاء عسخك بغ العاص :

كاف سضجنا عسخك ذكي ججًا ، كاف آية في الحكاء ، يقػلػف إف سضجنا معاكية قاؿ لو: يا عسخك ما بمغ مغ دىائظ ؟ 
مت مجخبًل قاؿ لو : وهللا ما دخمت مجخبًل إال أحدشت الخخكج مشو ، قاؿ لو : لدت بجاىضة أما أنا وهللا ما دخ

أحتاج أف أخخج مشو ، كمع ذلظ يعج سضجنا عسخك داىضة فكاف سضجنا عسخ رضي هللا عشو إذا رأػ إندانًا جاىبًل 
 أبمو ضعضف الحكاء كاف يقػؿ : سبحاف هللا ! إف خالق ىحا كخالق عسخك إلو كاحج أؼ شتاف بضغ االثشضغ.

أمخؼ كافخًا ككشت أشج الشاس عمى رسػؿ هللا ، فمػ  يخكػ أنو في ساعات الخحضل استعخض حضاتو فقاؿ : كشت أكؿ
مت يػمئٍح لػجبت لي الشار ، ىحه ساعة الػفاة ، ثع بايعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسا كاف في الشاس أحج أحب إلضو مشو ، 

ترػركا سضجنا  كال أجل في عضشي مشو، كلػ سئمت أف أنعتو ما قجرت ألني لع أقجر أف أمؤل عضشي مشو إجبلاًل لو ،
عسخك لػ سئل أف يرف الشبي الكخيع لسا استصاع لساذا ؟ ألنو ما كاف يدتصضع أف يسؤل عضشضو مشو إجبلاًل لو ، 
فقاؿ : فمػ مت يػمئٍح لخجػت أف أكػف مغ أىل الجشة ، ثع بمضت بعج ىحا بالدمصاف كبأشضاء ال أدرؼ أىي لي أـ 

ثع رفع برخه إلى الدساء في ضخاعة  -بًا بيا أـ كاف مخصئًا أؼ اجتيج اجتيادات ال يجرؼ أكاف مرض -عمي 
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مشاجضًا ربو الخحضع العطضع قائبًل : "الميع ال بخؼء فأعتحر كال عديد فأنترخ كإف لع تجركشي رحستظ أكغ مغ 
 اليالكضغ" .

فًا مذخفًا كأخبلقضًا يدعج بو أؼ اإلنداف يجب أف يعخؼ قجر أصحاب الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، الحضاة كميا مػاقف ، كقف مػق
إلى األبج ، ككل شيء ما سػػ األخبلؽ ماض، ماذا أكمشا كماذا شخبشا كأيغ سكشا ككضف تاجخنا ككع ربحشا ؟ ىحا 
 لضذ لظ كلضذ لظ إال ما أكمت فأفشضت ، أك لبدت فأبمضت ، أك ترجقت فأبقضت ، كما سػػ ذلظ لضذ لظ .

في بحبػحة كبضخة سألػا رجبًل عتااًل حساؿ حصب أف أندؿ معو إلى القبخ  أحج أثخياء مرخ الكبار تػفي فمو أىل
كخح عذخة آالؼ جشضو ك آندو ، فقاؿ : عشجما ندؿ إلى القبخ جاء السمكاف رأيا إندانًا مسجدًا كإندانًا يتحخؾ ، فقاؿ 

ئت بيا ككع دفعت ثسشيا السمكاف : لشبجأ بيحا الحؼ يتحخؾ فحـد نفدو بحبمة ، فقالػا لو : ىحه الحبل مغ أيغ ج
كمسغ اشتخيتيا ؟ يا أخي عمى ىحه الحبمة خسدػف سؤااًل ، فخخج فدعًا كقاؿ : أعاف هللا كالجكع ، ىػ عمى الحبل 

 لع يتحسل كالبصػلة بعج السػت ، لحلظ الغشى كالفقخ بعج العخض عمى هللا ، ال تقػؿ أنا غشي كال فقضخ. 
الجنضا جائعة عارية يـػ القضامة ، أال يا رب نفذ جائعة عارية في الجنضا ))أال يا رب نفذ شاعسة ناعسة في 

شاعسة ناعسة يـػ القضامة ، أال يا رب مكـخ لشفدو ك ىػ ليا ميضغ ، أال يا رب ميضغ لشفدو ك ىػ ليا مكـخ ، 
 أال يا رب متخػض ك متشعع فضسا أفاء هللا عم  رسػلو ما لو عشج هللا مغ خبلؽ((

 أبي البحضخ[] الدضػشي عغ 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : أنػاع الرضاـ 4الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال ما 
بسا عمستشا ك زدنا عمسًا ، ك أرنا الحق حقًا ك عمستشا ، إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا 

ارزقشا اتباعو ، ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، ك أدخمشا 
 بخحستظ في عبادؾ الرالحضغ . 

 أنػاع الرضاـ :

كشيخ التػبة البج مغ الحجيث عغ أحكاـ أييا األخػة السؤمشػف ، نطخًا لقخب شيخ الرضاـ ، شيخ السغفخة ، 
الرضاـ كعغ حكع الرضاـ ، فأما عغ حكع الرضاـ إف شاء هللا تعالى في أحج دركس التفدضخ سػؼ أنيي درسًا 
في الحجيث عغ حكع الرضاـ مغ خبلؿ آيات الرضاـ، كفي درس األحج ىحا كالحؼ يمضو إف شاء هللا تعالى نتحجث 

في الجيغ حتع كاجب عمى كل مدمع ، كأحكاـ الرضاـ مأخػذة مغ كتاب : المباب  عغ أحكاـ الرضاـ ألف التفقو
 في شخح الرضاـ عمى الفقو الحشفي .

الرـػ أييا األخػاف ضخباف أؼ نػعاف ، كاجب كنفل ، كالرـػ في األصل لغًة ىػ اإلمداؾ بل ىػ مصمق 
 اإلمداؾ ، قاؿ تعالى : 

َسِغ َصْػًما َفَمْغ ُأَكمَِّع اْلَضْػـَ ِإْنِدِضا﴿ َفُكِمي َكاْشَخِبي َكَقخِّي َعْضًشا  ْْ ي َنَحْرُت ِلمَخ ًجا َفُقػِلي ِإنِّ َْ    َفِإَما َتَخِيَغ ِمَغ اْلَبَذِخ َأ
 [ 26] سػرة مخيع : 

أؼ إمداؾ عغ الكبلـ ، كشخعًا : اإلمداؾ عغ السفصخات حقضقًة أك حكسًا ، ما معشى حقضقًة أك حكسًا ؟ لػ أف 
شاكؿ الصعاـ كىػ ناس كأكل كلكشو حكسًا مسدظ عغ الصعاـ يبقى صائسًا ألف الحؼ يشدى كيأكل ال شيء اإلنداف ت

 عمضو .
اإلمداؾ عغ السفصخات حكسًا أك حقضقة في كقت مخرػص بشضة مغ السؤىل لمرـػ ، فإذا قمشا : كاجب كنفل ، 

ى آخخ ىػ الػاجب الحؼ بضغ الفخض كبضغ فالرضاـ الػاجب يخاد بو ما يقابل الشفل الحؼ يجب أف يؤدػ، كفي معش
الشفل ، فرضاـ الشفل كاجب كصضاـ رمزاف فخض ، كصضاـ الشفل نفل ، الػاجب إما أف يعشي الفخض الػاجب 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

175 

معًا، كإما أف يعشي حالة بضغ الفخض كبضغ الشفل ، عمى كلٍّ الػاجب ضخباف أؼ نػعاف مشو ما يتعمق بدماف بعضشو 
لشحر السعضغ ، حضشسا يشحر اإلنداف أف يرـػ يػمًا بعضشو ، أك أسبػعًا بعضشو ، أك كرضاـ رمزاف ، أك كرضاـ ا

شيخًا بعضشو ، فيحا صـػ كاجب يجب أف يؤدػ في الػقت الحؼ حجد لو، ىحا الرـػ الػاجب السعضغ بدمغ 
 مخرز كرضاـ رمزاف أك كرضاـ الشحر السعضغ يجػز صػمو بشضة مغ المضل . 

 : الشضة أْج شخكط العبادة

 بالسشاسبة الشضة أحج شخكط العبادة ، ال ترح العبادة مغ دكف نضة لقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ : 
َضاِت َكِإَنَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى َفَسْغ َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإَل  ُدْنَضا ُيِرضُبَيا  َأْك ِإَل  اْمَخَأٍة َيْشِكُحَيا )) ِإَنَسا اأَلْعَساُؿ ِبالشِّ

 َفِيْجَخُتُو ِإَل  َما َىاَجَخ ِإَلْضِو ((
]  ] مدمع عغ َعْمَقَسَة ْبَغ َكقَّاٍص المَّْضِثيَّ

فمحلظ يشػؼ الرائع صضاـ رمزاف أك صضاـ الشحر السحجد مغ المضل فإف لع يشِػ حتى أصبح الربح أجدأتو الشضة ما 
ؼ صضاـ رمزاف أك صضاـ الشحر السعضغ بضغ الفجخ كالدكاؿ ، كمعشى الدكاؿ زكاؿ الذسذ عغ كبج الدساء ، أ

يجػز إذا نػيت الرضاـ مغ المضل أك مغ الفجخ كحتى الدكاؿ أؼ حتى الزحػة الكبخػ إلى ما قبضل أذاف الطيخ ، 
 ألف أذاف الطيخ يأتي بعج الدكاؿ ، بعج أف تدكؿ الذسذ مغ كبج الدساء يجخل كقت الطيخ . 

 الشػع الثاني مغ أنػاع الرضاـ :

ػع الثاني مغ أنػاع الرضاـ فيػ ما يثبت في الحمة كقزاء رمزاف كما أفدجه مغ نفل ، اإلنداف إذا بجأ كأما الش
 بعبادة نافمة عمضو أف يتسيا لقػؿ هللا عد كجل : 

 ﴿ َكَأِتُسػا اْلَحَج َكاْلُعْسَخَة ّلِلَِِ  
 [196] سػرة البقخة:

أؼ إذا اإلنداف بجأ بالعبادة يشبغي أف يسزي فضيا إلى آخخىا ، فإذا نػػ صضاـ نفل ثع أفصخ لعحر يجب أف 
يقزي يػمًا مكانو ، كالزخب الثاني ما يثبت في الحمة مغ غضخ تقضج بدمغ ، لظ أف تقزي ىحا الرـػ مغ أؼ 

كميا ترح لقزاء رمزاف أك ما  كقت تذاء يثبت عمضظ في الحمة مغ دكف زمغ معضغ كقزاء رمزاف ، الدشة
أفدجه مغ نفل ، صضاـ الشفل الحؼ أفدجه لعحر يجب أف يؤدػ قزاء مغ دكف تحجيج زمغ معضغ ، كالشحر السصمق 
، شالب نحر إذا نجح في الذيادة الثانػية أف يرـػ أسبػعًا كلع يحجد ىحا اسسو نحر مصمق ، بضشسا الشحر السقضج 
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 فارات أيزًا . ىػ الحؼ قضج بدماف ، كصـػ الك

 الرـػ الغضخ محجد بػقت معضغ ال يجػز إال بشضة معضشة مغ المضل :

كل ىحه األنػاع مغ الرضاـ صـػ غضخ محجد بػقت معضغ ، ىحا الرضاـ ال يجػز إال بشضة معضشة مغ المضل ، صضاـ 
أك بعج الفجخ حتى  رمزاف كصضاـ الشحر السعضغ بػقت محجد عمى السحىب الحشفي ال يجػز إال بشضة مغ المضل ،

الزحػة الكبخػ ، أؼ إلى زكاؿ الذسذ عغ كبج الدساء ، أؼ يجب أف يكػف معطع الضـػ داخبًل في عبادة ديشضة ، 
لػ فخضشا إندانًا أراد أف يرـػ نفبًل أك قزاًء غضخ معضغ ككاف الضـػ قرضخًا كاستضقع الداعة الثانضة ضيخًا ىحا 

قزاء رمزاف، أك ما أفدجه مغ نفل ، كالشحر السصمق ، كصـػ الكفارات ،  الرضاـ ال يرح لرضاـ الشفل ، لرضاـ
ال يجػز إال بشضة معضشة مغ المضل لعجـ تعضضغ الػقت ، نحغ في رمزاف كمشا نعمع أنشا في رمزاف لحلظ بعس 

، مخًة كاحجة يشػؼ صضاـ الذيخ كمو الفقياء قالػا : لسجخد أف تدتضقع تأكل شعاـ الدحػر فيحه نضة ، كالسدمع لو أف
لكغ صـػ الكفارات ، أك صـػ قزاء رمزاف ، أك صـػ الشحر السصمق ، أك صـػ ما أفدجه مغ نفل ، ىحا 
يحتاج إلى نضة مبضتة مغ المضل كي ترح ىحه العبادة ، كالذخط أف يعمع بقمبو أؼ صـػ يقـػ ، كل إنداف يعمع ما 

نحر معضغ ، أك صضاـ أداء ، أك صضاـ قزاٍء ، أك إذا كاف يرـػ صضاـ نفل ، أك صضاـ نحر مصمق ، أك صضاـ 
 صضاـ كفارٍة ، أك صضاـ قزاء نفل ، كل إنداف مؤمغ يعمع أف ىحا الرـػ ىػ كحا .

ىحه ىي أنػاع الرضاـ ، صضاـ فخض كصضاـ نحر ، كصضاـ الفخض مشو ما ىػ محجد بػقت معضغ كرـػ رمزاف 
حجيج كأداء الشحر السصمق ، أك قزاء الشفل الحؼ بجأ فضو ثع كالشحر السحجد ، كمشو ما يثبت في الحمة مغ دكف ت
 أفدجه ، أك صـػ الكفارات ، أك ما شاكل ذلظ . 

 تمسذ اليبلؿ لرـػ رمزاف :

اآلف يشبغي لمشاس أف يمتسدػا اليبلؿ في الضـػ التاسع كالعذخيغ مغ شعباف ، بل يشبغي عمضيع أف يمتسدػا ىبلؿ 
ة األياـ صحضحة ، ألنو لػ غع عمضشا في أكؿ رمزاف أتسسشا شعباف ثبلثضغ شعباف في أكؿ الذيخ ، لتكػف عج

يػمًا ثع شخعشا بذيخ رمزاف ، ألف األصل بقاء الذيخ فبل نشتقل عشو إال بجلضل ، كالجلضل إما إتساـ العجة ، أك 
 رؤية اليبلؿ ، ىحاف ىسا الجلضبلف المحاف يكفضاف النتقالشا مغ شيخ إلى شيخ .
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ىبلؿ رمزاف كحجه صاـ كلػ لع تقبل شيادتو ألنو متعبج بسا عمع، مغ رأػ اليبلؿ كحجه كذىب إلى  اآلف مغ رأػ
القاضي الذخعي فمع يقبل شيادتو ، ألف في قبػؿ الذيادة شخكشًا سػؼ نأخحىا بعج قمضل كإف أفصخ ، مغ رأػ 

ار كنحػه ، قبل اإلماـ شيادة اليبلؿ كحجه فعمضو القزاء دكف الكفارة كإف كاف في الدساء عمة مغ غضع أك غب
الػاحج العجؿ ، مغ ىػ العجؿ التي تقبل شيادتو في رؤية اليبلؿ ؟ العمساء قالػا : مغ غمبت حدشاتو عمى سضئاتو 
كمغ تدتخ عمى معاصضو ، أؼ مغ غمب عمضو الربلح كالتدتخ ، أؼ ىحا الحؼ يفعل سضئًة كيحكخىا لمشاس ىحا 

البارحة أفصخت في رمزاف ىحا ساقط عجالتو ، ىحا الحؼ يقػؿ : أنا البارحة لع سقصت عجالتو ، الحؼ يقػؿ : أنا 
أصلِّ ، إف غمب عمضو التدتخ فذيادتو مقبػلة كإف غمب عمضو الربلح فذيادتو مقبػلة ، فإف جاىخ بسعرضة 

تى يخاه جسع معشى ذلظ أنو لع يتدتخ ، إذًا مصعػف في شيادتو ، فإف لع يكغ في الدساء عمة لغ تقبل الذيادة ح
كثضخ يقع العمع بخبخىع ، إذا الدساء صافضة كال يػجج أؼ عحر كال أؼ عمة في الدساء ال تقبل شيادة الػاحج ، 
كالدبب ألف السصمع متحج كالسػانع مشتفضة كاألبرار سمضسة كاليسع لصمب اليبلؿ مدتقضسة ، ىشاؾ ىسع لصمب 

خل في شيخ الرضاـ بذيادة رجل إذًا ىحا الخجل البج أف في اليبلؿ كىشاؾ أبرار ، فكضف نجعل أمًة بأكسميا تج
حكسو خصأ الػاحج ، لكغ بعزيع قاؿ : إذا ىحا مفػض إلى اإلماـ أك إلى القاضي الذخعي ىػ بحكستو الحؼ 
يقبل شيادة الػاحج أك ال يقبميا ، لكغ اإلماـ أبا حشضفة رضي هللا عشو رجح في آخخ الدماف حضشسا يشرخؼ الشاس 

سذ ىبلؿ رمزاف ، حضشسا يشذغل الشاس في أعساليع كيشرخفػف عغ ىحه العبادة في آخخ الدماف يجػز أف عغ تم
يقبل القاضي الذخعي أك اإلماـ شيادة الخجمضغ أك رجل كامخأتضغ ، عشجئح يربح الرضاـ صحضحًا ، ىحا الخأؼ 

 تقبل شيادة الخجمضغ أك رجل كامخأتضغ .الػسط بضغ أف تخد شيادة الػاحج كبضغ أف تقبل شيادة الجسع الغفضخ كبضغ 
قاؿ بعزيع : كلع أَر أرجح مغ ىحه الخكاية ، كيشبغي العسل بيا في زمانشا ألف الشاس تكاسمػا عغ تخائي األىمة 

 فكاف التفخد غضخ قائع بالغخض . 
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 كقت الرـػ :

 سذ ، لقػلو تعالى : اآلف كقت الرـػ مغ حضغ شمػع الفجخ الثاني أؼ الفجخ الرادؽ إلى غخكب الذ
َت  َيَتَبَضَغ َلُكُع اْلَخْضُط اأْلَْبَضُس ِمَغ اْلَخْضِط اأْلَْسَػِد ِمَغ اْلَفْجِخ ُثَع َأِتسُ  َْ ـَ ِإَل  الَمْضِل َكاَل ﴿ َكُكُمػا َكاْشَخُبػا  َضا ػا الرِّ

ُجكُد َّللَاِ  ُْ   َفبَل َتْقَخُبػَىا َكَحِلَظ ُيَبضُِّغ َّللَاُ َآَياِتِو ِلمَشاِس َلَعَمُيْع َيَتُقػَف  ُتَباِشُخكُىَغ َكَأْنُتْع َعاِكُفػَف ِفي اْلَسَداِجِج ِتْمَظ 
 [187] سػرة البقخة:

 كالخضصاف بضاض الشيار كسػاد المضل . 

 الرـػ شخعًا :

الرـػ شخعًا ىػ اإلمداؾ حقضقًة أك حكسًا، مغ تشاكؿ الصعاـ ناسضًا فيػ مسدظ عغ الصعاـ حكسًا كمغ أمدظ عغ 
الصعاـ فعبًل فيػ مسدظ عغ الصعاـ حقضقًة ، اإلمداؾ حقضقًة أك حكسًا عغ السفصخات كاألكل كالذخب كالخفث ، 

 ألف هللا سبحاف كتعالى يقػؿ : 
َل َلُكْع َلْضَمَة  ِْ ـِ الَخَفُث ِإَل  ِنَداِئُكْع  ﴿ ُأ َضا  الرِّ

 [187] سػرة البقخة:

السفصخات ىي األكل كالذخب كالخفث ، فإف أكل الرائع أك شخب ناسضًا لع يفصخ ألنو مسدظ حكسًا ، ألف هللا 
 سبحانو كتعالى أك ألف الذارع الحكضع أضاؼ ىحا الفعل إلى هللا حضث قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

َجثَ  َْ ّـِ ِإْسَحاَؽ َأَنَيا َكاَنْت ِعْشَج َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع عَ )) ِكضٍع ِبْشُت ِديَشاٍر عْغ َمْػالِتَيا ُأ َْ ـُ  َمْضِو َكَسَمَع َفُأِتَي ْتِشي ُأ
ـَ ِإْسَحاَؽ ِبَقْرَعٍة ِمْغ َثِخيٍج َفَأَكَمْت َمَعُو َكَمَعُو ُذك اْلَضَجْيِغ َفَشاَكَلَيا َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  ا لَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َعْخًقا َفَقاَؿ َيا ُأ

ُخَىا َفَقاَؿ الَشِبُي  ُمَيا َكال ُأَؤخِّ ي ُكْشُت َصاِئَسًة َفَخَدْدُت َيِجي ال ُأَقجِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َما َأِصضِبي ِمْغ َىَحا َفَحَكْخُت َأنِّ
ي َلِظ َقاَلْت ُكْشُت َصاِئَسًة فَ  َشِدضُت َفَقاَؿ ُذك اْلَضَجْيِغ اآلَف َبْعَجَما َشِبْعِت َفَقاَؿ الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأِتسِّ

 َصْػَمِظ َفِإَنَسا ُىَػ ِرْزؽ  َساَقُو َّللَاُ ِإَلْضِظ ((
ّـِ ِإْسَحاَؽ[  ] أحسج عْغ َمْػالِتَيا ُأ

ػا : إذا رأيت شضخًا فانضًا قج أكل ناسضًا فبل تحكخه ، كإذا رأيت شابًا قػيًا جمجًا لكغ الفقياء تػسعػا في ىحا الحكع فقال
يأكل ناسضًا في رمزاف فحكخه ، أؼ شفقًة عمى ىحا الذضخ ، قج يكػف شضخًا فانضًا كيرـػ كقج جيج في الرضاـ ، 

أنت ابَق ساكتًا أما إذا كاف فأكؿ يـػ مغ الرضاـ ىػ أشج األياـ عمى اإلنداف ، فمػ شخب كأس ماء كبجأ بذخبو 
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 شابًا فحكخه بخمزاف .

 القزاء ك الكفارة :

اآلف مغ ذرعو القيء أؼ سبقو كغمبو إلى صشعة مشو كلػ ملء فضو لع يفصخ ، لكغ مغ استقاء عسجًا أؼ تعسج 
 القيء أفصخ كعمضو القزاء .

لقزاء ، لكغ لضذ عمضو كفارة ، إنداف أكل اآلف مغ أكل شضئًا مسا ال يأكمو اإلنداف أك مسا يدتقحره أفصخ كعمضو ا
تخابًا ماداـ أدخل إلى جػفو شضئًا إذًا عمضو القزاء لكغ ال كفارًة عمضو ألف ىحا الحؼ تشاكلو لضذ في معشى الصعاـ ، 
لػ فخضشا رجبًل أدخل إلى جػفو شضئًا عمضو أف يقزي ىحا الضـػ كال كفارًة عمضو ألف ىحا الحؼ أدخمو لضذ في قرج 

 عاـ أك مسا يذتيى .الص
اآلف مغ أكل أك شخب ما يتغحػ بو أك يتجاكػ بو فعمضو القزاء كالكفارة ، مغ أكل شعامًا أك شخب دكاًء فعمضو 
الكفارة لكساؿ الجشاية أؼ أك مغ تعسج الخفث إلى الشداء فعمضو القزاء كالكفارة ، اآلف مغ احتقغ أؼ صب الجكاء 

أك مغ استعف أؼ صّب الجكاء في أنفو أك مغ قصخ في أذنضو دىشًا  -خ التحامضل ال تفص -في مكاف الحقشة 
بخبلؼ الساء فضفصخ عمى السحىب الحشفي ، تشاكؿ التحامضل أك كضع الجكاء في األذف أك في األنف ىحا ال يفصخ 
مغ  الرائع، لكغ لػ تعسج إدخالو إلى الجػؼ دخمشا في حكع آخخ ، لػ أف اإلنداف شعخ بصعع الجكاء في حمقو

دكف أف يتعسج إدخالو ال يفصخ ، أما إذا تعسج إدخالو إلى حمقو فإنو يفصخ ، كل شيء يرل إلى جػؼ اإلنداف 
بفعمو كبإرادتو فإنو يفصخ ، أيزًا مغ داكػ جائفًة أؼ جخاحة في البصغ أك آمًة جخاحًة في الخأس بجكاء فػصل إلى 

 جػفو أك دماغو أفصخ .
يفصخ ، أحضانًا اإلنداف يزصخ أف يذتخؼ شضئًا كقضسة الذيء يعخؼ مغ محاقو ، شبعًا اآلف مغ ذاؽ شضئًا بفسو لع 

العمساء كخىػا ذلظ لكغ إذا كاف في ضخكرة بالغة ، متعيج شعاـ عمضو إشعاـ أعجاد كبضخة ، قج يكػف ىحا الجبغ 
فإنو ال يفصخ ، أيزًا لػ  مدحػبًا خضخه ، فمػ كضع شضئًا يدضخًا عمى لدانو لضعخؼ نػعضتو قاؿ : مغ ذاؽ الصعاـ

أف الدكج قاس ججًا فإذا كاف الصعاـ فضو خمل ربسا أقاـ عمى امخأتو القضامة ، مثل ىحا الدكج يجػز لمسخأة أف تحكؽ 
الصعاـ تفاديًا لذخ ىحا الدكج القاسي ، مغ ذاؽ الصعاـ فإنو ال يفصخ لعجـ كصػؿ السفصخ إلى جػفو كيكخه لو ذلظ 

إلى الفداد ، كيكخه لمسخأة أف تسزغ الصعاـ لربضيا إف كاف ليا مشو بج فإف كاف البج مغ  بسا فضو لتعخيس الرـػ
 أف تفعل ذلظ فبل شيء عمضيا مغ دكف أف يرل ىحا إلى الجػؼ .



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

180 

قاؿ : مزغ العمظ الحؼ ال يرل مشو شضئًا مع الخيق إلى الجػؼ ال يفصخ ، كل ىحا العمظ مغصى بسادة سكخية 
كصل الدكخ إلى الجػؼ إذًا ىحا يفصخ ، لػ ترػرنا أنو ال يػجج فضو أؼ مادة أخخػ ، قاؿ  فإذا تشاكليا اإلنداف

ىحا ال يفصخ كلكغ يكخه ألف صاحبو يتيع باإلفصار ، كيحسل عمى ىحا إذا اإلنداف حخؾ فسو تحخيظ مغ يأكل ىحا 
 مكخكه أنت تعخض سسعتظ إلى الفداد ، تتيع باإلفصار . 

 دافخ :ْكع الرضاـ لمسخيس ك الس

اآلف مغ كاف مخيزًا في رمزاف فخاؼ ، الخػؼ معتبخ شخعًا ، يػجج عشجنا الخػؼ معتبخ شخعًا كىػ ما كاف 
بغمبة الطغ بتجخبٍة أك إخبار مدمع عجؿ أك شبضب حاذؽ ، أؼ غمبة الطغ عغ شخيق التجخبة ، إنداف معو قخحة 

عشجه أف الرضاـ يؤذيو ، أك أف شبضبًا مدمسًا  فكمسا تأخخ في شخب الحمضب شعخ بآالـ ال تحتسل ، فغمبة الطغ
، لو ذلظ ىحا ىػ الخػؼ معتبخ شخعاً حاذقًا نرحو بحلظ ، أك أف إندانًا ذك تجخبة كبضخة معيػد عمضو بالرجؽ قاؿ 

فإف صاـ السخيس كزاد مخضو بالرضاـ أك تأخخ شفاؤه أفصخ كقزى ، كإف كاف مدافخًا كىػ ال يتزخر بالرـػ 
فرػمو أفزل ، أحضانًا يدافخ إلى حمب بالصائخة ساعة كأقل مغ ساعة ، أؼ الصائخة مكضفة كمغ السصار إلى 

خر بالرـػ ككاف مدافخًا فرػمو البضت ىشاؾ باص مكضف فبل يػجج حاجة ألف يفصخ اإلنداف ، كمغ ال يتز
 أفزل لقػلو تعالى : 

 ﴿ َكَأْف َتُرػُمػا َخْضخ  َلُكْع ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف  
 [184] سػرة البقخة:

كإف أفصخ كقزى جاز ألف الدفخ مصمق الدفخ مغ دكف قضج يجضد لراحبو الفصخ، لكغ يشرح بالرـػ إذ لع يكغ 
اتخاذه عحرًا لمفصخ إال إذا كاف معتبخًا شخعًا ، بسعشى إنداف يجه مجخكحة  بالدفخ مذقة ، أما السخض فبل يجػز

مزسجىا ، ال ، يجب أف يكػف السخض لو عبلقة بالجياز اليزسي ، لو عبلقة بالكمضتضغ ، بتشاكؿ الدػائل ، أك 
رضاـ ، أما يكػف لو عبلقة بالصعاـ كالذخاب ، أما مخض بالعطع ، أك مخض بالعزبلت فيحا لضذ لو عبلقة بال

مصمق الدفخ يجضد لراحبو اإلفصار ، بضشسا السخض السحجد بغمبة الطغ عغ شخيق تجخبة ، أك كصف شبضب 
مدمع حاذؽ أك لو تجخبة صادقة ، ىحا الحؼ يجضد لو اإلفصار ، كسػؼ نتابع ىحا السػضػع بجرس األحج القادـ ، 

 مى بضشة كعمى عمع . كأرجػ أف تشتيي ىحه األحكاـ بيحيغ الجرسضغ لضكػف الرـػ ع

* * * 
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 لسحة عغ ْضاة القاسع بغ دمحم بغ أبي بكخ الرجيق :

كاآلف إلى سضخ التابعضغ األجبلء رضي هللا عشيع ، التابعي ليحه الجرس القاسع بغ دمحم بغ أبي بكخ الرجيق ، ىحا 
أؼ  - بغ أبي بكخ الرجيق التابعي الجمضل فتى جسع السجج مغ أشخافو كميا ، حتى لع يفتو مشو شيء ، فأبػه دمحم

كأمو بشت كدخػ يددجخ آخخ السمػؾ ، كعستو عائذة أـ السؤمشضغ ، كىػ فػؽ ذلظ قج تػج  -ججه سضجنا الرجيق 
ىامتو بتاج التقى كالعمع ، أتحدب أف فػؽ ىحا السجج مججًا يتشافذ فضو الستشافدػف ؟؟ ذلكع ىػ القاسع بغ دمحم بغ 

جيشة الدبعة ، كأفزل أىل زمانو عمسًا ، كأحجىع ذىشًا، كأشجىع كرعًا ، اآلف يبجك أبي بكخ الرجيق أحج فقياء الس
أف كالج ىحا التابعي قج مات بسرخ ككاف كالضًا عمضيا قاؿ : فجاءت عستي عائذة رضي هللا عشيا فحسمتشا مغ 

خ أكالدىا عمى حطيا مشدؿ عسي ، أكثخ الشداء يكثخف الخخكج مغ البضت كييسمغ أكالدىغ ، لكغ السخأة التي تؤث
 كتبقى في البضت تخعى أكالدىا كتعتشي بيع قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

 )) أيسا امخأة قعجت عم  بضت أكالدىا فيي معي في الجشة ((
 ] فضس القجيخ شخح الجامع الرغضخ [

ككانت تحشػ عمضشا حشػ السخضعات عمى الفصضغ ، فتغدل أجدادنا ، كتسذط شعخنا ، كتمبدشا األبضس الشاصع مغ 
، كتسخسشا بفعمو ، كتشيانا عغ الذخالمباس ، اإلسبلـ يخفع مغ قضسة اإلنداف ، ككانت ال تفتأ تحزشا عمى الخضخ ، 

كتاب هللا ، كتخكؼ لشا ما نعقمو مغ حجيث رسػؿ هللا ، كتحسمشا عمى تخكو ، كقج دأبت عمى تمقضششا ما نصضقو مغ 
ككانت تديجنا بخًا كاتحافًا في العضجيغ ، فإذا كانت عذضة عخفة حمقت لي شعخؼ ، كغدمتشي أنا كأختي ، فإذا 

فإذا ُعجنا مشو  -ىحه السخأة الرالحة  -أصبحشا ألبدتشا الججيج ، كبعثت بشا إلى السدجج لشؤدؼ صبلة العضج 
 ي أنا كأختي كضحت بضغ أيجيشا ، ىحا درس لكل أـ ، درس لكل زكجة .جسعتش

كفي ذات يـػ ألبدتشا ثضابًا بضزًا ثع أجمدتشي عمى إحجػ ركبتضيا كأجمدت أختي عمى ركبتيا األخخػ ، ككانت قج 
شت دعت عسي عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الرجيق ، فمسا دخل عمضيا حّضتو ثع تكمست فحسجت هللا عد كجل ، كأث
عمضو بسا ىػ أىمو ، فسا رأيت متكمسًا قط مغ رجل أك امخأة قبميا كال بعجىا أفرح مشيا لدانًا ، كال أعحب بضانًا ، ثع 
قالت : أؼ أخي إني لع أزؿ أراؾ معخضًا عشي مشح أخحت ىحيغ الربضضغ مشظ كضسستيسا إلّي ، يبجك أف أخاىا 

فجاءت أختو عائذة رضي هللا عشيا كضستيسا إلضيا ، يبجك  عبج الخحسغ كاف يتسشى أف يزع إلضو ىحيغ الصفمضغ
أف أخاىا عبج الخحسغ كاف كاججًا عمضيا قالت : وهللا ما فعمت ذلظ تصاكاًل عمضظ ، كال سػء ضغ بظ ، كال اتياـ لظ 

كىسا صبضاف صغضخاف ال يقػماف بأمخ نفدضيسا ،  -لظ زكجات  -بالتقرضخ في حقيسا ، كلكشظ رجل ذك نداء 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

182 

 -اجػف إلى تشطضف كإلى تغدضل كإلى إشعاـ فخذضت أف يخػ نداؤؾ مشيسا ما يتقحرنو فبل يصبغ بيسا نفدًا يحت
فخذضت أف يخػ نداؤؾ مشيسا ما  -سبحاف هللا األـ تصضب نفديا بخجمة أكالدىا ، غضخ األـ ال تصضب نفديا 
سا في ىحا الحاؿ، كىاىسا اآلف قج شبا يتقحرنو فبل يصبغ بيسا نفدًا ، ككججت أني أحق مشيغ بالقضاـ عمى أمخى

كأصبحا قادريغ عمى القضاـ بأمخ نفدضيسا فخحىسا كضسيسا إلضظ ، بعج أف أصبحا قادريغ عمى خجمة أنفديسا 
 اآلف خحىسا كضسيسا إلضظ .

فأخحنا عسي عبج الخحسغ كضسشا إلى بضتو ، بضج أف الغبلـ البكخؼ ضل معمق القمب ببضت عستو أـ السؤمشضغ 
اف هللا عمضيا ، فعمى أرض بضتيا السزسخة بصضػب الشبػة درج، كفي أكشاؼ صاحبتو تخبى كتخعخع ، كمغ رضػ 

حشانيا الستجفق نيل كارتػػ ، فرار يػزع كقتو بضغ بضتيا كبضت عسو ، كقج ضمت ذكخياتو في مشدؿ عستو الذحية 
غ قبخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كقبخؼ اكذفي لي ع -يا أمي  -الشجية ، فقج قاؿ يػمًا لعستو عائذة : يا أـ 

أؼ اآلف في الحـخ الشبػؼ الذخيف  -صاحبضو فإني أريج أف أراىع ، ككانت القبػر الثبلث مازالت داخل بضتيا 
مكاف القبػر الثبلث ؛ قبخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ، كقبخ سضجنا الرجيق ، كقبخ سضجنا عسخ في غخفة الدضجة 

ضو الربلة كالدبلـ دفغ في بضتيا ، فكذفت لي عغ ثبلثة قبػر ال مذخفة كال كاشئة معتجلة ، كقج عائذة ، الشبي عم
 ؟ فأشارت بضجىا ميجت برغار الحرى الحسخ مسا كاف في باحة السدجج ، فقمت : أيغ قبخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حتى ال أراىع ، ككاف قبخ الشبي عمضو  : ىحا، ثع تحجرت عمى خجييا دمعتاف كبضختاف فبادرت فسدحتيساكقالت
الربلة كالدبلـ مقجمًا عمى قبخؼ صاحبضو فقمت : كأيغ قبخ أبػ بكخ ججؼ ؟ قالت : ىا ىػ ذا ككاف مجفػنًا عشج 
رأس الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ، فقمت : كىحا قبخ عسخ ككاف رأس عسخ رضػاف هللا عمضو عشج خرخ ججؼ 

 لربلة كالدبلـ . قخيبًا مغ رجل الشبي عمضو ا

 مكانة القاسع بغ دمحم :

كلسا شّب ىحا الفتى حفع كتاب هللا عد كجل ، كأخح عغ عستو عائذة مغ حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما شاء لو أف 
يأخح ، ثع أقبل عمى الحـخ الشبػؼ الذخيف ، كانقصع عمى حمقات العمع التي كانت تشتثخ في كل ركغ مغ أركانو ، 

ػ عغ أبي ىخيخة ، كعغ عبج هللا بغ عسخ ، كعبج هللا بغ عباس ، كعبج هللا بغ الدبضخ ، كعبج هللا بغ جعفخ ، فخك 
كعبج هللا بغ خباب ، كرافع بغ خجيج ، كأسمع مػلى عسخ بغ الخصاب كغضخىع كغضخىع ، قاؿ : حتى بجا إمامًا 

ج رجبًل عشجىع حتى يتقغ الدشة ، كلع يسِس كقت مجتيجًا كأصبح مغ أعمع أىل زمانو بالدشة ، ككاف الخجل ال يع
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شػيل حتى أصبح القاسع بغ دمحم كابغ خالتو سالع بغ عبج هللا بغ عسخ إمامي السجيشة السػثػقضغ ، كقج بمغ مغ 
 مكانتيسا في الشفػس أف خمفاء بشي أمضة ال يقصعػف أمخًا ذا باؿ في شأف مغ شؤكف السجيشة إال بخأييسا .

ضج بغ عبج السمظ قج عقج العـد عمى تػسعة الحـخ الشبػؼ الذخيف كلع يكغ في كسعو أف يحقق مغ ذلظ أف الػل
ىحه األمشضة إال إذا ىجـ السدجج القجيع مغ جياتو األربع ، كأزاؿ بضػت زكجات الشبي صمػات هللا كسبلمو عمضو ، 

عديد كالضو عمى السجيشة يقػؿ : كىي أمػر تذق عمى الشاس ، كال تصضب نفػسيع بيا ، فكتب إلى عسخ بغ عبج ال
لقج رأيت أف أكسع مدجج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى يربح مئتي ذراع في مئتي ذراع فاىجـ ججرانو األربعة كأدخل فضو 
حجخ زكجات الشبي صمى هللا هللا عمضو كسمع ، كاشتخ مغ نػاحضو مغ البضػت ، كإنظ تدتصضع ذلظ لسكاف أخػالظ 

دلتيع في قمػب الشاس ، فإذا أبى عمضظ أىل السجيشة فاستعغ بالقاسع بغ دمحم كسالع بغ عبج هللا آؿ الخصاب كمش
كأشخكيسا معظ في األمخ ، كادفع إلى الشاس أثساف بضػتيع بدخاء ، كإف لظ في ىحا سمف صجؽ ، فجعا عسخ بغ 

ة كقخأ عمضيع كتاب أمضخ السؤمشضغ فدخكا عبج العديد القاسع بغ دمحم كسالع بغ عبج هللا كشائفًة مغ كجػه أىل السجيش
بسا عـد عمضو ، كىبػا إلنفاذه ، فمسا رأػ الشاس عالسي السجيشة كإمامضيا الكبضخيغ يباشخاف ىجـ السدجج بأيجييسا 

 قامػا معيسا قـػ رجل كاحج كنفحكا ما جاء في كتاب أمضخ السؤمشضغ . 

 القاسع بغ دمحم أشج الشاس تأسضًا بججه الرجيق :

ء آخخ : كاف القاسع بغ دمحم أشج الشاس تأسضًا بججه الرجيق حتى قاؿ الشاس : لع يمج أبػ بكخ كلجًا أشبو بو شي
مغ ىحا الفتى فمقج أشبيو في كـخ شسائمو ، ك نبل خرالو ، ك صبلبة إيسانو ، ك شجة كرعو ، ك سساحة نفدو ، 

 لو بيحا .كسخاء يجه ، كلقج أؤثخ عشو كثضخ مغ األقػاؿ كاألفعاؿ تذيج 
مغ ىحا أف أعخابضًا جاءه إلى السدجج فقاؿ : أيكسا أعمع أنت أـ سالع بغ عبج هللا؟ فتذاغل عشو ، فأعادىا عمضو ، 
فقاؿ : سبحاف هللا فأعادىا كخًة ثالثة ، فقاؿ : ذاؾ سالع يا بغ أخي يجمذ ىشاؾ ، فقاؿ مغ في السجمذ : هلل أبػه 

 نفدو ككخه أف يقػؿ ىػ أعمع مشي فضكحب ، ككاف أعمع مغ سالع . لقج كخه أف يقػؿ أنا أعمع مشو فضدكي
لقج ُرئي ذات مخٍة بسشى كأىمو األنرار مغ حجاج بضت هللا يصبقػف عمضو مغ كل جانب كىع يدألػنو ، فكاف 

كىي كساـ يجضبيع بسا يعمع كيقػؿ ليع فضسا ال يعمسو : ال أعمع ، ال أدرؼ ، ىحه الكمسة قميا أييا األخ قل : ال أعمع 
فخخ ، نرف العمع ال أدرؼ ، مغ ادعى أنو يعمع كل شيء فيػ ال يعمع شضئًا ، كمسة ال أعمع فضيا تػاضع ، نرف 
العمع ال أدرؼ ، ىحا ىػ التػاضع ، كىحه ىي الجقة ، فكاف يقػؿ : ال أعمع ، ال أدرؼ ، فأخحىع مشو العجب فقاؿ 
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مسشاه ما كتسشاه ، كال يحل لشا أف نكتسو ، كألف يعضر الخجل جاىبًل ليع : وهللا ال نعمع كل ما تدألػف عشو ، كلػ ع
 بعج أف يعخؼ حق هللا عمضو خضخ لو مغ أف يقػؿ ما ال يعمع .

مغ أخبلؽ العالع الحقضقي إذا سئل عغ قزضة أف يقػؿ : ال أعمع ، أك دعيا إلى كقت آخخ ، لكغ أجخأكع عمى 
 الفتضة أجخأكع عمى الشار . 

 أف يقػؿ ما يعمع دكف زيادة :عم  اإلنداف 

في ذات مخة عيج إلضو في قدع الرجقات بضغ مدتحقضيا فاجتيج في ذلظ ما كسعو االجتياد ، كأعصى كل ذؼ حق 
حقو ، غضخ أف أحجىع لع يخَض عغ نرضبو الحؼ أعصي لو فأتاه إلى السدجج كىػ قائع يرمي ، كجعل يتكمع في 

 -الجانق سجس الجرىع  -تتكمع في رجل ما ناؿ مغ صجقتكع درىسًا كال دانقًا أمخ الرجقة ، فقاؿ ابشو : وهللا إنظ ل
كال أصاب مشيا تسخًة كاحجة ، فأكجد القاسع صبلتو كالتفت إلى ابشو كقاؿ : يا بشي ال تتكمع بعج الضـػ فضسا ال تعمع، 

 .فقاؿ الشاس : صجؽ ابشو كلكغ أراد أف يخبضو ، كأف يحفع لدانو مغ التػسع بالكبلـ 
إياؾ أف تتػسع في الكبلـ ، قل ما تعمع مغ دكف زيادة ، شاؿ عسخ القاسع حتى نضف عمى الثانضة كالدبعضغ ، 
كلكغ كف برخه كىػ شضخ كبضخ ، كفي آخخ سشة مغ حضاتو قرج مكة يخيج الحج كفضسا ىػ في بعس شخيقو أتاه 

مت فكفشي بثضابي التي كشت أصمي بيا ،  فمسا أحذ باألجل التفت إلى ابشو كقاؿ : إذا أنا -السػت  -الضقضغ 
قسضري كإزارؼ كردائي فحلظ كاف كفغ ججؾ أبا بكخ ، ثع سػِّ عمّي لحجؼ ، كالحق بأىمظ ، كإياكع أف تقفػا عمى 

 قبخؼ كتقػلػا : كاف ككاف فسا كشت شضئًا .
اف عشجما يعخؼ مقامو عشج ىحا التػاضع ، البج مغ حفل التأبضغ كاف ككاف . . . قاؿ لو : ما كشت شضئًا ، اإلند

هللا يدىج بكبلـ الشاس عشو ، يدىج بتأبضغ الشاس لو ، يدىج بثشاء الشاس عمضو ، مغ عخؼ نفدو ما ضختو مقالة 
 الشاس بو ، ذلكع كاف القاسع بغ دمحم بغ أبي بكخ رضي هللا عشو .

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : صضاـ السخيس كالسدافخ 5الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا ، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا 

الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، ك أدخمشا بخحستظ  اتباعو ، ك أرنا
 في عبادؾ الرالحضغ.

 ْكع الرضاـ لمسخيس ك السدافخ :

أييا األخػة السؤمشػف ، الزلشا مع دركس الفقو الستعمقة بذيخ الرضاـ ، كصمشا في الجرس الساضي إلى أنو مغ 
يػجج خػؼ غضخ معتبخ شخعًا ؛ كسػسة ، أك كىع ، أك  -مزاف فخاؼ الخػؼ السعتبخ شخعًا كاف مخيزًا في ر 

ضغ ، ال يدتصضع السدمع أف يفصخ في رمزاف بشاًء عمى رخرة السخض إال إذا كاف خػؼ السخض معتبخًا شخعًا 
تجت بو اآلالـ يغمب كىػ ما كاف مدتشجًا لغمبة الطغ بتجخبة ، رجل يعاني مغ آالـ في السعجة فكمسا صاـ اش -

عمى ضشو أف الرضاـ يؤذيو بتجخبة سابقة محققة عشجه ، أك إخبار مدمع عجؿ يخبخه أف الرضاـ يؤذيو ، أك إخبار 
مدتػٍر حاذٍؽ كالجسع بضشيسا ، أؼ أف يخبخه شبضب مدمع كرع حاذؽ، إذا اجتسع في الصبضب السيارة كالػرع في 

إلفصار شيء يعج خػفًا شخعضًا يجضد لمسدمع اإلفصار ، ماذا يخبخه ؟ أنو الػقت نفدو فإخبار ىحا الصبضب بزخكرة ا
إذا صاـ ازداد مخضو أك تأخخ شفاؤه ، إذا كاف كحلظ أفصخ كقزى ، أؼ أفصخ ذلظ الضـػ كقزى مكانو كال شيء 

سخض مقضج آخخ عمضو ، ألف زيادة السخض كامتجاده يفزي إلى اليبلؾ فضحتخز عشو ، ىحا إذا كاف مخيزًا، إذًا ال
لضذ مصمق السخض يجضد الفصخ ، بعزيع يتػىع أف مصمق السخض يجضد الفصخ ، ال ، السخض السعتبخ شخعًا 

 بتجخبة ثابتة فضيا غمبة الطغ ، أك بإخبار شبضب مدمع حاذؽ كرع.
 كإف كاف مدافخًا كىػ ال يزخه الرـػ ، أك ال يزخه الدفخ إذا كاف صائسًا فرػمو أفزل ، سافخ إلى مدافة
عذخيغ كضمػ متخًا أك ثبلثضغ كضمػ متخًا بدضارة مخيحة ، كالجػ شتاء ال يػجج حخ ، فسثل ىحا الدفخ ال يزخ 

 الرائع بل إف الرضاـ ال يزخ ، الدفخ إذا كاف كحلظ فرػمو أفزل لقػلو تعالى : 
 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

186 

 ﴿ َكَأْف َتُرػُمػا َخْضخ  َلُكْع ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف  
 [184] سػرة البقخة:

لكغ إف أفصخ جاز كقزى ، ألف عمة السخض مذخكشة ، بضشسا عمة الدفخ مصمقة، فإف أفصخ السدافخ جاز 
كقزى ، لكغ بعس العمساء قاؿ : إف الدفخ الحؼ بو تقرخ الربلة ىػ الدفخ الحؼ يجضد لمسدمع أف يفصخ بو ، 

الدفخ أؼ سفخ ال يعخػ عغ  فكالسدافة التي تقرخ بيا الربلة ثسانػف كضمػ متخًا، كقاؿ بعس العمساء : إ
، فجعل نفدو عحرًا ، أؼ الدفخ عمى إشبلقو عّج عحرًا بخبلؼ السخض ألنو قج يخف بالرـػ ، فذخط كػنو السذقة

 مفزضًا إلى الحخج عّج الدفخ عمى إشبلقو سببًا مػجبًا لمفصخ. 

 ْكع السخيس ك السدافخ إذا ماتا كىسا عم  ْاليسا أك بعج الرحة ك اإلقامة :

آلف إذا مات السخيس أك السدافخ كىسا عمى حاليسا ، مدمع مدافخ مات في أثشاء الدفخ ، أك مدمع مخيس كىػ ا
 مفصخ مات في أثشاء السخض قاؿ : لع يمدميسا القزاء كال قزاء عمضيسا ، ألف هللا سبحانو كتعالى يقػؿ : 

 ﴿ َفَسْغ َكاَف ِمْشُكْع َمِخيًزا َأْك َعَم  َسَفٍخ  
 [184بقخة: ] سػرة ال

ىحا السخيس كىحا السدافخ المحاف ماتا في مخضيسا أك سفخىسا لع يججا عجًة مغ أياـ أخخ ، إذًا ال شيء عمضيع ، 
اآلف كإف صّح السخيس كأقاـ السدافخ ىحه العمة بخأ مشيا كىحا الدفخ عاد مشو ، إذا صّح السخيس كأقاـ السدافخ 

مة ، إذا ماتا بعج مزي شيخ مغ انتياء الرـػ ككانا في ىحا الذيخ ثع ماتا لدميسا القزاء بقجر الرحة كاإلقا
صحضحضغ لدميسا القزاء بعج مػتيسا ، لػجػد اإلدراؾ بيحا السقجار ، لػ عاشا بعج رمزاف أسبػعضغ برحة جضجة 
قاـ لدميسا قزاء نرف الذيخ ، يمدميسا قزاء السجة التي صحا فضيا أك أقاما فضيا ، لحلظ إذا صح السخيس أك أ
السدافخ ثع أدركو السػت ككاف بػعضو لدمو أف يػصي بإشعاـ مدكضغ عغ كل يـػ لع يدتصع أف يؤده قزاًء ىحا 

 ىػ الحكع. 

 قزاء رمزاف :

 اآلف قزاء رمزاف السدمع مخضخ فضو إف شاء فخقو ، كإف شاء جسعو بإشبلؽ الشز ، قاؿ تعالى : 
ـٍ ُأَخَخ  ﴿ َفَسْغ َكاَف ِمْشُكْع َمِخيًزا َأْك َعَم  سَ   َفٍخ َفِعَجة  ِمْغ َأَيا

 [184] سػرة البقخة: 
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يا تخػ ىحه األياـ األخخ متتابعة أـ متفخقة ؟ ما سكت عشو القخآف كاف في ىحا إشبلقًا ، كالسصمق عمى إشبلقو ، 
، ألف  كىحا رحسة مغ هللا تعالى ، كاإلنداف إذا شيء ربشا سبحانو كتعالى سكت عشو ال يشبغي لو أف يدأؿ عشو

في الدؤاؿ حخجًا ، لكغ السدتحب لػ سألت عالسًا أييسا مدتحب أف نرـػ ىحه األياـ التي فاتتشا في السخض أك 
الدفخ متتابعًة أـ نرػميا متفخقٍة ؟ لكاف الجػاب السدتحب الستابعة ، لساذا ؟ مدارعًة إلى إسقاط الػاجب ، أما 

قزاءىا إلى أف جاء رمزاف آخخ فيحا لو حكع آخخ ، كإف أخخه إذا أخخ السدمع ما عمضو مغ أياـ أفصخ بيا أخخ 
حتى دخل رمزاف آخخ صاـ الثاني ، ألف القاعجة الذخعضة تقػؿ : رمزاف ضخٌؼ ال يدع غضخه ، أؼ في 
رمزاف ال يدع رمزاف إال أف ترـػ رمزاف ، أما أف تجسع في رمزاف بضغ صضاـ الفخض كصضاـ الكفارة أك 

 القزاء فيحا مدتحضل.

إذًا مغ أخخ مغ فاتو مغ أياـ في رمزاف إلى أف جاء رمزاف آخخ صاـ الثاني ألف كقتو حتى لػ نػاه عغ 
القزاء ال يقع إال عغ أداء ، لػ نػػ أف يرـػ رمزاف قزاًء عغ رمزاف آخخ ال يقع إال أف يكػف أداًء 

هللا عشو ال كجػب عمضو ، لخمزاف ججيج ، كقزى األكؿ بعجه ، ألف كقت القزاء عمى محىب أبػ حشضفة رضي 
كعمى بعس السحاىب إذا جاء رمزاف اآلخخ ففي ىحا إىساؿ ، عمضو أف يقزي ما فاتو ، كأف يجفع عغ كل يـػ 
ثسغ إشعاـ مدكضغ ، لكغ عمى السحىب الحشفي ال شيء عمضو ألف كجػب القزاء عمى التخاخي مغ دكف تحجيج ، 

مخض كجاء رمزاف الثاني صاـ الثاني كقزى ما عمضو بعج أؼ إذا اإلنداف أفصخ بخمزاف لعحر مغ سفخ أك 
 رمزاف الثاني . 

 ْكع الرضاـ لمحامل ك السخضع ك الذضخ :

اآلف الحامل كالسخضع إذا خافتا عمى كلجييسا ندبًا أك رضاعًة كلػ أنيا تخضع غضخ كلجىا ، أك إذا خافتا عمى 
دفعًا لمحخج ، كال فجية عمضيا ألنو إفصار بدبب العجد ، أنفديسا ، إما الخػؼ عمى الشفذ أك الػلج أفصختا كقزتا 

فضكتفى بالقزاء اعتبارًا في السخيس كالسدافخ ىحا الحكع ، أما الذضخ الفاني الحؼ ال يقجر عمى الرضاـ لقخبو إلى 
ي ىحا إذا الفشاء أك لفشاء قػتو فضفصخ كيصعع لكل يـػ مدكضشًا كسا يصعع السكفخ في الكفارات ، ككحلظ العجػز الفان
 كاف مضدػر الحاؿ ، كإذا كاف فقضخًا ال يسمظ قػت يػمو لضذ عمضو شيء ، كاألصل فضو قػلو تعالى : 
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ـُ ِمْدِكضٍغ َفَسْغ َتَصَػَع َخْضًخا َفُيَػ َخْضخ  َلُو َكَأْف َتُرػُمػا َخضْ  ُكْع ِإْف ُكْشُتْع خ  لَ ﴿ َكَعَم  اَلِحيَغ ُيِصضُقػَنُو ِفْجَية  َشَعا
  َتْعَمُسػفَ 

 [184] سػرة البقخة: 

في بعس التفاسضخ أؼ ال يصضقػنو ، أما لػ قجر الذضخ الفاني عمى الرـػ بعج انقزاء رمزاف فمغ تقبل مشو 
 الكفارة ، عمضو أف يرـػ ألف شخط الفجاء تعحر القزاء. 

 ْكع مغ مات كعمضو قزاء رمزاف :

و كلضو ، إذا اإلنداف كاف عمى فخاش السػت كقج أفصخ اآلف مغ مات كعمضو قزاء رمزاف فأكصى بو أشعع عش
في رمزاف الساضي بعحر مغ مخض أك سفخ ثع أدركو السػت فعمضو أف يػصي بإشعاـ مدكضغ عغ كل يـػ 
أفصخه ، بذخط أف تكػف قضسة ىحا الساؿ ال تديج عغ ثمث التخكة ألف الثمثضغ مغ حق الػرثة ، لػ كاف اإلنداف 

ضخة في الضـػ فخضًا ، ثبلثػف يػمًا ألف كخسدسئة ، لػ أف األلف كالخسدسئة أقل مغ يجب أف يأكل بخسدضغ ل
 الثمث ال يجب عمضو إلى الثمث ، ألف ثمث الساؿ يحق لمستػفى أف يترخؼ فضو أما الثمثاف فسغ حق الػرثة.

غ األداء أك صاعًا مغ تسخ أك صاعًا مغ شعضخ ، ألنو عجد ع -قسح  -لكل يـػ مدكضشًا نرف صاع مغ بخ 
في آخخ عسخه فرار كالذضخ الفاني ىحا الحؼ يأتضو السػت كلع يرع ما عمضو مغ رمزاف ، البج مغ أف يػصي 
فإف مات كلع يػِص باإلشعاـ ال يمـد عمى كرثتو شيء ، ال يشبغي لشاضخ الػصضة أف يأخح مغ أمػاؿ الػرثة مبمغًا 

، لػ تبخعػا عشو مغ غضخ كصضة جاز ، كعمى ىحا لضقزي بو ما فاتو مغ صـػ إف لع يػِص ال يمدميع شيء 
 الدكاة. 

 صـػ التصػع :

اآلف مغ دخل في صـػ التصػع أك في صبلة التصػع ثع أفدجه قزاىسا ، يػجج عشجنا قاعجة أف الشفل إذا شخعت 
 فضو يجب أف تتسو لقػلو : 

 ﴿ َكَأِتُسػا اْلَحَج َكاْلُعْسَخَة ّلِلَِِ  
 [196] سػرة البقخة:

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

189 

ىشا الحكع لضذ الفخضضة ، الحكع اإلتساـ ، إذا شخعت في عبادة يجب أف تتسيا كجػبًا ألف السؤدػ قخبة كعسل 
 فتجب صضانتو بالسزي عغ اإلبصاؿ ، كإذا كجب السزي كجب القزاء بتخكو .

 مغ يرـػ نفبًل يجػز لو أف يفصخ بعحر :

الخكايتضغ كيباح بعحر في ركاية أخخػ ، أؼ الحؼ إذًا ال يباح اإلفصار عشج بعس األئسة بغضخ عحر في إحجػ 
يرـػ نفبًل في بعس األحاديث : " الرائع نفبًل أمضخ نفدو إف شاء صاـ كإف شاء أفصخ " ، بعس العمساء 
يقػلػف : ال يجػز أف يفصخ إال بعحر ، كبعزيع قاؿ : يجػز أف يفصخ مغ دكف عحر ألنو صضاـ نفل أخحًا مغ 

 ىحا الحجيث.
عحر أف تجعى إلى شعاـ ، أنت صائع صضاـ نفل دعاؾ أخ كخيع كتكمف تقػؿ لو : إني صائع ؟ الشبي لكغ مغ ال

عمضو الربلة كالدبلـ غزب مغ بعس أصحابو كقج دعػا إلى شعاـ فقاؿ أحجىع : إني صائع ، فقاؿ عمضو 
 الربلة كالدبلـ : " أخػؾ تكمف كدعاؾ كتقػؿ إني صائع أفصخ كاقس يػمًا مكانو "

ساء أخحكا أنو يجػز لسغ يرـػ نفبًل أف يفصخ بعحر ، مغ العحر الجعػة إلى الصعاـ ، أك زارؾ ضضف ، فالعم
 جاءؾ ضضف مغ سفخ كأنت صائع نفبًل األكلى أف تفصخ مغ أجمو، كأف تأكل معو إكخامًا لو .

غ ىحا الكبلـ أف كالخأؼ الثاني : يجػز أف تفصخ مغ صضاـ الشفل مصمقًا مغ دكف قضج أك شخط كلكغ السقرػد م
السزي في العبادة كاجب فسغ بجأ نفبًل كأفصخ فضو عمضو أف يقزضو كجػبًا ال اختضارًا ، الرضاـ اختضارؼ فمسا بجأت 

 فضو كأفصخت عمضظ أف تقزضو ، مثبًل شخح الدبلـ سشة لكغ رّد الدبلـ فخض ، قاؿ تعالى : 
َدغَ  ْْ ضِّضُتْع ِبَتِحَضٍة َفَحُضػا ِبَأ ُْ ِدضًبا   ﴿ َكِإَذا  َْ  ِمْشَيا َأْك ُرُدكَىا ِإَف َّللَاَ َكاَف َعَم  ُكلِّ َشْيٍء 

 [86] سػرة الشداء:

 لظ أف تدمِّع أك ال ، كلكغ إذا سمع عمضظ كجب عمضظ أف تخد الدبلـ .

 تعالضع خاصة بالرضاـ :

إندانًا ال يعتقج بالجيغ خبلؿ مشاقذة إذا بمغ الربي أك أسمع الكافخ بشيار رمزاف أمدكا بقضة يػميسا ، لػ ترػرنا 
مػفقة بضغ إنداف غضخ معتقج بالجيغ كىػ مفصخ اعتقج بأحقضة ىحا الجيغ الداعة الثانضة عذخة الشطاـ الجقضق يجب 

 أف يسدظ عغ الصعاـ كالذخاب بقضة الضـػ .
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تذبو بالرائع ، كصاما ما إذا بمغ الربي أك أسمع الكافخ بشيار رمزاف أمدكا بقضة يػميسا قزاًء لحق الػقت بال
بعجه لتحقق الدببضة كاألىمضة كلع يقزضا ذلظ الضـػ الحؼ فضو تع اإلسبلـ أك تع البمػغ ، لكغ اإلمداؾ عغ الصعاـ 

 مخاعاة لمشطاـ العاـ.

كىي األياـ التي تمي الػالدة أفصخت كقزت كلضذ عمضيا  -أؼ دخمت بالشفاس  -اآلف إذا حاضت السخأة أك نفدت 
و حاؿ العحر ألف صػميا حخاـ ، كالتذبو بالحخاـ حخاـ ، أؼ إذا امخأة في الحضس أك بالشفاس مغ حقيا أف أف تتذب

تفصخ ، إذا في حاالت نادرة أحضانًا يكػف الصفل صغضخًا غضخ مجرؾ فإذا أفصخت أمامو يرعب عمضو أف تػضح 
آىا قج أفصخت ، كقج ال تدتصضع لرغخ سبب الفصخ ، ىحه حالة ربسا استخف الصفل بقجسضة ىحا الذيخ ألف أمو ر 

سشو أف تبضغ لو لساذا ىي تفصخ ، أؼ يػجج حاالت إذا كاف السخأة حاكلت أف تخفي إفصارىا عغ صغضخىا ال مانع 
 مخاعاة لمحخج .

اآلف إذا قجـ السدافخ أك بخأ السخيس أك شيخت الحائس أك الشفداء في بعس الشيار أمدكا كجػبًا ، السدافخ 
ة العاشخة إلى بضتو في أياـ رمزاف صباحًا كاف مفصخًا ماداـ قج كصل إلى البضت ، ككصل إلى دار كصل الداع

إقامتو ، يشبغي أف يسدظ بقضة الضـػ ، فإذا شيخت الحائس أك الشفداء ، أك بخأ السخيس ، أك قجـ السدافخ في 
كغضخىسا بقضة يػميسا قزاًء لحق بعس الشيار ، أمدكا كجػبًا كىػ الرحضح عغ السفصخات مغ الصعاـ كالذخاب 

 الػقت تقجيدًا ليحا الذيخ العطضع .

كمغ تدحخ كىػ يطغ أف المضل باؽ ، أؼ سسع القخآف فطغ القخآف الحؼ قبل الفجخ، فإذا ىػ قخآف بعج الفجخ مغ 
أف  إذاعة أخخػ فخضًا ككاف قج أذف الفجخ ىحه حالة ، أك أفصخ كىػ يخػ أك يطغ أف الذسذ قج غخبت ثع تبضغ
الفجخ كاف ، أحضانًا يدسع اإلنداف أذانًا مغ غضخ محصة يكػف ىحا األذاف قبل نرف ساعة مغ أذاف تػقضت 
دمذق أك ما حػليا ، أؼ قج يحرل خصأ في اإلمداؾ عغ الصعاـ بعج الػقت السشاسب ، أك في اإلفصار قبل 

فضو خصًأ ألنو حق مزسػف بالسثل ، كال  الػقت السشاسب ماذا يفعل ؟ قاؿ : عمضو أف يقزي ذلظ الضـػ الحؼ أفصخ
كفارة عمضو لقرػر الجشاية ، أؼ ىحه الجشاية لضدت تامة ، كضف لضدت تامة ؟ لضذ فضيا عـد عمى اإلفصار ، فسا 

 داـ ىشاؾ جشاية ناقرة إذًا عمضو قزاء كلضذ عمضو كفارة.
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اف كحجه عمضو أف يرـػ ، فإذا كمغ رأػ ىبلؿ الفصخ كحجه لع يفصخ ، الجرس الساضي : مغ رأػ ىبلؿ رمز
أفصخ كجب عمضو القزاء ، اآلف مغ رأػ ىبلؿ الفصخ كحجه لع يفصخ كيجب عمضو الرضاـ احتضاشًا ، الشبي عمضو 

 الربلة كالدبلـ لو أحاديث تعصضشا نطامًا اجتساعضًا. 

 ))صػمكع يـػ ترػمػف((
 ]أبػ داكد عغ أبي ىخيخة [

بمج مدمع إذا أعمغ الرضاـ ترـػ ، أعمغ اإلفصار تفصخ ، أما أف تشفخد أنت عزػ في مجتسع ، أنت مػاشغ في 
كحجؾ بالرضاـ أك اإلفصار لضذ ىحا مسا يرح في القػاعج االجتساعضة ، مغ رأػ ىبلؿ الفصخ كحجه لع يفصخ 
كاف  كيجب عمضو الرضاـ احتضاشًا الحتساؿ الغمط فإذا أفصخ فعمضو القزاء كال كفارة عمضو لمذبية ، اآلف كإذا

بالدساء عمة لع تقبل في ىبلؿ الفصخ إال شيادة رجمضغ أك رجل كامخأتضغ ، مّخ معشا أنو تقبل شيادة رجل كاحج في 
الجخػؿ في العبادة لكغ الخخكج مشيا ال تقبل إال شيادة رجمضغ أك رجل كامخأتضغ إذا كاف في الدساء عمة مغ غضع 

 شيادة جسع غفضخ يقع العمع بخبخىع . أك غبار ، كإف لع يكغ بالدساء عمة لغ تقبل إال

ىحه بعس األحكاـ األساسضة التي نرت عمضيا بعس كتب الفقو عمى السحىب الحشفي ، كىي مغ كتاب : " 
المباب في شخح الكتاب " كسػؼ نشتقل في دركس أخخػ إف شاء هللا تعالى إلى بعس أبحاث االعتكاؼ كما يتبعو 

 ـ مشاسبة ليا كجفع الدكاة كالرجقة . مغ مػضػعات متعمقة ، أك يأتي الرضا

* * * 

 صمة بغ أشضع العجكي :

كاآلف إلى قرة تابعي جمضل مغ التابعضغ الحيغ نحغ في صجد الحجيث عغ حضاتيع، تابعي الضـػ اسسو صمة بغ 
أشضع العجكؼ عابج مغ عباد المضل كفارس مغ فخساف الشيار ، كىحا كصف بعس أصحاب رسػؿ هللا : رىباف في 

 مضل فخساف في الشيار.ال

كاف إذا نذخ الطبلـ أستاره عمى الكػف ، كأسمست الجشػب إلى السزاجع ، قاـ فأسبغ الػضػء ثع صف في 
محخابو ، كدخل في صبلتو كىاـ كججًا بخبو ، فضذخؽ في نفدو سشًا إليي يشضخ لبرضختو أرجاء الكػف ، كيخيو آيات 

 آف الفجخ قاؿ تعالى : هللا في اآلفاؽ ، ككاف إلى ذلظ مػلعًا بقخ 
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 ﴿َأِقِع الَربَلَة ِلُجُلػِؾ الَذْسِذ ِإَل  َغَدِق الَمْضِل َكُقْخَآَف اْلَفْجِخ ِإَف ُقْخَآَف اْلَفْجِخ َكاَف َمْذُيػدًا 
 [78] سػرة اإلسخاء: 

فإذا أقبل اليديع األخضخ مغ المضل انحشى برمبو عمى أجداء القخآف ، كانصمق يختل آيات هللا البضشات برػت نجؼ 
كجخس شجي ، فتارًة يجج لمقخآف حبلكًة تأخح بسجامع القمػب كتدتأثخ بسكامغ األلباب مغ خذضة هللا ، كأخخػ 

التابعي يفتخ عغ العبادة ىحه قط ، ال فخؽ في ذلظ يدتذعخ لمقخآف خذعًة ُترجع فؤاده ، كلع يكغ صمة اسع ىحا 
بضغ حمو كتخحالو كشغمو كفخاغو ، حكى جعفخ بغ زيج فقاؿ : خخجشا مع جضر مغ جضػش السدمسضغ في غدكة إلى 

رجاء أف يفتحيا هللا لشا ، ك كاف في الجضر صمة بغ أشضع فمسا  -كىي اآلف عاصسة أفغاندتاف  -مجيشة كابل 
و كنحغ في بعس الصخيق حّط الجشج رحاىع ، كأصابػا شضئًا مغ الصعاـ ، كأدكا العذاء األخضخة أرخى المضل سجكل

فخأيت صمة بغ األشضع يسزي إلى رحمو  -ىحا جعفخ بغ زيج  -ثع مزػا إلى رحاليع يمتسدػف حطًا مغ الخاحة 
يج أف يحجث ضجضجًا أنو كسا مزػا ، كيدمع جشبو إلى الخقاد كسا فعمػا يشاـ ، ىحا ترخؼ فضو إخبلص ال يخ 

يرمي قضاـ المضل ، ذىب إلى فخاشو مع مغ ذىب ، كأكػ إلى مكاف نػمو فقمت في نفدي : أيغ الحؼ يخكنو مغ 
صبلة الخجل كعبادتو كيذضعػف مغ قضامو حتى تتػـر قجماه ؟ وهللا ألرمقشو المضمة حتى أرػ ما يكػف مشو ، فسا إف 

ع مغ رقجتو كيشحاز عغ العدكخ مدتتخًا بالعتسة كيجخل في غابة لفاء غخؽ الجشج في نػميع حتى رأيتو يدتضق
باسقة األشجار كحذضة األعذاب كأنيا لع تصأىا قجماف مشح دىخ شػيل ، فسزضت في إثخه فمسا بمغ مشيا مكانًا 
الػجو ، قرضًا التسذ القبمة ، كاتجو إلضيا ، ككبخ لمربلة ، كاستغخؽ فضيا ، فشطخت إلضو مغ بعج فخأيتو مذخؽ 

ساكغ األعزاء ، ىادغ الشفذ ، كأنسا يجج في الػحذة أندًا ، كفي البعج قخبًا ، كفي الطمسة ضضاًء مشضخًا ، كفضسا 
ىػ كحلظ شمع عمضشا سبع عطضع مغ الجانب الذخقي لمغابة فسا إف رأيتو حتى انخمع فؤادؼ ىمعًا حتى أصبح عمى 

ل بو فمسا سجج قمت : اآلف يفتخسو ، فمسا نيس مغ سجػده كجمذ قضج خصػات مشو ، فوهللا ما التفت إلضو كال حف
يبجك أنو  -كقف الدبع بإزائو ككأنو يتأممو فمسا سمع نطخ إلى الدبع في سكػف كحخؾ شفتضو بكبلـ لع أسسعو 

 فإذا بالدبع يشرخؼ عشو في ىجكء كيعػد مغ حضث جاء . -استعاذ باهلل مشو 

ِق هللا ىاب كل شيء ، كلسا انبمج الفجخ نيس كأدػ السكتػبة ثع شفق مغ اتق هللا ىابو كل شيء كمغ لع يت
يحسج هللا عد كجل بسحامج لع أسسع مثميا قط ، قاؿ : " الميع إني أسألظ أف تجضخني مغ الشار كىل يجتخغ أحج 
حج عبج خاشئ مثمي أف يدألظ الجشة ؟ كما زاؿ يكخرىا حتى بكى كأبكاني ، ثع رجع الجضر دكف أف يفصغ لو أ

كعجت أنا في إثخه كبي مغ سيخ المضل كفتػر الجدع كخػؼ  -الفخش  -كبجا لعضػف القـػ كأنو بات عمى الحذايا 
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 الَدُبِع ما هللا بو عمضع. 

 تخفق صمة بغ أشضع في الجعػة إل  هللا :

في ذلظ أف  كلقج كاف صمة إلى ىحا كمو ال يجع سامحة مغ سػامح السػعطة كالتحكضخ إال اغتشسيا ، ككاف أسمػبو
يجعػ إلى سبضل ربو بالحكسة كالسػعطة الحدشة ، فضدتسضل الشفػس الشافخة ، كيدتمضغ القمػب القاسضة ، مغ ذلظ أنو 
كاف يخخج إلى البخية في ضاىخ البرخة لمخمػة كالتعبج فكانت تسخ بو شائفة مغ الذباب أرخت لمربا عشانيا فتميػ 

كيخاشبيع بخفق كيقػؿ ليع : ما تقػلغ في قـػ أجسعػا سفخًا ألمخ كتمعب كتدخح كتسخح ، فكاف يحضضيع بأنذ 
عطضع غضخ أنيع كانػا في الشيار يحضجكف عغ الصخيق لضميػا كيمعبػا كفي المضل يبضتػف لضدتخيحػف فستى تخكنيع 
يع تمظ يشجدكف رحمتيع كيبمغػف غايتيع ؟ كدأب عمى قػؿ ذلظ السخة تمػ السخة فمقضيع ذات يـػ كقاؿ ليع : مقالت

فشيس شاب مشيع كقاؿ : وهللا إنو ما يعشي بحلظ أحجًا غضخنا فشحغ في الشيار نميػ كفي المضل نشاـ ، ثع انحاز 
 الذاب عغ رفاقو ، كاتبع صمة بغ أشضع مشح ذلظ الضـػ كما زاؿ في صحبتو حتى أتاه الضقضغ .

 انطخ التخفق بالجعػة إلى هللا ، قاؿ تعالى : 
َسٍة  ْْ ْػِلَظ َفاْعُف َعْشُيْع َكاْسَتْغِفْخ لَ ﴿ َفِبَسا َر َْ ُيْع ِمَغ َّللَاِ ِلْشَت َلُيْع َكَلْػ ُكْشَت َفِطا َغِمضَع اْلَقْمِب اَلْنَفُزػا ِمْغ 

ِمضَغ    َكَشاِكْرُىْع ِفي اأْلَْمِخ َفِإَذا َعَدْمَت َفَتَػَكْل َعَم  َّللَاِ ِإَف َّللَاَ ُيِحُب اْلُسَتَػكِّ
 [159خاف : ] سػرة آؿ عس

 درس لسغ أراد أف يأمخ بالسعخكؼ :

كمغ ذلظ أيزًا أنو كاف يسزي ذات نيار في ثمة مغ أصحابو إلى غاية لو ، فسخ بيع شاب رائع الذباب ، رياف 
الربا ، قج أشاؿ إزاره حتى جعل يجخه عمى األرض جخ الخضبلء ، فيع أصحابو بالذاب كأرادكا أف يأخحكه 

شجيجًا فقاؿ ليع صمة: دعػه لي أكفكع أمخه ، ثع أقبل عمى الذاب كقاؿ في رفق األب  بألدشتيع كأيجييع أخحاً 
الذفضق كنبخة الرجيق الحسضع: يا بغ أخي إف لي إلضظ حاجة ؟ فتػقف الفتى كقاؿ : ما ىي يا عع ؟ فقاؿ : أف 

بأدب ، بحكاء، بحكسة ، تخفع إزارؾ فإف ذلظ أنقى لثػبظ كأتقى لخبظ كأدنى لدشة نبضظ ، ىحه السػعطة بمصف ، 
فقاؿ الفتى في خجل : نعع كنعسة عضغ ، ثع بادر كرفع إزاره ، فقاؿ صمة ألصحابو : إف ىحا أمثل مسا أردتع ، 
عمسػا كال تعشفػا كلػ أنكع ضاربتسػه كشاتستسػه لزاربكع كشاتسكع كأبقى إزاره مدجاًل يسدح بو األرض ، ىحا درس 
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 ى عغ السشكخ.لسغ أراد أف يأمخ بالسعخكؼ كيشي
مغ أمخ بسعخكؼ فمضكغ أمخه بسعخكؼ ، جاءه مخًة فتًى مغ فتضاف البرخة فقاؿ: عمسشي يا أبا الريباء مسا عمسظ 
هللا فير لو صمة كبر كقاؿ : لقج أذكختشي يا بغ أخي ماضضًا ال أنداه حضث كشت إذ ذاؾ شابًا مثمظ فأتضت مغ 

ا عمسكع هللا ، فقالػا لي : اجعل القخآف عرسة نفدظ كربضع بقي مغ صحابة رسػؿ هللا كقمت ليع" عمسػني مس
كانترح لو كانرح  -اقخأه كافيع أحكامو كشبقو ، كاجعمو ربضع قمبظ ، داـك عمى قخاءتو كالتغشي بو  -قمبظ 

السدمسضغ بو ، كأكثخ مغ دعاء هللا عد كجل ما استصعت ، فقاؿ الفتى : ادعػ لي جديت خضخًا، فقاؿ : رغبظ هللا 
 عالى فضسا يبقى ، كزىجؾ فضسا يفشى ، ككىب لظ الضقضغ التي تدكغ إلضو الشفػس ، كيعػؿ عمضو في الجيغ . ت

 عادات معاذة العجكية زكجة صمة بغ أشضع :

كاف لرمة ابشة عع تجعى معاذة العجكية ككانت ىي األخخػ تابعضة ، أخحت عغ أـ السؤمشضغ عائذة رضػاف هللا 
البرخؼ نزخ هللا ركحو كسسع مشيا، ككانت تقضة نقضة عابجة زاىجة ، ككاف مغ عادتيا إذا  عمضيا ، ثع لقضيا الحدغ

أقبل المضل أف تقػؿ : قج تكػف ىحه آخخ لضمة لي فبل تشاـ حتى تربح ، كإذا أقبل عمضيا الشيار تقػؿ : قج يكػف 
اب بفرل الذتاء حتى يسشعيا ىحا الشيار آخخ يـػ لي فبل يصسئغ ليا جشب حتى تسدي ، ككانت تمبذ رقضق الثض

أؼ التعبج بقخاءة القخآف  -البخد مغ الخكػف إلى الشـػ ، كاالنقصاع عغ العبادة ، ككانت تحضي المضل صبلًة كاقتخاًء 
فإذا غمبيا الشعاس قامت كجالت في الجار كىي تقػؿ : أمامِظ يا نفذ يـػ شػيل غجًا تصػؿ رقجتظ في القبخ ،  -

 ى سخكر ، فاختارؼ يا معاذة لشفدِظ الضـػ ما تحبضغ أف تكػني عمضو غجًا.إما عمى حدخة كإما عم
 ككانت ىحه زكجتو كأنعع بيا مغ زكجة .  

 شجاعة صمة ك فخكسضتو :

كلع يكغ صمة بغ أشضع أكاىًا ، أكابًا، عابجًا فحدب كإنسا كاف إلى ذلظ فارسًا مجاىجًا ، كبصبًل مجاىجًا ، قّمسا 
أشج مشو بأسًا أك أقػػ نفدًا ، أك أمزى سضفًا حتى غجا قػاد السدمسضغ  -أؼ بصبًل  -كسضًا عخفت ساحات القتاؿ 

يتشافدػف في اجتحابو إلضيع ، كل مشيع يخيج أف يطفخ بو في عدكخه لضقصف بفزل شجاعتو الشرخ الكبضخ الحؼ 
 يصسح إلضو .
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بغ عامخ فمسا لقضشا العجك انبخػ صمة  " ركػ جعفخ بغ زيج قاؿ : خخجشا في غدكة كمعشا صمة بغ أشضع كىذاـ
كصاحبو مغ صفػؼ السدمسضغ كأكغبل في جسػع األعجاء شعشًا بالخماح ، كضخبًا بالدضػؼ ، حتى أثخا في مقجمة 
الجضر أبمغ األثخ ، فقاؿ بعس قادة العجك لبعس : رجبلف مغ جشج السدمسضغ أندال بشا كل ىحا فكضف لػ قاتمػنا 

السدمسضغ كديشػا ليع بالصاعة ، كفي سشة ست كسبعػف لميجخة خخج صمة بغ أشضع في  جسضعًا اندلػا عمى حكع
غداة لو مع جضػش السدمسضغ الستػجية إلى ببلد ما كراء الشيخ أؼ في تخكدتاف ككاف في صحبتو ابغ لو فمسا 

دبظ عشج الحؼ ال التقى الجسعاف كحسي كشضذ السعخكة قاؿ صمة البشو : أؼ بشي تقجـ كجاىج أعجاء هللا حتى أحت
تزضع عشجه الػدائع ، فانصمق الفتى إلى قتاؿ العجك كسا يشصمق الديع عغ القػس ، كما زاؿ يقاتل حتى خّخ 
صخيعًا شيضجًا ، فسا كاف مغ أبضو إال أف مزى عمى أثخه كضل يجاىج حتى ثػػ شيضجًا إلى جشبو ، فمسا بمغ 

ضػاسضشيا فقالت ليغ : إف كشتغ جئتغ لتيشئتي فسخحبًا بكع ، أما نعضيسا البرخة اتجيت الشداء إلى معاذة العجكية ل
إذا كشتغ قج جئتغ لغضخ ذلظ فارجعغ كجديتغ خضخًا ، ماداما قج قتبل في أرض السعخكة كناال شخؼ الذيادة فأنا 

غ اإلسبلـ يشبغي أف أىشأ بيسا ال أف أعدػ بيسا ، ىحه زكجتو ، نزخ هللا ىحه الػجػه الشبضمة الكخيسة ، كجداىا ع
 كالسدمسضغ خضخًا ، فسا عخؼ تاريخ اإلندانضة أتقى مشيسا كال أنقى .
* * * 

 آفة الدخخية :

آخخ فقخة في الجرس اآلفة التي نتحجث عشيا مغ آفات المداف ىي آفة الدخخية ، الدخخية كاالستيداء محـخ بقػلو 
 تعالى : 

ـٍ َعَد  َأْف َيُكػُنػا َخْضًخا ِمْشُيْع َكاَل ِنَداء  ِمْغ ِنَداٍء َعَد  َأْف َيُكَغ َخْضًخا ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اَل َيْدَخْخ  َقػـ  ِمْغ َقْػ
يَساِف َكَمغْ  َظ ُىُع َلْع َيُتْب َفُأكَلئِ  ِمْشُيَغ َكاَل َتْمِسُدكا َأْنُفَدُكْع َكاَل َتَشاَبُدكا ِباأْلَْلَقاِب ِبْئَذ ااِلْسُع اْلُفُدػُؽ َبْعَج اإلِْ

 الَطاِلُسػَف 
 [11] سػرة الحجخات : 

أية لفطة ، أك عبارة ، أك حخكة ، أك ترخؼ ، أك مذضة ، أك محاكاة ، أك إشارة، أك عبارة تؤدؼ إلى الدخخية 
فيي محخمة شخعًا بشز ىحه اآلية ، لحلظ لسا سسع الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مغ الدضجة عائذة أنيا قالت عغ 

 قرضخة قاؿ : " يا عائذة لقج قمت كمسة لػ مدجت بسضاه البحخ ألفدجتو" . أختيا صفضة 
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 معش  الدخخية :

كمعشى الدخخية : االستيانة كالتحقضخ ، كالتشبضو عمى العضػب كالشقائز عمى كجو ُيزحظ مشو ، كقج يكػف ذلظ 
ذلظ إلى استحقار الغضخ ، كالزحظ بالسحاكاة بالتقمضج في القػؿ أك الفعل ، كقج يكػف باإلشارة كاإليساء ، كمخجع 

 عمضو ، كاالستيانة بو ، كاالسترغار لو كعمضو ، قاؿ تعالى: 
 ﴿ َعَد  َأْف َيُكػُنػا َخْضًخا ِمْشُيْع  

 [11] سػرة الحجخات : 

 كفي حق الشداء : 

 ﴿ َعَد  َأْف َيُكَغ َخْضًخا ِمْشُيَغ  
 [11] سػرة الحجخات : 

كأف هللا تعالى يقػؿ : ال تجرؼ لعمظ إذا احتقختو استرغارًا لو لعمو يكػف خضخًا مشظ ، ىحا يحـخ في حق مغ تأذػ 
كفخح بسغ يدخخ بو كاف الدخخية في حقو مغ جسمة -ىكحا جاء في الكتاب  -بو ، فأما مغ جعل نفدو مدخخًة 

عػف بيحا ، قاؿ : ىحا دخل في السداح كلع السداح ، يػجج أشخاص قمة يحبػف أف يزحظ الشاس عمضيع كيدتست
يجخل في الدخخية ، ىػ تكمع كبلمًا عغ نفدو أضحظ القـػ ، أنت لدت آثسًا ىػ يفعل ىحا بشفدو ، يتحجث عغ 
نفدو، شبعًا اإلنداف إذا كاف في مجمذ بذكل عخضي كاف راكبًا سضارة عامة رجل قاـ كتكمع نكتة فزحظ الشاس 

 ، ما سخخ مشو ىػ سخخ مغ نفدو ، ىحا دخل بالسداح.فإذا ضحظ ما فعل شضئًا 

أما أف تدترغخ أخاؾ السدمع بحضث يتأذػ بيحه الدخخية فيحا مغ باب السحخمات التي تقصع اإلنداف عغ ربو ، 
 عمى كلٍّ كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

 ))مغ كثخ ضحكو قمت ىضبتو ، كمغ كثخ ضحكو استخف بو ((
 باف َعْغ َماِلِظ ْبِغ ِديَشاٍر[]ركضة العقبلء البغ ح
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 إفذاء الدخ :

شيء آخخ مغ آفات المداف إفذاء الدخ كىػ مشيي عشو لسا فضو مغ اإليحاء كالتياكف بحق السعارؼ كاألصجقاء ، 
 قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ : 

 )) إذا ْجث الخجل بحجيث ثع التفت فيي أمانة ((
ِ[]التخمحؼ َعْغ َجاِبِخ ْبِغ   َعْبِج َّللاَّ

يحجثظ حجيثًا ، سسع حخكة فدكت ىحه االلتفاتة تعشي أف ىحا الحجيث يجب أف يبقى سخًا بضشظ كبضشو ، ىكحا 
السدمع ، أما بعج أف يتػسل إلضظ كيؤكج عمضظ كيقػؿ لظ : ىحا الذيء بضششا بعج نرف ساعة يدسعو بالصخيق ، 

ضئًا إنسا التفت التفاتو تعشي أف ىحا الحؼ قالو لظ سخ ، شبعًا فيحه أخبلؽ لضدت مغ أخبلؽ السدمع ، لع يقل لظ ش
إال إذا كاف مػضػع مخالفة لمذخع ، لػ أسّخ لظ إنداف أنو سضفعل كحا بفبلف كالفعل مشاؼ لمجيغ ىحا بحث آخخ ، 
جالذ ثبلثة مجالذ ال أمانة ليع ؛ مجمذ فضو سفظ دـ حخاـ ، كأكل ماؿ حخاـ ، أك انتياؾ عخض حخاـ ، ىحه الس
 الثبلثة لضذ ليا سخ ، سسعت أنو سػؼ يأكل ماؿ فبلف اغترابًا ال يجػز أف تدكت عشو ىحا فضو حق .

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 .…: اختبلؼ السصالع ..... االعتكاؼ  6الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال ما الحسج هلل رب العالسضغ ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا ، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا 

مشا بخحستظ اتباعو ، ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، ك أدخ
 في عبادؾ الرالحضغ .

 اختبلؼ السصالع :

أييا األخػة السؤمشػف ، مػضػع الضـػ مػضػع شغل الشاس جسضعًا ، فبعس الشاس في حضخٍة مغ أمخىع في مػضػع 
 الرضاـ ، رأػ العمساء أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا قاؿ : 

 ِلُخْؤَيِتِو َفِإْف ُغع َعَمْضُكْع َفَأْكِسُمػا ِعَجَة َشْعَباَف َثبلِثضَغ (()) ُصػُمػا ِلُخْؤَيِتِو َكَأْفِصُخكا 
 ] مدمع عغ أبي ُىَخْيَخَة[

صػمػا فعل أمخ أسشج إلى الجساعة ، أؼ أييا السدمسػف صػمػا جسضعًا لخؤيتو ، لسصمق الخؤية ، كيا أييا 
السدمسػف أفصخكا جسضعًا لخؤيتو ، لحلظ ىحا السػضػع يشقمشا إلى بحث في الفقو اسسو اختبلؼ السصالع ، اختبلؼ 

حػؿ نفديا حػؿ الذسذ ، ففي دكرتيا حػؿ  السصالع كضف أف األرض كخكية تجكر حػؿ نفديا كتدبح في دكرانيا
نفديا تذخؽ الذسذ عمى كل بقعة في األرض في كقت غضخ الػقت التي تذخؽ فضو عمى بقعة أخخػ ، فاختبلؼ 
مصالع الذسذ شيء ثابت في الػاقع كفي الذخع ، ففي كل بمج مػاقضت ألداء الرمػات الخسذ، قج يدتسع 

ع قبل نرف ساعة مغ أذانو في بمجه ، فاختبلؼ مصالع الذسذ شيء اإلنداف إلى أذاف السغخب في بمج مدم
ثابت كاقعًا كثابت شخعًا ، كلضذ ىحا االختبلؼ مػضػع نداع بضغ السدمسضغ مغ عيج الشبي عمضو الربلة كالدبلـ 
 خ. كإلى ىحه األياـ لكل بمج مػاقضتو الخاصة في أداء الرمػات الخسذ ، ألف مصمع الذسذ يختمف مغ بمج إلى آخ
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 األصل في الرضاـ رؤية اليبلؿ رؤية مصمقة ك مسكشة :

، تخب مغ مجة دكرة األرض حػؿ نفديااآلف القسخ في دكرتو حػؿ األرض يتع دكرًة كاممًة حػؿ األرض في مجة تق
 لػ أف ىشاؾ تصابقًا في دكراف القسخ حػؿ األرض مع دكراف األرض حػؿ نفديا لبقي القسخ ثابتًا في مكاف مػازياً 
لؤلرض ال يتغضخ ، كلكغ ىشاؾ فارقًا كتفاضبًل بضغ دكرة القسخ حػؿ األرض كدكرة األرض حػؿ نفديا ، ىحا 
التفاضل يجعل لمقسخ مصالع كسا لمذسذ مصالع ، بل إف مصالع الذسذ تختمف مغ بمج إلى آخخ ، أؼ كقت 

الرضغ ، لكل بمج مصمع شسذ  الفجخ في دمذق غضخه في بضخكت ، غضخه في بغجاد ، غضخه في دليي ، غضخه في
خاص بو ، كأيزًا لكل بمج مصمع قسخ خاص بو ، ككسا أف مصالع الذسذ مختمفة كحلظ مصالع القسخ مختمفة ، 
لكغ مصالع الذسذ يبشى عمضيا اختبلؼ مػاقضت الربلة في كل أقصار العالع اإلسبلمي ، كىحا لضذ محل نداع 

، مغ عيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى اآل ف ، كلكغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ جعل رؤية اليبلؿ شخشًا مغ شخكط الرـػ
صػمػا أييا السدمسػف جسضعًا لخؤيتو ، فالرـػ مػجو إلى كل السدمسضغ ، كالخؤية مصمقة ، أؼ إذا رجبًل كاحجًا 

ىحا محىب عجاًل ثقًة رأػ اليبلؿ كصحت شيادتو كنقمت لمشاس ىحه الذيادة كجب الرـػ عمى كل مدمع ، 
األحشاؼ أف األصل في الرضاـ رؤية اليبلؿ رؤيًة مصمقة كرؤيًة مسكشة ، ترػركا أف العالع اإلسبلمي الستخامي 
األشخاؼ قبل ألف عاـ لع يكغ ىشاؾ تػاصل إعبلمي كال السمكي كال ىاتف كال شيء مغ ىحا القبضل ، لػ أف أىل 

خبخ إلى أىل العخاؽ أك إلى أك إلى السغخب أك إلى أىل شساؿ الذاـ رأكا اليبلؿ كضف الدبضل إلى أف نشقل ىحا ال
إفخيقضا ؟ حضشسا يكػف التػاصل اإلعبلمي متعحرًا فكل بمج يخػ اليبلؿ يرـػ ىحا البمج كفق رؤية اليبلؿ ، فإذا 
ىحا  أصبح العالع اإلسبلمي كحجًة إعبلمضًة كاحجة فسسكغ أف يرـػ الجسضع لخؤية كاحج مغ ىؤالء ، بذخط أف يكػف 

العالع اإلسبلمي مػحجًا ، فإذا كاف لكل بمج إسبلمي أمضخ مدمع كلو قاٍض لمذخع ىػ السخػؿ في إثبات اليبلؿ أك 
 عجـ اإلثبات ، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ : 

ِمًش  َمْشَحخ  َكُكُل ِفَجاِج َمَكَة َمْشَحخ  َكُكُل  )) َكِفْصُخُكْع َيْػـَ ُتْفِصُخكَف َكَأْضَحاُكْع َيْػـَ ُتَزُحػَف َكُكُل َعَخَفَة َمْػِقف  َكُكلُ 
 َجْسٍع َمْػِقف  ((

 ] التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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فرار عمى اإلنداف أف يبقى مع السجسػع ، ألف ىشاؾ جيًة مػكمًة مغ قبل األمضخ لتحخؼ ىبلؿ رمزاف ، ىحه 
 كالدبلـ قاؿ : الجية بدبب أنو قج غعَّ عمضشا فالشبي عمضو الربلة 

 ))... َفِإْف ُغَع َعَمْضُكْع َفَأْكِسُمػا ِعَجَة َشْعَباَف َثبلِثضَغ((
 ] البضيقي عغ أبي ىخيخة [

كىحا كفق الذخع ، كعشجىا يبجأ الرضاـ في الضـػ الحؼ يمي الضـػ الثبلثضغ مغ شعباف بعس األشضاء التي يجب أف 
بلفيع رحسة كاسعة ، أؼ حضشسا يكػف العالع اإلسبلمي مػحجًا ، نأخح بيا ، الفقياء اتفاقيع حجًة قاشعة كاخت

كالتػاصل اإلعبلمي متعحرًا ، فكل بمج لو مصمعو الخاص إذا رأػ اليبلؿ يرـػ كإذا رآه يفصخ ، إذا رأػ ىبلؿ 
رمزاف يرـػ ، كإذا رأػ ىبلؿ شػاؿ يفصخ ، كإذا كاف العالع اإلسبلمي مػحجًا كالتػاصل اإلعبلمي مػجػدًا 

ألفزل أف يرـػ جسضع السدمسضغ في يـػ كاحج كىحا ما نصسح إلضو ، عمى كلٍّ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أمخنا ا
أف نكػف مع السجسػع ، كأف نكػف مع الجية التي أككل إلضو أمخ إثبات شيخ الرضاـ ، فشحغ ال نسمظ أف نرـػ 

حا الكبلـ ممخز السػضػع كلكغ مغ القػاعج مغ تمقاء أنفدشا ما لع يكغ ىشاؾ إثبات شخعي لذيخ الرضاـ ، ى
األصػلضة أف أمخ الحاكع يمغي الخبلؼ ، ماداـ لع يثبت مغ الجية الخسسضة أف رمزاف الضـػ فالسػضػع ألغي 
الخبلؼ فضو ألنظ أنت مدمع في جساعٍة مؤمشٍة ، فضيا جية مدؤكلة عغ إثبات الذيخ ، كعغ إعبلف اإلثبات، 

 لحؼ يترخؼ كفق القػاعج الذخعضة ، ىحا ممخز السػضػع. فأنت تابع ليحا السجتسع ا

 عم  اإلنداف أف يكػف مع السجسػع في صضامو ك إفصاره :

لكغ لساذا بقي السػضػع عمى الخؤية ؟ ألنو كسا قمت قبل قمضل : أحضانًا يكػف التػاصل اإلعبلمي متعحرًا كالعالع 
ناحضة ميسة : األقصار اإلسبلمضة إذا تباعجت عمى خصػط اإلسبلمي مػحج فرعب أف نبمغ األقصار ، ثع ىشاؾ 

العخض فاختبلؼ السصالع حتسٌي أما إذا تباعجت عمى خصػط الصػؿ فاختبلؼ السصالع كىسي ، ألف األرض في 
دكرتيا حػؿ نفديا كفي دكرة القسخ حػليا خصػط الصػؿ تذكل مصمعًا مػحجًا ، أما خصػط العخض تذكل مصالع 

مغ الصبضعي أف يخػ ىبلؿ رمزاف في اليشج كال يخػ في السغخب ، حتى أف بعس العمساء قالػا : متبايشة ، لحلظ 
مغ ضػابط التباعج بضغ األقصار اإلسبلمضة أف يذتخؾ القصخاف معًا في المضل فيحا مغ دكاعي التقارب ، أما ىشاؾ 

ج يتشاقس المضل مع الشيار ، إذًا أقصار إسبلمضة بعزيا نيار كبعزيا لضل ، لػ أخحنا الفضمبضغ مع السغخب فق
اختبلؼ السصالع حقضقٌة كاقعة ال شظ فضيا ، كلكغ العمساء بضغ مغ يأخح بيا كبضغ مغ ال يأخح بيا ، ىشاؾ مغ أخح 
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بيا كىشاؾ مغ لع يأخح بيا ، اتفاؽ األئسة حجة قاشعة كاختبلفيع رحسة كاسعة ، كصػمكع يـػ ترػمػف كفصخكع 
أكلى أف يكػف مع السجسػع في صضامو ، كفي إفصاره ، كفي كقفتو ، كفي كل مشاسباتو يـػ تفصخكف ، كاإلنداف 

 الجيشضة.
 قاؿ بعس العمساء تعمضقًا عمى قػلو تعالى : 

َشاٍت ِمَغ اْلُيَجى َكاْلُفْخَقاِف َفَسْغ َشِيجَ  ُكُع الَذْيَخ َفْمَضُرْسُو ِمشْ  ﴿ َشْيُخ َرَمَزاَف اَلِحي ُأْنِدَؿ ِفضِو اْلُقْخَآُف ُىًجى ِلمَشاِس َكَبضِّ
ـٍ ُأَخَخ ُيِخيُج َّللَاُ ِبُكُع اْلُضْدَخ َكاَل ُيِخيُج ِبُكُع  اْلُعْدَخ َكِلُتْكِسُمػا اْلِعَجَة َكَمْغ َكاَف َمِخيًزا َأْك َعَم  َسَفٍخ َفِعَجة  ِمْغ َأَيا

 كَف  َكِلُتَكبُِّخكا َّللَاَ َعَم  َما َىَجاُكْع َكَلَعَمُكْع َتْذُكخُ 
 [ 185] سػرة البقخة : 

أؼ اإلنداف قج يتبادر لو أف كمسة شيج الذيخ أنو رأػ القسخ ، شيج الذيخ أؼ أدركو رمزاف كىػ مقضع في أىمو 
 كبمجه كىػ مكمف كصحضح كمعافى كعالع بجخػؿ الذيخ ، عشجئح كجب عمضو الرـػ .

* * * 

 االعتكاؼ :

يدأؿ بعس األخػة عغ حكع االعتكاؼ في اإلسبلـ ، االعتكاؼ  اآلف نشتقل إلى مػضػعو االعتكاؼ ، كثضخ ما
في المغة لدـك الذيء كحبذ الشفذ عمضو خضخًا كاف أك شخًا، في كل السػضػعات الفقيضة يبجأ عمساء الفقو 
بالتعخيف المغػؼ ، ما ىحه األصشاـ التي أنتع ليا عاكفػف ؟ العكػؼ لدـك الذيء كحبذ الشفذ عمضو خضخًا كاف أك 

 ًا ، قاؿ تعالى : شخ 

 ﴿ َكاَل ُتَباِشُخكُىَغ َكَأْنُتْع َعاِكُفػَف ِفي اْلَسَداِجِج  
 [ 187] سػرة البقخة : 

أؼ مقضسػف متعبجكف ليا ، كالسقرػد بو ىشا لدـك السدجج كاإلقامة فضو بشضة التقخب إلى هللا تعالى ، قج يقػؿ 
غ ىحا السػضػع أف أصل إلى ركح السػضػع ، ركح أحجكع : ال نخػ أحجًا يعتكف في السدجج ، أنا أريج م

السػضػع أف يشقصع اإلنداف عغ مذاعخ الجنضا في رمزاف ، كأف يكثخ مغ االنفخاد كالتعبج كتبلكة القخآف ، 
 كاإلقباؿ عمى هللا سبحانو كتعالى.
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رمزاف عذخة  بلـ يعتكف في كلأجسع العمساء عمى أف االعتكاؼ مذخكع ، فقج كاف الشبي عمضو الربلة كالد
 : أياـ

ـٍ َفَمَسا َكاَف اْلَعاـُ   اَلِحي ُقِبَس ِفضِو اْعَتَكَف )) َكاَف الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيْعَتِكُف ِفي ُكلِّ َرَمَزاٍف َعْذَخَة َأَيا
 ِعْذِخيَغ َيْػًما ((

 ] التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

، األخضخ مغ رمزاف قضاسًا عمى ىحا ؛ اإلنداف إذا كاف بإمكانو أف يفخغ نفدو في العذخفي أكاخخ رمزاف ، أؼ 
ايا التي تذػش عمضو حضاتو يمـد السدجج إذا أمكغ ، كإذا ما أمكغ أف يمـد بضتو ما أمكغ ، يبتعج عغ القز

ف عسمو حخًا كغضخ مقضج ، أنا أريج أف أسيل عمضكع األمخ ، إذا كاف بإمكاف الذخز أف يتخؾ عسمو إذا كاكصفاءه
بجكاـ كفي بحبػحة كال يػجج شيء ممـد كأف يعتكف في السدجج أكسل شيء ، ما تسكغ في السدجج يعتكف في 
البضت شيء جضج ججًا ، ما تسكغ أف يعتكف في البضت القزايا التي مغ شأنيا أف تعكخ عمضو صفاءه عمضو أف 

 يبتعج عشيا خبلؿ ىحا العذخ مغ أكاخخ شيخ رمزاف.

 أقداـ االعتكاؼ :

االعتكاؼ كسا يقدسو العمساء يشقدع إلى اعتكاؼ مدشػف كإلى اعتكاؼ كاجب ، كفي بعس الكتب يقدع إلى 
اعتكاؼ مدشػف كإلى اعتكاؼ مدتحب كإلى اعتكاؼ كاجب ، فالسدشػف أؼ ما كاف في حكع الدشة ، ما تصػع بو 

بالشبي صمػات هللا عمضو ، كيتأكج ىحا االعتكاؼ بالعذخ األكاخخ  السدمع تقخبًا هلل عد كجل ، كشمبًا لثػابو ، كاقتجاءً 
مغ رمزاف كسا تقجـ، كاالعتكاؼ الػاجب ما أكجبو السخء عمى نفدو إما بالشحر السصمق كأف يقػؿ : هلل عمي أف 
بػؼ أعتكف كحا ككحا ، نحر عمى نفدو أف يعتكف بزعة أياـ في السدجج أك في السدجج الحخاـ أك في السدجج الش

، ت في مدجج مخرز فيحا اعتكاؼ كاجبالذخيف ، فسغ ألـد نفدو أؼ نحر عمى نفدو أف يعتكف أيامًا معجكدا
كىػ اعتكاؼ مصمق ، كىشاؾ اعتكاؼ معمق أؼ اعتكاؼ كاجب بالشحر السعمق ، كأف يقػؿ : إف شفى هللا مخيزي 

 العتكفغ كحا ككحا ، كفي صحضح البخارؼ : 
 ضَع َّللَاَ َفْمُضِصْعُو َكَمْغ َنَحَر َأْف َيْعِرَضُو َفبل َيْعِرِو (()) َمْغ َنَحَر َأْف ُيصِ 

 ] التخمحؼ َعْغ َعاِئَذَة َرِضي المَّيع َعْشَيا[
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 كفضو : 

ي اْلَجاِىِمَضِة َقاَؿ َأْكِؼ فِ  ))َعْغ ُعَسَخ َقاَؿ : ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ : ِإنِّي ُكْشُت َنَحْرُت َأْف َأْعَتِكَف َلْضَمًة ِفي اْلَسْدِجِج اْلَحَخاـِ 
 ِبَشْحِرَؾ ((

 ] متفق عمضو َعْغ ُعَسَخ[

 زماف االعتكاؼ :

زماف االعتكاؼ الػاجب يؤدػ حدب ما نحر ىػ كسساه الشاذر ، فإف نحر االعتكاؼ يػمًا أك أكثخ كجب الػفاء 
السدجج مع نضة االعتكاؼ شاؿ بسا نحر ، أما االعتكاؼ السدتحب فمضذ لو كقت محجد فيػ يتحقق بالسكث في 

الػقت أـ قرخ ، السدتحب كمسا دخمت السدجج كمكثت فضو فأنت معتكف ، كاالعتكاؼ بيحه الصخيقة اعتكاؼ 
مدتحب ، كيثاب السدمع في اعتكافو مجة بقائو في السدجج ، فإذا خخج مشو ثع عاد إلضو ججد الشضة إف قرج 

كع ساعة أك أكثخ أنتع معتكفػف في ىحا السدجج ألنكع تخكتع كل االعتكاؼ ، أؼ أنتع في ىحا السدجج مع بقائ
عبلئق الجنضا ، كأتضتع لتتعمسػا شضئًا مغ حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أك مغ سضخة التابعضغ األجبلء ، أك مغ بعس أحكاـ 

 الفقو ، فيحا اعتكاؼ أيزًا كلكغ اعتكاؼ مدتحب.
ب متى شاء ، مادمت في اعتكاؼ مدتحب لظ أف تقصعو متى شئت قبل كلمسعتكف أف يقصع اعتكافو السدتح

 قزاء السجة التي نػاىا. 
ْعَتِكَف َصَم  اْلَفْجَخ ُثَع )) َعْغ َعاِئَذَة َرِضي الَميع َعْشَيا َقاَلْت َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا َأَراَد َأْف يَ 

ِخَباِئَيا َفُزِخَب ُو َكِإَنُو َأَمَخ ِبِخَباِئِو َفُزِخَب َأَراَد االْعِتَكاَؼ ِفي اْلَعْذِخ اأَلَكاِخِخ ِمْغ َرَمَزاَف َفَأَمَخْت َزْيَشُب بِ َدَخَل ُمْعَتَكفَ 
َم  َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكَأَمَخ َغْضُخَىا ِمْغ َأْزَكاِج الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِبِخَباِئِو َفُزِخَب َفَمَسا َص 

َض َكَتَخَؾ االْعِتَكاَؼ ِفي شَ  َت  اْعَتَكَف اْلَفْجَخ َنَطَخ َفِإَذا اأَلْخِبَضُة َفَقاَؿ : آْلِبَخ ُتِخْدَف َفَأَمَخ ِبِخَباِئِو َفُقػِّ َْ ْيِخ َرَمَزاَف 
 ِفي اْلَعْذِخ اأَلَكِؿ ِمْغ َشَػاٍؿ ((

 لبخارؼ َعْغ َعاِئَذَة َرِضي َّللاَّ َعْشَيا[] ا
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كانت تزخب لو قبة في السدجج لضعتدؿ الشاس ، كأف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ما ارتاحت نفدو ليحا التشافذ 
في االعتكاؼ ، ككأنو أشعخ الدامع أف نداءه كغ أقخب إلى أف يطيخف بسطيخ السعتكفات مغ ىغ بالػضع الحؼ 

جو بأبشضتيغ فػقزت ، ثع أخخ االعتكاؼ إلى أراده الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ، فأمخ ببشائو فقػض كأمخ أزكا
العذخ األكاخخ أؼ مغ شػاؿ ، كأمخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ نداءه بتقػيس أبشضتيغ كتخؾ االعتكاؼ بعج نضتو 
فضو، كىحا دلضل عمى قصعو بعج الذخكع فضو ، كفي الحجيث أف الخجل لو أف يسشع زكجتو مغ االعتكاؼ بغضخ إذنو 

 العمساء.  كإلضو ذىب عامة

 شخكط االعتكاؼ ك أركانو :

اآلف شخكشو : السعتكف يجب أف يكػف مدمسًا ، مسضدًا ، شاىخًا مغ الجشابة كالحضس كالشفاس ، فبل يرح مغ 
كافخ كال صبي غضخ مسضد ، كال جشب ، كال حائس ، كال نفداء ، أما أركاف االعتكاؼ فسغ أبخز أركانو السكث 

هللا تعالى ، فمػ لع يقع السكث في السدجج ، أك لع تحجث نضة الصاعة ، ال يشعقج  في السدجج بشضة التقخب إلى
االعتكاؼ إف لع يكغ السكث في السدجج ، أك إف لع تكغ الشضة ىي التقخب إلى هللا عد كجل ، فإف االعتكاؼ ال 

 يرح ، أما كجػب الشضة فمقػؿ هللا تعالى : 
َشَفاَء َكُيِقضُسػا الَربَلَة َكُيْؤُتػا الَدَكاَة َكَذِلَظ ِديُغ اْلَقضَِّسِة  ﴿ َكَما ُأِمُخكا ِإاَل ِلَضْعُبُجكا َّللَاَ  ُْ يَغ    ُمْخِمِرضَغ َلُو الجِّ

 [5] سػرة البضشة : 

 كلقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص : 

ػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ ِإَنَسا ))عغ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخَصاِب َرِضي الَميع َعْشيع َعَم  اْلِسْشَبِخ َقاَؿ َسِسْعُت َرسُ 
َضاِت َكِإَنَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى َفَسْغ َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإَل  ُدْنَضا ُيِرضُبَيا َأْك ِإَل   اْمَخَأٍة َيْشِكُحَيا َفِيْجَخُتُو ِإَل  َما اأَلْعَساُؿ ِبالشِّ

 َىاَجَخ ِإَلْضِو ((
 مدمع عغ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َرِضي َّللاَّ عشو [] 

 كأما أف السدجج البج مشو فمقػؿ هللا تعالى : 

ُجكُد َّللَاِ َفبَل َتْقخَ  ُْ ـَ ِإَل  الَمْضِل َكاَل ُتَباِشُخكُىَغ َكَأْنُتْع َعاِكُفػَف ِفي اْلَسَداِجِج ِتْمَظ  َضا  ُبػَىا  ﴿ الرِّ
 [187] سػرة البقخة: 
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 عتكاؼ في السدجج .إذًا اال

إذًا مغ أركانو أف يكػف بشضة ، كأف يقتزي السكث ، كأف يكػف في السدجج ، كالعمساء اختمفػا في نػع السدجج 
الحؼ يرح فضو االعتكاؼ ، فسشيع مغ قاؿ : إنو يجب أف يكػف في السدجج الجامع ، كالسدجج الجامع ىػ 

، مدجج تؤدػ بو الرمػات الخسذ فقط ة الجسعة ، كىشاؾالسدجج التي تؤدػ بو الرمػات الخسذ كتؤدػ بو صبل
كىشاؾ مدجج لضذ لو إماـ كال مؤذف يدسى مرمى ، بعزيع قاؿ : في أؼ مدجج كاف ، كبعزيع قاؿ : في 

 السدجج الجامع ، كبعزيع قاؿ : في أؼ مدجج تؤدػ فضو الرمػات الخسذ كلو إماـ كلو مؤذف.

 صـػ السعتكف :

اآلف صـػ السعتكف ، السعتكف إف صاـ فحدغ كإف لع يرع فبل شيء عمضو ، أؼ اعتكاؼ ىحا ؟ قمشا قبل قمضل : 
ىشاؾ اعتكاؼ كاجب ، الحؼ يجب بالشحر السصمق أك السقضج، كىشاؾ اعتكاؼ مدتحب ، كىشاؾ اعتكاؼ مدشػف ، 

ًا ، أما الحجيث عغ الرضاـ مع االعتكاؼ السدشػف ىػ ما كاف بالعذخ األكاخخ مغ رمزاف فأنت صائع حكس
االعتكاؼ فيحا في االعتكاؼ السدتحب أك االعتكاؼ الػاجب بالشحر السصمق أك السقضج ، فقج ركػ البخارؼ عغ 
ابغ عسخ رضي هللا عشيسا أف عسخًا قاؿ : " يا رسػؿ هللا إني نحرت بالجاىمضة أف أعتكف لضبًل في السدجج الحخاـ ، 

 فقاؿ : أكِؼ بشحرؾ "
أمخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ لو بالػفاء بالشحر دلضل عمى أف الرـػ لضذ شخشًا في صحة االعتكاؼ ، أؼ  ففي

كمسا دخمت السدجج كأردت أف تبقى فضو تقخبًا إلى هللا تعالى تتمػ فضو القخآف الكخيع ، أك تعمع الشاس القخآف ، أك تقخأ 
، أك كتابًا في الحجيث ، أك كتابًا في الفقو ، أك كتابًا في الدضخة ،  كتابًا في العمع الذخيف ، أك كتابًا في التفدضخ

أك أف تحكخ هللا خالضًا، أك أف تأمخ بالسعخكؼ ، أؼ عسل يؤدؼ إلى مخضاة هللا عد كجل فيػ عسل مباح في أثشاء 
 االعتكاؼ.

خ بغ عبج العديد " كركػ سعضج بغ مشرػر عغ أبي سيل قاؿ : كاف عمى امخأتي مغ أىمي اعتكاؼ فدألت عس
 فقاؿ : لضذ عمضيا صضاـ إال أف تجعمو عمى نفديا "

كقاؿ بعس التابعضغ كىػ شاكس : " كاف فبلنًا ال يخػ عمضيا صضامًا إال أف تجعمو عمى نفديا " ، كقاؿ عصاء بغ 
اعتكف  رباح كىػ تابعي أيزًا : " لضذ عمضيا صضاـ إال أف تجعمو عمى نفديا " ، كقاؿ الحدغ البرخؼ : " مغ

 مغ غضخ صضاـ أجدأه " كإلضو ذىب الذافعي.
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 كركؼ عغ عمي كابغ مدعػد أنيسا قاال : " إف شاء صاـ كإف شاء أفصخ " ىحا في االعتكاؼ. 

 ما يدتحب في االعتكاؼ :

السدتحب في كل أياـ العاـ أك في االعتكاؼ الػاجب بالشحر السصمق أك الشحر السقضج، ككاف الشبي عمضو الربلة 
 كالدبلـ : 

 )) ... ِإَذا َأَراَد َأْف َيْعَتِكَف َصَم  اْلَفْجَخ ُثَع َدَخَل ُمْعَتَكَفُو ...((
 ] البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة َرِضي المَّيع َعْشَيا[

كاف يجخل السكاف الحؼ أعجه لبلعتكاؼ في السدجج ، أما كقت دخػؿ السدجج لبلعتكاؼ فكاف أكؿ معشاه أنو 
المضل ، يدتحب لمسعتكف أف يكثخ مغ نػافل العبادات ، أف يرمي ، أف يحكخ ، أف يدبح ، أف ييمل ، أف يكبخ ، 

يدتحب لمسعتكف ، كأف يذغل نفدو  أف يحسج ، فالتدبضح كالتيمضل كالتكبضخ كالحسج كتبلكة القخآف ، ىحا كمو مسا
بالربلة كقخاءة القخآف كالتدبضح كالتحسضج كالتيمضل كالتكبضخ كاالستغفار كالربلة كالدبلـ عمى الشبي عمضو الربلة 
كالدبلـ كالجعاء ، كنحػ ذلظ مغ الصاعات التي تقخب إلى هللا تعالى ، كترل السخء بخالقو جل ذكخه ، كمسا 

اسة العمع كاستحكار كتب التفدضخ كالحجيث كقخاءة سضخة األنبضاء كالرالحضغ كغضخىا مغ يجخل في ىحا الباب در 
 كتب الفقو كالجيغ . 

 ما يكخه لمسعتكف :

 كيكخه لمسعتكف أف يذغل نفدو بسا ال يعشضو مغ قػؿ أك عسل لسا ركاه التخمحؼ كابغ ماجة : 
ـِ اْلَسْخِء َتْخُكُو َما ال َيعْ  ْدِغ ِإْسبل ُْ  ِشضِو (()) ِمْغ 

 ] ابغ ماجة َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 كيكخه لمسعتكف اإلمداؾ عغ الكبلـ ضشًا مشو أف ذلظ مسا يقخب إلى هللا تعالى : 

اُلػا َأُبػ َؿ َعْشُو َفقَ )) َعِغ اْبِغ َعَباٍس َقاَؿ َبْضَشا الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيْخُصُب ِإَذا ُىَػ ِبَخُجٍل َقاِئٍع َفَدأَ 
َعَمْضِو َكَسَمَع ُمْخُه َفْمَضَتَكَمْع ِإْسَخاِئضَل َنَحَر َأْف َيُقػـَ َكال َيْقُعَج َكال َيْدَتِطَل َكال َيَتَكَمَع َكَيُرػـَ َفَقاَؿ الَشِبُي َصَم  الَميع 

 َكْلَضْدَتِطَل َكْلَضْقُعْج َكْلُضِتَع َصْػَمُو ((
 َعبَّاٍس [] أبػ داكد َعِغ اْبِغ 
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ـٍ كَ  ِتبل ْْ ِفْطُت َعْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ال ُيْتَع َبْعَج ا َْ ـٍ ِإَل  ))عغ َعِمُي اْبُغ َأِبي َشاِلٍب  ال ُصَساَت َيْػ
 الَمْضِل ((

 ] ابغ ماجة عغ َعِميُّ اْبُغ َأِبي َشاِلٍب رضي هللا عشو [

 ػف ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : ما عسخؾ أخي ؟ خسدة كأربع

َضيٍّ َقاَلْت : َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ُمْعَتِكًفا َفَأَتْضُتُو أَ  ُْ ُزكُرُه َلْضبًل َفَحَجْثُتُو ُثَع ُقْسُت )) َعْغ َصِفَضَة ِبْشِت 
ـَ َمِعي ِلَضْقِمَبِشي َكَكاَف َمْدكَ  ُشَيا ِفي َداِر ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج َفَسَخ َرُجبَلِف ِمَغ اأَلْنَراِر َفَمَسا َرَأَيا الَشِبَي َصَم  َفاْنَقَمْبُت َفَقا

َضيٍّ َفَقاالَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأْسَخَعا َفَقاَؿ الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َعَم  ِرْسِمُكَسا ِإَنَيا َصِفَضةُ  ُْ ال ُسْبَحاَف َّللَاِ  ِبْشُت 
ـِ َكِإنِّي َخِذضُت َأْف َيْقِحَؼ ِفي ُقمُ  ػِبُكَسا ُسػًءا َأْك َقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َقاَؿ ِإَف الَذْضَصاَف َيْجِخي ِمَغ اإِلْنَداِف َمْجَخى الَج

 َشْضًئا ((
]  ] مدمع َعْغ َصِفضََّة ِبْشِت ُحَضيٍّ

الشبي عمضو الربلة كالدبلـ حخيرًا عمى سبلمة صجر أصحابو ، لحلظ قاؿ مغ ىحه التي تسذي معو ؟ كع كاف 
 عمضو الربلة كالدبلـ مسا كرد في األثخ : " رحع هللا عبجًا جب السغضبة عغ نفدو "

سضجنا عمي يقػؿ رضي هللا عشو : " ال تزع نفدظ مػضع التيسة ثع تمـػ الشاس إذا اتيسػؾ " ، كقج قضل : " 
اف " ، اإلماـ الذافعي عمق عمى ىحه القرة ، قاؿ : إف ذلظ كاف مشو شفقًة عمضيسا ، ىحا البضاف يصخد الذضص

الترخؼ مغ رسػؿ هللا عشجما قاؿ : عمى رسمكسا ، ألنيسا إف ضشا بو ضغ الدػء كفخا ، فبادر الشبي عمضو الربلة 
 كالدبلـ إلى إعبلميسا لئبل ييمكا.

مطشة استقامة ، مطشة شيخ ، مطشة عفاؼ ، إذا فخضشا أف إندانًا كل كاحج مشا كسدمع أك كسؤمغ مطشة صبلح ، 
لو محل تجارؼ كزارتو أختو في السحل كرحب بيا ، كيػجج عشجه أخ جالذ في مكاف آخخ يقػؿ لو : ىحه أختي 
ألنو رحب بيا تخحضبًا يختمف عغ تخحضب امخأة عادية تجخل لتذتخؼ ، تثضخ الذظ ، قل ألخضظ الحؼ في السحل 

 ، قل لو : ىحه أختي ، ىحا مغ حدغ إسبلـ السخء أف يجفع عغ نفدو مطشة الدػء ، كالبضاف يصخد الذضصاف. أيزاً 
فقاؿ اإلماـ الذافعي : كاف ىحا مشو شفقًة عمضيسا ألنيسا لػ ضشا بو ضغ الدػء لكفخا فبادر إلعبلميسا لئبل ييمكا ،  

أنتع أييا السؤمشػف إذا كشتع ىكحا فافعمػا ىكحا ، أؼ إذا أنت كقاؿ اإلماـ الذافعي : إذا كشتع ىكحا فافعمػا ىكحا ، 
في مكاف كىشاؾ ثضاب معمقة كمجدت يجؾ إلى جضػب أحج ىحا الثػب رآؾ إنداف انجىر قل لو : ىحا ثػبي آخح 
مشو حاجة لكضبل يطغ بظ الطشػف ، أك ىحا ثػب صجيقي كمفشي أف أعصضو القمع مشو ، كل حخكاتظ كسكشاتظ اجعل 
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 كالرفحة البضزاء ، الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ :  نفدظ

))  ))َقْج َتَخْكُتُكْع َعَم  اْلَبْضَزاِء َلْضُمَيا َكَشَياِرَىا اَل َيِديُغ َعْشَيا َبْعِجي ِإاَل َىاِلظ 
 ] ابغ ماجو عغ العخباض [

 ما يجػز لمسعتكف :

لحاجٍة ضخكرية، أؼ إيراؿ زكجتو إلى البضت  شيء آخخ : أجاز العمساء أف يخخج السعتكف مغ مكاف اعتكافو
ىحه حاجة ضخكرية ، أيزًا يؤخح مشيا أف اإلنداف األفزل دائسًا يػصل أىمو إلى السكاف الحؼ ىع بحاجة إلى 

 الػصػؿ إلضو دكف أف يتخكيع كحجىع عخضًة لبعس األخصار .
الذيء الثاني : تخجضل شعخه ، كحمق رأسو ، كتقمضع أضافخه ، كتشطضف بجنو مغ الذعث كالجرف ، كلبذ أحدغ 

 الثضاب ، كالتصضب بالصضب ، ىحا كمو جائد في السعتكف. 
َسْدِجِج َفُضَشاِكُلِشي َرْأَسُو ِمْغ َخَمِل )) َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيُكػُف ُمْعَتِكًفا ِفي الْ 
اِئس  (( َْ ُمُو َكَأَنا   اْلُحْجَخِة َفَأْغِدُل َرْأَسُو َكَقاَؿ ُمَدَجد  َفُأَرجِّ

 ] أبػ داكد َعْغ َعاِئَذَة[

 أؼ كاف يخخج لضغدل رأسو أك يشطف بجنو أك لضقزي حاجة .

اف لو حاجة ، اإلنداف مغ حضغ آلخخ يحتاج إلى أف يخفف الذيء اآلخخ الخخكج لمحاجة التي البج مشيا ، اإلند
مسا تخاكع في جدسو مغ فزبلت ، ىحه الحاجة معتبخة في االعتكاؼ ، اإلنداف قج يخخج مغ معتكفة إلى البضت 
لضقزي حاجًة ، كقج يحتاج إلى أف يأكل أك أف يذخب كىػ معتكف شبعًا في االعتكاؼ السدتحب أك االعتكاؼ 

ما البج مشو كال يسكغ فعمو في السدجج فمو أف يخخج إلضو ، كلضذ في ىحا إفداد العتكافو ما لع الػاجب ، ككل 
يصل أك ما لع يذتغل بعسل يتشافى مع االعتكاؼ ، ذىب كاشتخػ بضتًا ، أك عقج صفقة ، أك عسل ندىة ، كىػ 

 معتكف بصل اعتكافو .

اعتكف الخجل فمضذيج الجسعة ، كلضحزخ الجساعة ، " كقج ركػ سعضج بغ مشرػر قاؿ عمي بغ أبي شالب : " إذا 
كلضعج السخيس ، كلضأتي أىمو يأمخىع بحاجتو كىػ قائع ، كلو أف يأكل كيذخب في السدجج كيشاـ فضو مع السحافطة 
 عمى نطافتو كصضانتو ، كلو أف يعقج عقج نكاح في السدجج ألف ىحا مسا يخضي هللا عد كجل "

أنت معتكف فيحا ال يتشافى مع اعتكافظ ، لكغ الحؼ يبصل االعتكاؼ الخخكج مغ أؼ عسل صالح إذا كمفت بو ك  
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 السدجج بغضخ حاجة عسجًا كإف قل ، فإنو يفػت كىػ ركغ مغ أركانو. 

 مغ نحر أف يعتكف ثع شخع فضو كأفدجه كجب عمضو قزاؤه :

ى قجر عمضو باتفاؽ األئسة ، كل اآلف مغ نحر أف يعتكف يػمًا أك أيامًا ثع شخع فضو كأفدجه كجب عمضو قزاؤه مت
نفل شخعت فضو ثع أفدجتو عمضظ أف تقزضو ىحا حكع عاـ في العبادات ، كمغ نحر أف يعتكف في السدجج الحخاـ 
أك في السدجج الشبػؼ أك في السدجج األقرى إف شاء هللا تعالى كجب عمضو الػفاء بشحره في السدجج الحؼ عضشو ، 

 بلـ : لقػؿ الشبي عمضو الربلة كالد
ِجيًثا َفَأْعَجَبِشي َفُقْمُت َلُو : َأْنَت َسِسْعَت َىَحا ِمْغ َرُسػِؿ َّللَاِ  َْ  َصَم  الَميع َعَمْضِو ))َعْغ َأِبي َسِعضٍج َقاَؿ : َسِسْعُت ِمْشُو 

ْع؟ َقاَؿ : َسِسْعُتُو َيُقػُؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َكَسَمَع َقاَؿ : َفَأُقػُؿ َعَم  َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َما َلْع َأْسسَ 
اَؿ ِإال ِإَل  َثبلَثِة َمَداِجَج َمْدِجِجي َىَحا َكاْلَسْدِجِج اْلحَ  َْ َكاْلَسْدِجِج  َخاـِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع : ال َتُذُجكا الخِّ

 ((األْقَر 
 ]مدمع َعْغ َأِبي َسِعضٍج[

ىشاؾ أناس يفيسػف ىحا الحجيث فيسًا خاشئًا ، أنو ال يجػز أف تدافخ إلى أؼ مكاف إال إلى ىحه األمكشة ، ال 
لضذ ىحا ىػ السعشى ، أؼ ال تذج الخحاؿ إال إلى ثبلثة مداجج ، إذا شجدت الخحاؿ إلى مدجج لضذ مغ ىحه 

الثػاب سػاء عجا ىحه السداجج ، رجل نحر  الثبلثة فبل شيء يدتفاد مشو ألف جسضع السداجج عمى كجو األرض في
أف يعتكف في مدجج في حمب ، ال تذج الخحاؿ إلضو ألف أؼ مدجج في دمذق أك في حمب سػاء ، لكغ إذا أردت 
أف تعتكف في مدجٍج لمثػاب الجديل فضو فمضذ ىشاؾ إال ىحه السداجج الثبلث ، أما إذا نحر االعتكاؼ في غضخ 

يجب عمضو االعتكاؼ في السدجج الحؼ عضشو ، كعمضو أف يعتكف في أؼ مدجج شاء ، ىحه السداجج الثبلث فبل 
 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ : 

ـَ ((  )) َصبلة  ِفي َمْدِجِجي َىَحا َأْفَزُل ِمْغ َأْلِف َصبلٍة ِفضَسا ِسَػاُه ِإال اْلَسْدِجَج اْلَحَخا
 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة[
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كمغ نحر أف يعتكف في مدجج الشبي جاز لو أف يعتكف في السدجج الحخاـ ألنو أفزل مشو ، ىحا األمخ متعمق 
 باالعتكاؼ ، لكغ أنيي األمخ بحجيث عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

 )) وهللا ألف أمذي مع أخ في ْاجتو خضخ لي مغ صضاـ شيخ، كاعتكافو في مدججه ىحا ((
 خ عغ ابغ عباس[] الجامع الرغض

* * * 

 عمي بغ الحدضغ :

كاآلف إلى قرة تابعي جمضل مغ سمدمة التابعضغ الحيغ نحغ نتحجث عشيع الحجيث الضـػ عغ التابعي الجمضل عمي 
 بغ الحدضغ بغ عمي ابغ عع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

كانت مجرستو األكلى بضتو أكـخ بو ما كاد عمي ىحا يبمغ سغ التسضد حتى أقبل عمى شمب العمع بذغف كشػؽ ، ك 
مغ بضت ، ككاف معمسو األكؿ كالجه الحدضغ بغ عمي أعطع بو مغ معمع ، أما السجرسة الثانضة فسدجج رسػؿ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ، أؼ السفخكض باإلنداف أف يكػف بضتو أيزًا مجرسة ، إذا كاف األب مغ حضغ إلى آخخ تحجث مع أكالده عغ 

، كعغ أمػر القخآف ، كعغ أحاديث الشبي العجناف ، ككجييع تػجضيًا صحضحًا في حضاتيع كفي عبلقاتيع أمػر الجيغ
كفي حميع كفي تخحاليع ، فيحا مسا يجعل مغ ىحا الصفل الذاب يتدكد بالعمع قبل أف يرل إلى أماكغ التدكد 

 بالعمع.
بي عمضو الربلة كالدبلـ ، كيحخخ بالصبقة األكلى ككاف السدجج الشبػؼ الذخيف يسػج بالبقضة الباقضة مغ صحابة الش

مغ كبار التابعضغ ، ككاف ىؤالء كىؤالء يفتحػف قمػبيع ليحه األكساـ السدىخة مغ أبشاء الرحابة الكخاـ فضقخؤكنيع 
يقرػف عمضيع كتاب هللا عد كجل ، كيفقيػنيع فضو، كيخككف ليع حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كيقفػنيع عمى مخامضو ، ك 

سضخة الشبي األعطع ملسو هيلع هللا ىلص ، كيشذجكنيع شعخ العخب ، كيبرخكنيع بسػاشغ جسالو ، كيسمؤكف قمػبيع الغزة بحب هللا 
 عد كجل كخذضتو كتقػاه ، فإذا ىع عمساء عاممػف ىجاة ميجيػف .
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، فقج كاف ربضع قمبو ، كلع تيتد  لكغ عمي بغ الحدضغ لع يتعمق قمبو بذيء كسا تعمق قمبو بكتاب هللا عد كجل
مذاعخه ألمخ كسا كانت تيتد لػعجه ككعضجه ، فإذا قخأ آيًة فضيا ذكخ الجشة شار فؤاده شػقًا إلضيا ، كإذا سسع آيًة 
فضيا ذكخ الشار زفخ زفخًة كأف ليضب جيشع في أحذائو ، كما إف اكتسل عمي بغ الحدضغ شبابًا كعمسًا حتى ضفخ 

ألمثل بفتى مغ أعسق فتضاف بشي ىاشع عبادًة كتقى ، كأعطسيع فزبًل كخمقًا ، كأكثخىع إحدانًا السجتسع السجني ا
كبخًا ، كأكسعيع معخفًة كعمسًا ، فقج بمغ مغ عبادتو كتقػاه أنو كانت تأخحه رعجٌة بضغ كضػئو كصبلتو ، يختعج 

أقـػ كال تعمسػف مغ أناجي !! فكانت  فضشتفس جدجه نفزًا ، فمسا كمع في ذلظ قاؿ : كيحكع كأنكع ال تجركف لسغ
ىحه الخعجة التي تأخحه بضغ الػضػء كالربلة دلضل خذػعو البلمتشاىي ، كقج بمغ مغ إحداف الفتى الياشسي 
لعبادتو كإتقانو لذعائخه أف دعاه الشاس زيغ العابجيغ ، ىحا المقب الحؼ لقب ، عمي بغ الحدضغ زيغ العابجيغ ، 

ادكا كآثخكا لقبو ىحا عمى اسسو ، كقج بمغ مغ إشالتو لدجػده كاستغخاقو فضو أف ناداه حتى ندي قػمو اسسو أك ك
أىل السجيشة بالّدّجاد ، أؼ كثضخ الدجػد ، كاف إذا سجج أشاؿ الدجػد ، كقج بمغ مغ صفاء نفدو كنقاء قمبو أف 

عاء ، ككاف يصضب لو الجعاء نعتػه بالحكي ، ككاف زيغ العابجيغ رضػاف هللا عمضو يجرؾ أف مخ العبادة في الج
أكثخ ما يصضب كىػ متعمق بأستار الكعبة ، فكع التـد البضت العتضق كجعل يقػؿ : " ربي لقج أذقتشي مغ رحستظ ما 
أذقتشي كأكلضتشي مغ إنعامظ ما أكلضتشي فرخت أدعػؾ آمشًا مغ غضخ كجل ، كأسألظ مدتأندًا مغ غضخ خػؼ ، 

ت فاقتو إلى رحستظ ، كضعفت قػتو عغ أداء حقػقو ، فاقبل مشي دعاء ربي إني أتػسل إلضظ تػسل مغ اشتج
 الغخيق الغخيب الحؼ ال يجج إلنقاذه إال أنت يا أكـخ األكخمضغ ".

 كقع تحت يجؼ كتضب صغضخ عغ أدعضة ىحا التابعي الجمضل زيغ العابجيغ ، فعبًل فضو شيء يأخح باأللباب. 

 مػقف لديغ العابجيغ يأخح باأللباب :

لقج رآه شاكس بغ كضداف ذات مخة يقف في ضبلؿ البضت العتضق كىػ يتسمسل تسمسل الدمضع ، كيبكي بكاء الدقضع ، 
كيجعػ دعاء السزصخ ، فػقف يشتطخه حتى إذا كف عغ بكائو كفدع مغ دعائو تقجـ نحػه كقاؿ لو : يا بغ رسػؿ 

، أنت الحؼ تخاؼ ، فقاؿ زيغ العابجيغ : هللا رأيتظ عمى حالتظ كلظ فزائل ثبلث أرجػ أف تؤمغ مغ الخػؼ 
كما ىغ يا شاكس؟ فقاؿ " إحجاىغ أنظ ابغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنت ابشو مغ ندل فاشسة ، كالثانضة: شفاعة ججؾ لظ ، 
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ششي بعج أف سسعت قػؿ كالثالثة رحسة هللا ، فقاؿ لو زيغ العابجيغ : يا شاكس إف انتدابي إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يؤم
 هللا عد كجل : 

 ﴿ َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الُرػِر َفبَل َأْنَداَب َبْضَشُيْع َيْػَمِئٍح َكاَل َيَتَداَءُلػَف  
 [ 101] سػرة السؤمشػف: 

 كأما شفاعة ججؼ لي فإنو هللا عمت كمستو يقػؿ : 

 َيْذَفُعػَف ِإاَل ِلَسِغ اْرَتَز  َكُىْع ِمْغ َخْذَضِتِو ُمْذِفُقػَف  ﴿ َيْعَمُع َما َبْضَغ َأْيِجيِيْع َكَما َخْمَفُيْع َكاَل 
 [ 28] سػرة األنبضاء: 

 كأما رحسة هللا تعالى فيػ يقػؿ : 

َسَة َّللَاِ َقِخيب  ِمَغ اْلُسحْ  ْْ َيا َكاْدُعػُه َخْػًفا َكَشَسًعا ِإَف َر ِْ  ضَغ  ِدشِ ﴿ َكاَل ُتْفِدُجكا ِفي اأْلَْرِض َبْعَج ِإْصبَل
 [ 56] سػرة األعخاؼ: 

 مػاقف مذخفة لديغ العابجيغ :

كلقج أفاضت التقػػ عمى زيغ العابجيغ ما شاء هللا أف تفضس مغ شسائل ، كمغ نبل ، كمغ فزل ، كمغ حمع ، 
 حتى ازدانت كتب الدضخ بخكائع أخباره ، كزىت صفحاتيا بشبضل مػاقفو .

عت بضشي ك بضغ ابغ عسي زيغ العابجيغ جفػة فحىبت إلضو ك كاف مغ ذاؾ ما ركاه الحدغ بغ الحدغ ، قاؿ : كق
مع أصحابو في السدجج ، فسا تخكت شضئًا إال قمتو لو ك ىػ ساكت ال يتكمع ، ثع انرخفت فمسا كاف المضل إذا 
 شارؽ عمى الباب يقخعو فقست إلضو ألرػ مغ ىػ فإذا زيغ العابجيغ ، فسا شككت أنو جاء يخد إلّي األذػ ك لكشو
قاؿ : يا أخي إف كشت صادقًا فضسا قمت لي غفخ هللا لي ، ك إف كشت غضخ صادؽ فغفخ هللا لظ ، ىكحا كاف ىؤالء 
التابعػف األجبلء ، أخػؾ تكمع معظ كمسة قاسضة ، اتيسظ بتيسة ، إف كشت صادقًا فضسا تقػؿ غفخ هللا لي ك إف 

ـ عمّي ك مزى فمحقت بو ، ك قمت لو : ال عجت إلى كشت غضخ ذلظ غفخ هللا لظ ك انتيى األمخ ، ثع ألقى الدبل
أمخ تكخىو ، فخؽ لي ك قاؿ : ك أنت في حل مسا قمت لي ، ك ركػ أحج أبشاء السجيشة قاؿ : كاف زيغ العابجيغ 
خارجًا مغ السدجج فتبعتو ك جعمت ألػح لو بالذتع ك لدت أدرؼ سببًا لحلظ ، فيجع عمّي الشاس يخيجكف أخحؼ ك 

ع يفمتػني حتى أحصع ، فالتفت إلى الشاس ك قاؿ : كفػا عغ الخجل فكفػا عشي ، ك لسا رأػ ما لػ أخحكني ل
أصابشي مغ الحعخ أقبل عمّي بػجيو الصمق ك جعل يؤمششي ك ييجغ مغ ركعي ثع قاؿ لي : لقج سببتشا بسا عمست 
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شو ك لع أقل شضئًا ، فمسا رأػ ك ما ستخ عشظ مغ أمخنا أكبخ ، ثع قاؿ لي : ألظ حاجة نعضشظ عمضيا؟ فاستحضضت م
حضائي ألقى عمي كداًء كاف عمضو ك أمخ لي بألف درىع فجعمت أقػؿ : كمسا أقػلو بعج ذلظ أشيج أنظ مغ أبشاء 

 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
 كركػ أحج مػالضو قاؿ : كشت غبلمًا لعمي بغ الحدضغ فأرسمشي في حاجة فأبصأت عمضو فخفقشي بالدػط ، أؼ عمى
كتفي ، فقمت لو : هللا هللا يا عمي بغ الحدضغ تدتخجمشي في حاجٍة فأقزضيا لظ ثع تزخبشي ، فبكى كقاؿ : 
اذىب إلى مدجج رسػؿ هللا عمضو الربلة كالدبلـ كصّل ركعتضغ ثع قل في الدجػد : الميع اغفخ لعمي بغ الحدضغ 

نت حخ ، فحىبت كصمضت كدعػت كلع أعج إلى فإذا ذىبت كفعمت فأنت حخ لػجو هللا ، استغفخ لي في السدجج كأ
 داره إال كأنا حخ .

كاف ىحا التابعي الجمضل إذا جّغ المضل يحسل أكضاس الجقضق عمى ضيخه الشاحل كيخخج بيا في عتسات المضل كالشاس 
ات نضاـ ، ككاف يجػب بيا أحضاء السجيشة لضترجؽ عمى ذكؼ الحاجات مسغ ال يدألػف الشاس إلحافًا فكانت جساع
كثضخة مغ أىل السجيشة تعضر كىي ال تجرؼ مغ أيغ يأتضيا رزقيا رغجًا ، فمسا مات عمي بغ الحدضغ فقج ىؤالء ما 
كانػا يأتضيع فعخفػا مرجره ، كلسا كضع زيغ العابجيغ عمى السغتدل نطخ غاسمػه فػججكا عمى ضيخه آثار سػاد 

 ، مئة بضت في السجيشة فقجت عائميا بفقجه . فقالػا : ما ىحا ؟ فقضل ليع : إنو مغ آثار حسل الجقضق 

 زيغ العابجيغ بغ عمي كالبجر السشضخ :

ككاف يػمئٍح كلضًا لمعيج فأقبل يخيج الصػاؼ كيبتغي استبلـ الحجخ األسػد ، ىحه كمسة االستبلـ خاصة بالحجخ 
سة خاصة بالحجخ األسػد ، األسػد ال تقػؿ : استمست مغ كحا مبمغ كحا قل : تدمست مشو ، أما االستبلـ فيحه كم

استمع الحجخ أؼ قّبمو أك أشار إلضو ، أما قبس الساؿ فاسسو تدمع ، تدمست مغ فبلف كحا ككحا كال تقل استمست ، 
فأقبل ىذاـ بغ عبج السمظ يخيج الصػاؼ كيبتغي استبلـ الحجخ األسػد ، كأخح الجشج الحافػف بو يشبيػف الشاس إلضو 

أحجًا مغ الشاس لع يمتفت إلضو كلع يػسع ليع ، فالبضت بضت هللا كالشاس جسضعًا عبضجًا  كيػسعػف الصخيق لو ، كلكغ
لو ، كفضسا ىع كحلظ سسعت أصػات التيمضل كالتكبضخ آتضًة مغ بعضج فاشخأبت نحػىا األعشاؽ ، فإذا رجل في كػكبٍة 

ذى في إزار كرداء كبجا بضغ مغ الشاس قدضع كسضع ، ضامخ الجدع ، كضيء الػجو ، عمضو سكضشة ككقار ، قج م
عضشضو أثخ الدجػد فجعمت كتل الشاس تشفخج لو ، كتغجك صفػفًا صفػفًا كىي تدتقبمو بشطخات الذػؽ كالحب حتى 
بمغ الحجخ األسػد كاستمسو ، كىشا التفت أحج رجاؿ الحاشضة إلى ىذاـ بغ عبج السمظ كقاؿ لو : مغ ىحا الحؼ 
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ه كل ىحا اإلجبلؿ ؟ فقاؿ ىذاـ : ال أعخفو ، ككاف الفخزدؽ حاضخًا فقاؿ : إف أكخمو الشاس كل ىحا اإلكخاـ كأجمػ 
كاف ىذاـ ال يعخفو أانا أعخفو كالجنضا كميا تعخفو ، ىحا عمي بغ الحدضغ رضي هللا عشو كعغ أبضو كعغ ججه ، ثع 

 أنذج :
 ك البضت يعخفو كالحػل كالحـخ ىحا الحي تعخؼ البصحاء كضأتو 

 ىحا التقي الشقي الصاىخ الػػعمع  هللا كميػػعىحا ابغ خضخ عباد 
 بججه أنبضاء هللا قج ختسػػػػا  ىحا ابغ فاشسة إف كشت جاىمػو
 العخب تعخؼ مغ أنكخت كالعجع فمضذ قػلظ مغ ىحا بزائػػخه 
 يدتػكفاف كال يعخكىسا عػػجـ كمتا يجيو غضاث عّع نفعيسػػػا 
 غ الخمق كالذضعيديشو اثشاف ْد  سيل الخمضقة ال تخذ  بػػادره
 لػال التذيج كانت الؤه نعػػػع ما قاؿ ال قط إال في تػػػذيجه 
 عشيا الغضاىب كاإلمبلؽ كالعػجـ  عّع البخية باإلْداف فانقػػػع
 إل  مكاـر ىحا يشتيي الػػكػـخ إذا رأتو قخير قاؿ قائػػػػميا 

 فبل يكمع إال ْضغ يبتػػػػػػع يغزي ْضاًء كيغز  مغ ميابتو 
 مغ كف أركع في عخنضشو شسع  دراف ريحو عبػػػػقبكفو خض

 شابت مغارسو كالخضع كالذضػع  مذتقة مغ رسػؿ هللا نبعتػػو
*** 

ت لو الرفػؼ ، كاصصفت لو ىحا ىػ التابعي الجمضل زيغ العابجيغ الحؼ لسا قجـ إلى بضت هللا الحخاـ انفخج
 .، كأفدح لو السكاف ، ككاف بضغ مغ معو كالبجر السشضخاألبجاف

 أؼ باب البصػلة مفتػح إلى يـػ القضامة ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ ِخَتاُمُو ِمْدظ  َكِفي َذِلَظ َفْمَضَتَشاَفِذ اْلُسَتَشاِفُدػَف  
 ] سػرة السصففضغ [

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 الحامل كالسخضعة.... - 1الرضاـ : أْكاـ 7الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا ، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو ، 

كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ  كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو،
 الرالحضغ . 

 أداء األمانة :

أييا األخػة الكخاـ : ال زلشا في الحجيث الشبػؼ الذخيف كىا نحغ أكالء نشتقل إلى باب آخخ مغ أبػاب رياض 
 الرالحضغ إنو باب : "األمخ بأداء األمانة" يقػؿ هللا سبحانو كتعالى في القخآف الكخيع : 

 َأْىِمَيا  ﴿ ِإَف َّللَاَ َيْأُمُخُكْع َأْف ُتَؤُدكا اأْلََماَناِت ِإَل  
 [ 58] سػرة الشداء: 

 حبحا لػ تتبع السؤمغ في القخآف الكخيع مثل ىحه اآليات : 

َداِف   ْْ  ﴿ ِإَف َّللَاَ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َكاإلِْ
 [90] سػرة الشحل: 

، حدافمػر بالعجؿ ، أنت مأمػر باإلفخالق الكػف يأمخكع أف تؤدكا األمانات إلى أىميا بالعجؿ كاإلحداف ، أنت مأ
 كاآلية الثانضة : 

ْنَداُف ِإَنُو َكاَف ﴿ ِإَنا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَم  الَدَساَكاِت َكاأْلَْرِض َكاْلِجَباِؿ َفَأَبْضَغ َأْف َيْحِسْمَشَيا َكَأْشَفْقَغ ِمْشيَ  َسَمَيا اإلِْ َْ ا َك
 َضُمػمًا َجُيػاًل  

 [ 72] سػرة األحداب: 

ليا مفيػمات عجيجة قج يزضق ىحا السفيـػ إلى ما يطشو الشاس أف تعصي إندانًا شضئًا تعمسػف أف كمسة األمانة 
ثسضشًا ثع تدتخده مشو بعج أياـ ، فيحه أمانة ، أك أف يػضع عشجؾ مبمغ مغ الساؿ كتؤديو بالتساـ كالكساؿ بعج حضغ 

أف يذسل التكمضف ، نفدظ أييا  فيحه أمانة ، كلكغ ىحا السفيـػ مغ أضضق مفيػمات األمانة فيػ يتدع كيتدع إلى
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اإلنداف أمانة في عشقظ، فقج أفمحت إذا زكضتيا ، كقج خبت كخدخت إذا دسضتيا ، ىل عخفتيا باهلل عد كجل ؟ ىل 
حسمتيا عمى شاعتو ؟ ىل حسمتيا عمى العسل الرالح ؟ ىل بضشت ليا حقضقة الجنضا ؟ ىل عخفتيا باآلخخة ؟ نفدظ 

 ا عدكجل قاؿ : أمانة بضغ جشبضظ ، لحلظ ربش

نَداُف  ﴿ ِإَنا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَم  الَدَساَكاِت َكاأْلَْرِض َكاْلِجَباِؿ َفَأَبْضَغ َأف َيْحِسْمَشَيا َكَأْشَفْقَغ ِمْشيَ  َسَمَيا اإلِْ َْ  ا َك
 [ 72] سػرة األحداب: 

مى شاعتو، كأف تعخفيا بحقضقة الجنضا فاألمانة بسفيػميا الػاسع أمانة التكمضف أف تعخؼ نفدظ باهلل كتحسميا ع
كاآلخخة مغ أجل أف تفمح ، كتشجح ، كتحخز السيسة التي مغ أجميا خمقت ، ىحه أمانة التكمضف كىي أكسع أنػاع 

 األمانة .

 أنػاع األمانة :

 ػ أمانة التبمضغ : 1

 لحلظ : 
 ﴿ َكَما َضَمُسػَنا َكَلِكْغ َكاُنػا َأْنُفَدُيْع َيْطِمُسػَف  

 [57سػرة البقخة: ] 

فإذا ما عخفت نفدظ باهلل عدكجل ضمستيا أكبخ ضمع ألنظ حخمتيا الجار اآلخخة ، كما فضيا مغ نعضع مقضع ، كمتعتيا 
بالجنضا الفانضة ، فإذا جاء السػت انقزت الستعة كبقي العحاب، فيحا السفيـػ يزضق حتى يذسل أمانة التبمضغ ، 

نبضاء ، فإذا زرت قبخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ تقػؿ لو كسا في الجعاء كىي األمانة العطسى التي حسميا األ
السأثػر : "أشيج أنظ بمغت الخسالة ، كأديت األمانة ، كنرحت األمة ، ككذفت الغع ، كجاىجت في هللا حق 

 الجياد " . 
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 ػ أمانة األداء : 2

مساء " لتبضششو لمشاس كال تكتسػنو " تبمضغ الشاس الحق ، تزضق األمانة إلى أمانة األداء كىي األمانة التي حسميا الع
 تبضضغ الحق كسا ىػ مغ دكف أف تخذى أحجًا . 

جًا ِإاَل َّللَا   َْ  ﴿ اَلِحيَغ ُيَبمُِّغػَف ِرَسااَلِت َّللَاِ َكَيْخَذْػَنُو َكاَل َيْخَذْػَف َأ
 [ 39] سػرة األحداب:

ست بالباشل ، فإذا سكت عغ الحق كتكمست بالباشل فساذا بقي ألنظ لػ خذضت غضخ هللا لدكت عغ الحق كلتكم
 مغ تبمضغ أمانة الخسالة أك أمانة األداء ؟ أمانة التكمضف . 

 ػ أمانة التكمضف : 3

أمانة التكمضف ، يحسميا كل إنداف عمى كجو األرض ، أمانة التبمضغ يحسميا األنبضاء " إف عخضشا الخسالة عمى 
 فأبضغ أف يحسمشيا " أمانة التبمضغ العطسى حسميا األنبضاء ، أمانة األداء حسميا العمساء .  الدسػات كاألرض كالجباؿ

 ػ أمانة الػالية : 4

: و يبكي قالت لو : ما يبكضظ ؟ قاؿأمانة الػالية : سضجنا عسخ بغ عبج العديد عشجما دخمت عمضو زكجتو فاشسة رأت
إني فكخت في الفقضخ كالجائع كالضتضع كاألرممة كالذضخ السقيػر كابغ الدبضل كىؤالء جسضعًا فعمست أف هللا سضحاسبشي 

 عشيع جسضعًا . 

 ػ أمانة التػلضة : 5

ىشاؾ أمانة التػلضة ، عشجما ككل سضجنا عسخ كالضًا كقاؿ لو : ماذا تفعل إذا جاءؾ الشاس بدارؽ أك ناىب؟ فقاؿ : 
، قاؿ : إذًا فإف جاءني مغ رعضتظ مغ ىػ جائع أك عاٍر أك عاشل فدأقصع يجؾ ! إف هللا قج استخمفشا  أقصع يجه

عغ خمقو لشدج جػعتيع ، كندتخ عػرتيع ، كنػفخ ليع حخفتيع ، فإذا كفضشا ليع ذلظ تقاضضشاىع شكخىا ، يا ىحا إف 
السعرضة أعسااًل ، فاشغميا بالصاعة قبل أف ىحه األيجؼ خمقت لتعسل فإذا لع تجج في الصاعة عسبًل التسدت في 

 تذغمظ بالسعرضة . 
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 ػ أمانة الػاجب : 6

يزضق ىحا السفيـػ مغ أمانة التكمضف ، إلى أمانة التبمضغ ، إلى أمانة الػالية ، إلى أمانة التػلضة ، إلى أمانة أداء 
أمانة في عشقظ ، ىل حخصت عمى الػاجب ، كل كاحج مشا في عشقو أمانة كاجبو : أنت شبضب فيحا السخيس 
، ىحا الصالب أمانة في عشق أستاذه شفائو مغ مخضو أـ عمى ابتداز مالو ؟ ىحا السػكل أمانة في عشق السحامي ،

ىحا اإلنداف أمانة في عشق صاحب الستجخ ، ىل أعصاه سمعة جضجة ؟ ىل غذو أـ كحب عمضو..؟ فيحا أمانة 
، األـ أمانة في عشق األب كاالبغ ، ىل عالجيا عبلجًا صحضحًا ؟ ىل اختار أيزًا ، الصفل أمانة في عشق كالجيو 

 ليا شبضبًا جضجًا كسيخ عمى راحتيا ؟ فسفيـػ األمانة كاسع ججًا ىحا السفيـػ يكاد يدتغخؽ كل شيء . 

 ػ أمانة السجالذ : 7

أنظ إذا حجثظ إنداف كسسع كقع  أمانة السجالذ ىحه أمانة ، كسا قضل : السجالذ باألمانة ، الشبي الكخيع عمسشا
خصػات فالتفت فيح الحجيث أصبح أمانة ، معشى ذلظ أنو حخيز عمى أف يبقى بضشظ كبضشو سخًا ، األـ كاألب 
أكالدىع أمانة في عشقيع ، الجار أمانة في عشق جاره ، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ فضسا ركؼ عغ أبي ىخيخة 

 رضي هللا عشو : 
َجَث َكَحَب ، َكِإَذا َكَعَج َأْخَمَف ، َكِإَذا اْؤُتِسَغ َخاَف (()) آَيُة اْلُسشَ  َْ  اِفِق َثبلث  ِإَذا 

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 كفي ركاية أخخػ : 

َجَث َكحَ  َْ ـَ َكَصَم  َكَزَعَع َأَنُو ُمْدِمع  ، َمْغ ِإَذا  َب ، َكِإَذا َكَعَج َأْخَمَف ، َكِإَذا )) َثبلث  َمْغ ُكَغ ِفضِو َفُيَػ ُمَشاِفق  َكِإْف َصا
 اْؤُتِسَغ َخاَف ((

 ]أحسج عغ أنذ بغ مالظ [

اإليساف لضذ بالتسشي كال بالتحمي ، كلكغ ما كقخ في القمب كصجقو العسل ، فاآلية ىشا بسعشى العبلمة ، فعبلمة 
كأصبح أصفخ ، عخؼ مغ  ف أخزخالسشافق ثبلث ، العبلمة الجلضل ، ما دلضل أف عشقػد العشب قج نزج؟ كا

ت عمى كل شيء ، ما عبلمة ، ما دلضل أف ىحه الفاكية قج نزجت ؟ لػنيا أك شعسيا ، ىشاؾ عبلمالػنو
 ؟ أنو إذا حجث كحب ، ما عبلمة السؤمغ ؟ كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : السشافق
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 ))مغ عامل الشاس فمع يطمسيع.....((
 ] مدشج الذياب عغ عمي بغ أبي شالب[

 دققػا في ىحا الحجيث : 

جثيع فمع يكحبيع ، ك كعجىع فمع يخمفيع ، فيػ مسغ كسمت مخكءتو ،  ))مغ عامل الشاس فمع يطمسيع ، ْك
خمت غضبتو((  كضيخت عجالتو ، ككجبت أخػتو ، ْك

 ] مدشج الذياب عغ عمي بغ أبي شالب[

 الكحب كالخضانة ، فإف الكحب كالخضانة فالحجيث يقػؿ : إذا حجث كحب ، أؼ يصبع السؤمغ عمى الخبلؿ كميا ، إال
، و ال يكحب ، فإذا كحب فمضذ بسؤمغيتشاقزاف مع اإليساف ، فالسؤمغ قج تحؿ قجمو ، قج تغمبو شيػة أحضانًا ، كلكش

 كإذا كعج أخمف ، كعج الحخ ديغ ، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

 ِلَسْغ ال َعْيَج َلُو(()) ال ِإيَساَف ِلَسْغ ال َأَماَنَة َلُو َكال ِديَغ 
 ]أحسجعغ أنذ بغ مالظ [

 الجيغ لضذ صضامًا ك صبلة فحدب بل معاممة ككفاء أيزًا :

يعج كيخمف ، يقػلػف : كبلـ  ما الحؼ أثقل الكمسة ؟ مزسػنيا كسحخىا كجساليا كقجسضتيا كقػتيا ، ىشاؾ مغ
 ، لكغ إذا كججت السخكءة بضغ الشاس فالكبلـ حقضقة كفعل كالػعج ديغ : فارغ

َجَث َكَحَب ، َكِإَذا َكَعَج َأْخَمَف ، َكِإَذا اْؤُتِسَغ َخاَف (( َْ  ))...... ِإَذا 
قج يؤتسغ اإلنداف عمى الساؿ فضخػف األمانة ، قج يؤتسغ عمى تخبضة األكالد فمع يعمسيع العمع الرحضح ، قج يؤتسغ 
عمى مرمحة السدمسضغ فضصعسيع شعامًا فاسجًا لضحقق الخبح ، قج يؤتسغ عمى أخبلؽ السدمسضغ فضكتب ليع قرة 
مشحصة ، فالكاتب أخبلؽ الذباب أمانة في عشقو ، فإذا كتب قرة لضدت كسا يشبغي مغ أجل أف تباع كسضات 

يحا السعمع خاف األمانة ، كإذا كصفت كبضخة فيحا الكاتب خاف األمانة ، كإذا عمست الصبلب عمسًا غضخ صحضح ف
لسخيزظ دكاء يدكشو بدخعة كلكشو يؤذيو فيحا الصبضب خاف األمانة ، كإذا أكىست السػكل أنظ ستخبح الجعػػ كفي 
الحقضقة ىشاؾ اجتياد قصعي يسشع مغ كدب ىحه الجعػػ لكشظ شسعت بسالو كستبمغو الشتضجة بعج لحطات فيحا 

أخفضت عضب ىحه البزاعة فقج خشت األمانة ، فالسشافق إذا حجث كحب ، كإذا كعج  السحامي خاف األمانة ، إذا
 أخمف ، كإذا أؤتسغ خاف ، ىحا الحجيث متفق عمضو. 
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 )) ...كإف صاـ كصم  كزعع أنو مدمع ....((
ال فالجيغ لضذ بالرضاـ كالربلة فحدب بل بالسعاممة ، كالرجؽ ، كالػفاء ، كاإلخبلص ، كما تخمف السدمسػف إ
عشجما فيسػا أف الجيغ صـػ كصبلة كلضذ غضخ. كما تقجـ األججاد كالدمف الرالح إال حضشسا فيسػا أف الجيغ 
أخبلؽ ، إف شاء هللا سشبقى أسابضع عجة مع ىحا الباب باب أداء األمانة ، فيػ غشي ججًا باألحاديث الذخيفة ، 

شتقل لبعس أحكاـ الرضاـ بسشاسبة قخب ىحا الذيخ نكتفي في ىحا الجرس بيحا القجر مغ شخح حجيث األمانة ، كن
 الكخيع. 

* * * 

 شخكط كجػب صضاـ رمزاف : 

أكاًل : اإلسبلـ ، فمضذ عمى غضخ السدمسضغ صضاـ ، فيشا يشبع حكع ، لػ زارؾ إنداف غضخ مدمع كقجمت لو شعامًا 
مخاعاة لظ ، أما إذا ىػ جاىل  جافًا فبل مانع ألنو غضخ مكمف بالرضاـ ، كإذا امتشع عغ الزضافة فيحا أفزل

 بالجيغ كجاء مغ بمج آخخ ضضف غضخ مكمف بالرضاـ ، ألنو شخط لمخصاب بفخكع الذخيعة .
الذخط الثاني العقل شخط لػجػب الرضاـ ، فالسجشػف أخح هللا مشو ما أكىب فأسقط عمضو ما أكجب ، كالبمػغ 

ة ، كإذا لع يكغ بمػغًا كال حضزًا إذا أتّع الفتى أك الفتاة باالحتبلـ عشج الفتى كالفتاة ، أك الحضس بالشدبة لمفتا
 الخامدة عذخة كجب عمضيسا الرضاـ ، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ : 

َت  ُيِفضَق ، َسْجشُ )) َباب ال ُيْخَجُع اْلَسْجُشػُف َكاْلَسْجُشػَنُة ، َكَقاَؿ َعِمّي ِلُعَسَخ : َأَما َعِمْسَت َأَف اْلَقَمَع ُرِفَع َعِغ الْ  َْ ػِف 
َت  َيْدَتْضِقَع (( َْ َت  ُيْجِرَؾ ، َكَعِغ الَشاِئِع  َْ  َكَعِغ الَرِبيِّ 

 ]البخارؼ عغ عمي[

مغ شخكط كجػب صـػ رمزاف العمع بالػجػد لسغ أسمع بجار الحخب ، في أثشاء حخب لشذخ ىحا الجيغ رجل 
في اإلسبلـ صضامًا كىػ في رمزاف فإذا لع يعمع فبل شيء محارب كافخ أسمع في أثشاء الحخب ، ليحا لع يعمع أف 

عمضو لسخة كاحجة لسغ أسمع بجار الحخب ، أما لسغ ىػ مقضع في دار اإلسبلـ فالجيل لضذ عحرًا كال يعفضو إشبلقًا ، 
قاعجة : " ال جيل في دار اإلسبلـ " ألف ىحا الصفل نذأ في دار اإلسبلـ ، حزخ مع كالجه خصبًا كثضخة ، 

، كم جالذ عمع ، كسسع أنيع أثبتػا رمزاف ، فسدتحضل إنداف يعضر بببلد السدمسضغ كيجيل كجػد شيخ لمرـػ
 فبل عحر لمسدمع بجار اإلسبلـ في الجيل .
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مػضػع العقل كالبمػغ : مدتحضل أف تعفي ابشظ مغ الرضاـ إلى أف يبمغ الخامدة عذخة ، البج مغ أف تأمخه 
مغ الجػع أك التعب حتى يرل إلى سغ الفخض كىػ قج ألف ىحه العبادة .  بالرضاـ في سغ مبكخة ميسا عانى

كقج قاس العمساء أف الصفل إذا بمغ عذخ سشضغ كلع يرع يزخب قضاسًا عمى الربلة ، ألع يقل الشبي عمضو الربلة 
 كالدبلـ : 

 ْضَيا ِإَذا َبَمُغػا َعْذًخا ، َكَفخُِّقػا َبْضَشُيْع ِفي اْلَسَزاِجِع (()) ُمُخكا ِصْبَضاَنُكْع ِبالَربلِة ِإَذا َبَمُغػا َسْبًعا ، َكاْضِخُبػُىْع َعمَ 
 ]أحسج عغ عسخك بغ شعضب [

فالعمساء قاسػا عمى ذلظ الرضاـ ، فسغ كاف لو ابغ في سغ العاشخة كلع يرع عمضو أف يعشفو ، كيجػز لو أف 
 و ضخبًا غضخ مبخح . يزخبو ، حتى يعتاد األمخ عشج بمػغو أف يرـػ ، لكغ عمضو أف يزخب

 شخكط كجػب أدائو :

 الرحة مغ السخض لقػؿ هللا عد كجل : 
ـٍ ُأَخَخ    ﴿ َأَياًما َمْعُجكَداٍت َفَسْغ َكاَف ِمْشُكْع َمِخيًزا َأْك َعَم  َسَفٍخ َفِعَجة  ِمْغ َأَيا

 [184] سػرة البقخة : 

ػ السخيس كمف نفدو الرـػ ىل يرح فضرح لمسخيس تخؾ الرضاـ في رمزاف لسخضو إلى أياـ أخخ ، فم
صػمو ؟ نعع ، كمغ شخكط صحة أداء صضاـ رمزاف خمػ الرائع أك الرائسة عغ حضس كنفاس ألف الحائس 
كالشفداء لضدتا أىبًل لمرـػ ، فبل يجب األداء عمى السخيس الحؼ يزخه الرـػ ، كال عمى الحائس ك الشفداء ، 

 افخ كالسخيس أف يرـػ إف كاف الرـػ لضذ فضو مذقة عمضو. كال عمى السدافخ ، كإف كاف األفزل لمسد

 شخكط صحة أدائو : 

الشضة في كقتيا لكل يـػ كسا تحجثشا مغ قبل عغ الشضة ، كعجـ الرضاـ في الحضس كالشفاس ، كالسخاد ابتجاء عجدىسا 
حائس فتفصخ قبل أف  مغ صبلة الفجخ ، لػ امخأة شعخت نفديا أنيا حائس بعج الفجخ تفصخ ، أما أف تتػقع أنيا

تتأكج مغ حضزيا فيحا ال يجػز أبجًا ، أك كلجت بعج الطيخ عشجىا تفصخ ، كال يذتخط لرحة الرـػ الخمػ مغ 
الجشابة ، الجشابة ال تفدج الرـػ ، كلكغ يشبغي أف يغتدل الجشب في أسخع كقت ألداء الربلة ، فالجشابة 

مو ، لػ إنداف نائع في أثشاء الشيار فاحتمع صضامو تتشاقس مع الربلة ، لكغ مع الرـػ يرح لمجشب صػ 
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 صحضح ، كلكغ يغتدل مغ أجل إزالة الجشابة . 

 األعحار السػضحة لمفصخ :

 ػ السخض : 1

 اآلف األعحار السػضحة لمفصخ ، فالعحر األكؿ السخض ، ىشاؾ تفرضبلت دقضقة في السخض لقػؿ هللا تعالى : 
ـٍ ُأَخَخ  ﴿ َأَياًما َمْعُجكَداٍت َفَسْغ   َكاَف ِمْشُكْع َمِخيًزا َأْك َعَم  َسَفٍخ َفِعَجة  ِمْغ َأَيا

 [184] سػرة البقخة : 

خفف هللا عغ السخيس بإباحة الفصخ أياـ السخض مع قزائيا في أياـ الرحة ، فمػ كمف السخيس نفدو كصاـ 
صح صػمو كسا أسمفشا مغ قبل ، ما ىػ السخض الحؼ يرح لراحبو أف يفصخ بو ؟ السخض الحؼ يزخ معو 

يزخ معو الرـػ ، أك  الرـػ ، إنداف يجه مكدػرة كجبخىا لضذ ليا عبلقة بالجياز اليزسي ، فالسخض الحؼ
يدداد بالرـػ ، أك يتأخخ الذفاء بالرـػ ، أك يحرل بالرـػ مذقة شجيجة ال تحتسل ، عادة ىحا ىػ السخض 
الحؼ يجػز معو أف تفصخ ، كإذا غمب عمى الطغ الرحضح ، اآلف متى يفصخ السؤمغ بحجة السخض ؟ قاؿ: إذا 

شظ ككىع كضغ ، فمػ أنظ تؤمغ بػقػع ىحا الذيء بالسئة  غمب عمى ضشو أؼ بالسئة تدعػف ، فمجيشا كسا تعمسػف 
ثبلثػف ىحا اسسو شظ ككىع ، بالسئة سبعػف اسسو ضغ ، أما أغمب الطغ بالسئة تدعػف ، فإذا غمب عمى ضغ 
الرحضح أنو إذا صاـ سضحرل لو مخض شجيج ، كضف يغمب عمى ضشو ؟ قاؿ : بتجخبة سابقة ، مخيس مراب 

الساضي كالقخحة تفاقست ، كتألع ألسًا شجيجًا ىشا غمب عمى ضشو بتجخبة سابقة ، أك بإخبار بالقخحة ، كصاـ بالعاـ 
شبضب مدمع مؤمغ صادؽ تقي حاذؽ ، متى يجػز لمسخيس أف يفصخ ؟ إذا غمب عمى ضشو أف ىحا السخض يفدجه 

لظ : عمضظ اإلفصار ،  الرـػ ، يؤخخ شفاءه أك يديجه أك يزخه ، كعمضو القزاء ، أما الصبضب غضخ السدمع فضقػؿ
أك شبضب غضخ حاذؽ ، فالصبضب السدمع إذا أخبخؾ بأف ىحا السخض يزخه الرـػ يجب أف تفصخ ، أما ضغ 
الرحضح فأساسو ضعف اإلرادة كقمة العديسة كالػىع ألف جدسو ال يحتسل الرضاـ ، كأنو سضراب بسخض بدبب 

 حا أساسو التفمت مغ الفخيزة كقمة الػرع.الرـػ فبل عبخة لطشو ، أنا شاعخ أف جدسي ال يتحسل ، ى
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أحضانًا تقػؿ لظ السخأة : اندعجت كمممت مغ الحجاب ، لكغ ىحا ال يكفي ألف تكذف نفديا ، فزعاؼ اإلرادة 
كالعديسة يتعمقػف بأتفو األسباب حتى يخخجػف مغ ىحه الفخيزة ، لكغ الجػاب الرحضح أف ىحا الرحضح الحؼ لع 

الرـػ يؤذيو ، كلع يبمغو شبضب مدمع حاذؽ كتقي يرـػ ، فإذا شعخ بعج ساعات مغ  يغمب عمى ضشو أف ىحا
 الرضاـ أنو قج انيارت قػتو فعبًل عشجئح كججت التجخبة فضفصخ. 

قج يرضب بعس األفخاد أمخاض مدمشة أؼ أمخاض ال شفاء ليا حتى السػت فكل األمخاض السدمشة التي ال يخجى 
لرـػ ىؤالء يفصخكف ، كيجفعػف فجية عغ كل يـػ نرف صاع مغ القسح ، أؼ شفاؤىا أك التي يتعحر معيا ا

ثبلثة آالؼ كثسانضة جخامات عشج عمساء الحشفضة ، أؼ أربعة كضمػ مغ القسح كل يـػ ، ىحا نرف صاع ، فعمضو 
 دفع ثسغ كضمضغ مغ القسح ، ىحه فجية مغ يفصخ بخمزاف بدبب مخض مدمغ ، كيجػز أف يدتبجؿ القسح بالثسغ
في العسمة الجارجة ، لكغ القسح مجعـػ مغ قبل الجكلة يا تخػ بدعخ الحخ أـ الحقضقي ؟ أعتقج الدعخ الحخ ىحا 
غضخ حقضقي ، كسا يجػز دفعيا لفقضخ كاحج ، كمغ لع يقجر عمى الفجية لفقخه يدتغفخ هللا تعالى فقط ، إذًا عمضو أداء 

صجقة لضذ غضخ ، إذا استسخ السخض حتى السػت فالفجية فجية ، ىحه األياـ التي أفصخىا ، كما دفعو مغ فجية يعج 
أما إذا اإلنداف مزى عمضو فتخة شفاه هللا عد كجل فيحه الفجية تربح صجقة ، كعمضو أف يقزي ما أفصخ مغ 

 رمزاف . 

 ػ اإلكخاه السمجأ بقتل أك قصع عزػ أك ضخب مبخح : 2

أك قصع عزػ ، أك ضخب مبخح ، إذا اإلنداف كاف بطخؼ فإذا متى يفصخ اإلنداف؟ قاؿ : اإلكخاه السمجأ بقتل ، 
قتمػه أك قصعػا أحج أعزائو ىحا شيء مدتحضل أساسًا لكغ مغ باب االفتخاض ، أك عحبػه تعحيبًا شجيجًا لو أف 
يفصخ ، فإذا صاـ عاتبػه بحلظ ، كأخحكا عشو فكخة معضشة ، يجب أف يتػاجج الخػؼ مغ السػت ، أك فقج أحج 

 ، أك التعحيب الذجيج ، في مثل ىحه الحالة يباح لمسدمع أف يفصخ.  األعزاء

 ػ الذضخػخة : 3

الذضخػخة : كىي العجد الحؼ يرضب الخجل كالسخأة بدبب كبخ الدغ فضعجد عغ الرـػ إال بسذقة ، يجػز لو 
اع مغ القسح ، الفصخ عمى أف يجفع عغ كل يـػ يفصخه فجية بثسغ كضمضّضغ مغ القسح بالدعخ الحخ تعادؿ نرف ص

 كلكغ بذخط دكاـ العجد إلى السػت لقػلو تعالى : 
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ـٍ ُأَخَخ    ﴿ َأَياًما َمْعُجكَداٍت َفَسْغ َكاَف ِمْشُكْع َمِخيًزا َأْك َعَم  َسَفٍخ َفِعَجة  ِمْغ َأَيا
 [184] سػرة البقخة : 

 ػ الحسل ك اإلرضاع : 4

حاجة ماسة إلى التغحية لتقجـ الغحاء لجشضشيا أك رضضعيا ، أما الحسل كاإلرضاع فالسخأة إذا حسمت أك أرضعت ب
لحلظ أباحت الذخيعة الدسحاء لمحامل كالسخضع إذا خافتا ، فيشاؾ امخأة حامل بشضتيا قػية ججًا ، كتأكل عمى 
الدحػر كسضة جضجة مغ الصعاـ ، كعجد ساعات الرـػ قمضمة في الذتاء فبل حاجة لفصػرىا ، كلكغ يػجج امخأة 

تيا ضعضفة ، يشقريا الكمذ ، أك فقخ الجـ ك ىي حامل ، فسثل ىحه السخأة الحامل أك السخضع إذا خافت شبضع
 عمى جشضشيا أك رضضعيا ليا أف تفصخ ، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

ـَ (()) ِإَف َّللَاَ َتَعاَل  َكَضَع َعِغ اْلُسَداِفِخ الَرْػـَ َكَشْصَخ الَربلِة ، َكَعِغ اْلَحاِمِل  َضا  َأِك اْلُسْخِضِع الَرْػـَ َأِك الرِّ
 ]التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [

 ىحا الحجيث ركاه الخسدة. 

 عمى ىحه السخأة التي أفصخت لعحر ما القزاء عشج القجرة بجكف فجية .

 ػ الحائس ك الشفداء : 5

اء الحضس كالشفاس ، فعغ كالحائس كالشفداء ال يرح الرـػ مشيسا بل يجب عمضيسا الفصخ كالقزاء بعج انتي
 عائذة رضي هللا عشيا قالت : 

ـِ ، َكال ُنْؤَمُخ ِبَقَزاِء الَربلِة ((  )) َكاَف ُيِرضُبَشا َذِلَظ َفُشْؤَمُخ ِبَقَزاِء الَرْػ
 ]مدمع فعغ عائذة رضي هللا عشيا[

 ػ االستحاضة : 6

أما السدتحاضة : فالحضس غضخ اإلستحاضة ، اإلستحاضة تعشي رؤية دـ فاتح المػف لػجػد عخؽ مشقصع كسا 
قاؿ عمساء الصب ، ىحه مدتحاضة تتػضأ لكل صبلة ، كعمضيا أف ترـػ رمزاف ، كفي درس آخخ إف شاء هللا 

 تعالى نتحجث عغ الدفخ كما يتبعو مغ أحكاـ تفرضمضة . 
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* * * 

 عديد :عسخ بغ عبج ال

كاآلف إلى سضجنا عسخ بغ عبج العديد رضي هللا عشو كأرضاه ، كالي خخاساف استأذنو أف يدسح لو باستخجاـ بعس 
القػة كالعشف مع أىميا قائبًل لو في رسالتو :" يا أمضخ السؤمشضغ إنو ال يرمحيع إال الدضف كالدػط " فكاف رد التقي 

فابدط ذلظ فضيع كاعمع أف هللا ال يرمح عسل السفدجيغ ، يا داكد الحاـز : " كحبت بل يرمحيع العجؿ كالحق ، 
 ذكخ عبادؼ بإحداني إلضيع فإف الشفػس جبمت عمى حب مغ أحدغ إلضيا ، كبغس مغ أساء إلضيا "
مغ قاؿ لظ : إنو ال يرمحيع إال الدضف كالدػط ؟ قاؿ لو : كحبت بل يرمحيع العجؿ كالحق ، ألف بشضة اإلنداف 

مكاف كزماف ، كانت ليحا الخمضفة عديسة تقصع الجباؿ ، قاؿ مخة : " وهللا لػ لع يشيس الحق كاحجة في كل 
كيجحس الباشل إال بتقصضع أكصالي كأعزائي ألمزضت ذلظ كأنا سعضج " فالسؤمغ كمسا ارتقى إيسانو يتسشى أف 

الخمضفة يقػؿ : " لػ لع  يشتذخ الحق بضغ الشاس ، لحلظ تخاه حخيرًا حخصًا ال حجكد لو عمى نذخ الحق فيحا
يشيس الحق كلع يجحس الباشل إال بتقصضع أكصالي كأعزائي ألمزضت ذلظ كأنا سعضج ، ك وهللا لػ لبثت فضكع 

 خسدضغ عامًا ما أقست إال ما أريج مغ العجؿ " أؼ ثابت عمى مبجئو ال يتدحدح. 
االجتساعضة مغ كل الشػاحي ، كعشجؾ ابغ في  دعشا نفخض أنظ أب ، إذا كشت أبًا قػيًا قي البشضة كالساؿ كالسكانة

البضت ، كأصجرت تعمضسات ليحا االبغ كي يشفحىا ، ىل تعمع كضف يدتصضع أف يشفحىا ؟ ىشاؾ شخيقاف : استعساؿ 
القػة أك استعساؿ القجكة ، فاستعساؿ القػة سيل لػ خالفيا لقرست ضيخه ك أندلت بو العقاب األلضع ، لكشظ إذا 

ح ىحه التعمضسات عغ شضب خاشخ كعغ تقمضج لظ ، لحلظ سضجنا عسخ بغ عبج العديد أراد أف يحسل كشت لو قجكة نف
 الشاس عمى الصاعة كعمى االستقامة لضذ عغ شخيق القػة بل عغ شخيق القجكة .

 الشبي قجكة لشا في كل أعسالو ك ترخفاتو :

السجاالت لسا جعمو هللا قجكة ، الفقضخ يقػؿ لظ : لحلظ الشبي الكخيع جعمو هللا قجكة ، فمػ لع يكغ لشا قجكة في كل 
الفقخ ال يحتسل ، مغ قاؿ لظ إف الشبي كاف غشضًا ؟ دخل إلى بضتو مخة فقاؿ : ماذا عشجكع مغ شعاـ؟ لع يكغ في 

اضضًا ، أذاقو هللا الغشى قاؿ اف متجسبًل كصابخًا كر قاؿ : فإني صائع ، أذاقو هللا الفقخ فك                                                  البضت شيء مغ الصعاـ 
: لسغ ىحا الػادؼ يا دمحم ؟ قاؿ : ىػ لظ ، قاؿ : أتيدأ بي ؟ قاؿ : ال وهللا ىػ لظ ، قاؿ : أشيج أنظ رسػؿ هللا لو
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 تعصي عصاء مغ ال يخذى الفقخ ، أذاقو هللا الفقخ فربخ ، أذاقو الو الغشى فأعصى كشكخ ، أذاقو هللا الزعف
في الصائف ، فإذا كاف لحضاة الشبي خط بضاني فالخط قج ىبط إلى الشياية الرغخػ ، إلى الحزضس كىػ في 
الصائف ، كحبػه ، عارضػه ، استيدؤكا بو ، سخخكا مشو ، أغخكا بو سفياءىع ، ألجؤكه إلى حائط ، ماذا قاؿ ؟ 

لكغ عافضتظ أكسع لي ، أذاقو هللا اليػاف قاؿ : " إف لع يكغ بظ غزب عمي فبل أبالي كلظ العتبى حتى تخضى ، 
فأعمغ شكػاه كتزخعو إلى هللا عد كجل ، كفي فتح مكة أذاقو هللا القػة فجخميا مصأشئ الخأس ، دخػؿ الستأدبضغ 
الذاكخيغ ، كلع يجخميا دخػؿ الستجبخيغ الستكبخيغ ، ذاؽ الفقخ ، كذاؽ الغشى ، كذاؽ الزعف ، كذاؽ القػة ، 

 الػلج ما كلػؿ ك ضخب نفدو قاؿ :  كأذاقو هللا مػت
د  َجاِمع  ، َكَأَف اآلِخَخ )) َتْجَمُع اْلَعْضُغ ، َكَيْحَدُف اْلَقْمُب ، َكال َنُقػُؿ َما ُيْدِخُط الَخَب ، َلْػال َأَنُو َكْعج  َصاِدؽ  ، َكَمْػُعػ 

 ا َكَجْجَنا َكِإَنا ِبَظ َلَسْحُدكُنػَف ((َتاِبع  لؤَلَكِؿ َلَػَجْجَنا َعَمْضَظ َيا ِإْبَخاِىضُع َأْفَزَل ِمسَ 
 ]ابغ ماجة عغ أسساء بشت يديج [

أكسل مػقف ، كأذاقو مػت الدكجة ، كأذاقو تخؾ الػشغ ، جاء صحابي اسسو أصضل كصف لو مكة ، ككاف قج 
الػشغ صعب ، الميع آمشا في ىاجخ مشيا في أياـ الخبضع فجمعت عضشاه ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ : " ال تذػقشا يا أصضل" فتخؾ 

أكشانشا ، أذاقو هللا مػت زكجتو الدضجة خجيجة التي كانت تكبخه بخسدة عذخ عامًا كبقي معيا ربع قخف ، نحغ 
إذا كبخىا بدشتضغ ، ال يتحسل يقػؿ : كبخت كعجدت عمي ، ىحه شخيكة حضاتظ ، أيغ الػفاء كالسحبة ؟ كل الحضاة 

فمسا تػفضت ككاف في مكة السكخمة فاتحًا دعي لبضػت أصحابو فقاؿ : " انربػا  سخكر ؟ الحضاة مكاـر أخبلقضة ،
لي خضسة عشج قبخ خجيجة كفاًء ليا " ، كالدضجة عائذة شابة صغضخة جسضمة مغ أجسل الدكجات قالت لو : " ألع 

 يبجلظ هللا خضخًا مشيا؟ قاؿ : ال وهللا ، ال وهللا ، ال وهللا " ىحه كميا دركس لظ .

 الشاس عم  شاعة هللا عغ شخيق القجكة ال القػة :ْسل 

سضجنا عسخ بغ عبج العديد أراد أف يحسل الشاس عمى شاعة هللا ال عغ شخيق القػة بل عغ شخيق القجكة ، كأنت 
كسعمع أك أب أك مجيخ دائخة عشجؾ مػضفػف تدمظ معيع شخيقضغ استخجاـ القػة في حسميع عمى شاعتظ ، أك 

غ قجكة ليع ىي أفزل شخيق في التعامل مع الشاس ، الشبي الكخيع كاف في بضتو زكج كامل ، استخجاـ القجكة ، ك
سألتو مخة الدضجة عائذة : " كضف حبظ لي ؟ قاؿ : كعقجة الحبل ، كتدألو مغ حضغ آلخخ : كضف العقجة يا رسػؿ 

 –الده : " غزبت أمكع هللا ؟ يقػؿ : عمى حاليا " كذات مخة غزبت الدضجة عائذة غزبًا شجيجًا فقاؿ ألك 
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غزبت أمكع " فإذا كانت زكجتظ غزبانة ال تثضخىا ، كتديج عمضيا بل اخخج مغ البضت كمو حتى ال تخمق 
السذاكل ، ىكحا عمسشا الخسػؿ صمى هللا عمضو ك سمع ، إذا غزبت فاسكت ، فالشبي كاف في بضتو مذكبلت كىػ 

، كاف ألضغ الشاس ، ككاف يخرف نعمو ، ك يخفػ ثػبو ، كيحمب قجكة لشا ، فإذا دخل بضتو دخمو بّدامًا ضحاكًا 
شاتو ، ككاف في ميشة أىمو ، ك لع يحـ شعاـ قط ، ما رئي مادًا رجمضو قط ، إذا صافح إندانًا أبقى يجه في يج 
السرافح حتى يدحب السرافح يجه ، فكاف قجكة لشا ، لحلظ فعل في أصحابو فعل الدحخ ، كأحبو أصحابو حبًا 

 ػؽ حّب الترػر ، كأنت كأب عػد نفدظ أف تكػف قجكة بكل شيء فتجج األىل انزبصػا .يف

 عسخ بغ عبج العديد قجكة لكل الشاس :

لدضجنا عسخ كمسة قاؿ : " الػالي ركغ ، كالقاضي ركغ ، كصاحب بضت الساؿ ركغ ، كأنا الخكغ الخابع " فيشاؾ 
السمظ ، كصاحب بضت الساؿ ، كالخمضفة ، دائسًا كمستو  أركاف الػالي أؼ السحافع ، كالقاضي ، العجؿ أساس

 الذيضخة : " لدت إال كأحجكع ، كلكششي أثقمكع حسبًل " فالذعػر أنو كأحج ىؤالء الشاس . 
عاد يػمًا لجاره بعج صبلة العذاء كلسح بشاتو الرغار فدمع عمضيغ كعادتو كبجاًل مغ أف يدارعغ نحػه بالتحضة 

اىيغ بأكفيغ ، ك يتبادرف الباب ، فدأؿ ما شأنيع ؟ فأجضب : بأنو لع يكغ لجييغ ما كعادتيغ رحغ يغصضغ أفػ 
يتعذضغ بو سػػ عجس كبرل ، فكخىغ أف يذسسغ مغ أفػاىيغ ريح البرل فتحاشضشو ليحا ، فبكى أمضخ السؤمشضغ 

 كقاؿ يخاشبيغ : "
ر " فإذا أكمتع ىحا الصعاـ الخذغ كدخمت يا بشاتي ما يشفعكغ أف تعذضغ األلػاف كالصايب ثع يحىب أبػكع إلى الشا

 أنا الجشة أفزل مغ أف تأكمػا أشضب الصعاـ كأدخل أنا الشار .
زكجتو فاشسة بشت الخمفاء الكبار ، كتسمظ الجػاىخ كالحمي مغ الجرجة األكلى فقاؿ ليا مخة : يا فاشسة إنظ 

ل لظ في أف أجعميا في تابػت أضعو في لتعمسضغ مغ أيغ أتاؾ أبػؾ عبج السمظ بغ مخكاف مغ ىحه الجػاىخ في
أقرى بضت الساؿ كأنفق ما دكنو فإذا خمرت إلضو أنفقتو في حاجات السدمسضغ ؟ فأعصتو كل الحمي ، ككضعيا 

 في بضت ماؿ السدمسضغ. 
 عشجما دخل سضجنا عسخ عمى قـػ كقفػا لو فغزب غزبًا شجيجًا كقاؿ : " إنسا يقـػ الشاس لخب العالسضغ ".
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قاؿ لو يػمًا : يا خمضفة هللا في األرض ، فأصابتو الخعجة كالخجفة كصخخ في الخجل ما ىحا يا رجل ؟ إني رجل 
عشجما كلجت أسساني أىمي عسخ ، فمػ ناديتشي يا عسخ أجبتظ، كلسا كبخت اختخت لشفدي كشضة فكشضت أبا حفز ، 

أمضخ السؤمشضغ ، فمػ ناديتشي يا أمضخ السؤمشضغ فمػ ناديتشي يا أبا حفز أجبتظ ، كلسا كلضتسػني أمػركع سسضتسػني 
 أجبتظ ، كأما خمضفة هللا في األرض فمدت كحلظ ، إنسا خمفاء هللا في األرض رسمو كأنبضائو ، ال تتجاكز حجؾ .
مخة أرسل لكل أمضخ كأمضخة بعس الساؿ مغ أمخاء بشي أمضة يجبخكف بو أمخىع ، كيدتقبمػف بو حضاتيع الججيجة 

ئتي ديشار في الدشة يبجك أنيع في الدابق كانػا يأخحكف أربعضغ ألف ديشار سشػيًا لكغ عسخ قبل بسالخذشة ، ك 
، كىحه األمػاؿ أخحىا مغ قصعة أرض اشتخاىا مغ مالو الحخ ، كأعفى نفدو مغ كل ما يعصى الخمفاء مغ كميا

كا إلضو صجيقًا لو يخجػه باسسيع أف قبمو ، فأرسل لكل أمضخ كأمضخة بعس الساؿ فتشادكا كاجتسعػا كقخركا أف يػفج
يخفع ليع ىحا العصاء ، فكاف جػابو ليحا الرجيق : وهللا لقج نجمت عمى ىحا الحؼ أعصضتو ليع ، كإني ألعمع أف 
في السدمسضغ مغ ىػ أحق بو كأحػج إلضو مشيع ، عاد مبعػثيع إلضيع يقػؿ ليع : " يا بشي أمضة ال تمػمػا إال أنفدكع 

صاحبكع عبج العديد بغ مخكاف فدكجتسػه حفضجة عسخ بغ الخصاب فجاءكع بعسخ بغ الخصاب  فقج عسجتع إلى
ممفػفًا في ثضاب عسخ بغ عبج العديد فبل تمػمػا إال أنفدكع " ىحا اإلماـ الخمضفة ىػ عسخ بغ الخصاب أساسًا لكغ 

 ممفػؼ بثضاب عسخ بغ عبج العديد .
في العجؿ كاإلصبلح كاإلحداف بقجر مغ كانػا قبمكع في الطمع كالفجػر مخة كجو الػالة بكمسة قاؿ فضيا : " كػنػا 

 كالعجكاف ".
ككجو الشاس قائبًل ليع : " إني قج كلضت عمضكع رجااًل ال أقػؿ أنيع خضاركع كلكشي أقػؿ إنيع خضخ مسغ ىع شخ 
 مشيع ".

بذيء فقج ابتمي ببمضة عطضسة ، كأرسل كصضة ألحج كالتو قائبًل : " أما بعج : فإف مغ ابتمي مغ أمخ الدمصاف 
فشدأؿ هللا عافضتو كعػنو ، كإني أدعػؾ أف تقف نفدظ في سخؾ كعبلنضتظ عشج الحؼ تخجػ بو الشجاة مغ ربظ ، 
تحكخ ما سمف مشظ مغ خصأ فأصمحو قبل أف يتػلى صبلحو غضخؾ ، كال يسشعشظ مغ ذلظ قػؿ الشاس ، ككغ لسغ 

كأعخاضيع ، كاستخ كل عػراتيع ، كاممظ زماـ نفدظ تجاىيع إذا ىػيت أك  كالؾ هللا أمخىع ناصحًا ليع في ديشيع
 إذا غزبت ". 
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ىحا الفرل عشػانو : " القجكة "، كاف قجكة صالحة لػالتو ، كلكل الشاس ، كفي درس آخخ إف شاء هللا تعالى 
عالى أجضب عشيا في الجرس سشتحجث عغ الذػرػ التي آمغ بيا ىحا الخمضفة العطضع ، كردتشي أسئمة إف شاء هللا ت

 القادـ .

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 مفدجات الرػـ - 2: أْكاـ الرضاـ 8الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميّع ال عمع لشا إال ما عمَّستشا 
العمضع الحكضع ، الميّع عمِّسشا ما يشفعشا ، كاْنفعشا بسا عمَّستشا كِزدنا عمًسا ، كأِرنا الحّق حًقا كارزقشا اتِّباعو ، إنَّظ أنت 

 كأِرنا الباشل باشبًل كارزقشا اْجِتشابو ، كاْجعمشا ِمسَّغ يدتسعػف الَقْػؿ فضتَِّبعػف أْحَدَشُو ، كأْدِخمشا ِبَخحسِتَظ في عبادؾ
 الرالحضغ .

 تخغضب بحكخ هللا عد كجل :ال

 أييا األخػة الكخاـ ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 
)) أال أْخِبُخكع بخضِخ أعساِلكع ، كأرَفِعيا في درجاتكع ، كأزكاىا عشج ممضِككع ، كخضخ لكع مغ الَػِرؽ كالحىب ، 

 قالػا : بم  ، قاؿ : ِذْكُخ هللا ((كخضخ لكع مغ أف َتْمَقػا َعُجَككع ، فتزخبػا أعشاقيع ، كيزخبػا أعشاَقكع؟ 
 ] الصبخؼ عغ أبي الجرداء[

ىحا الحجيث أييا األخػة ، أصل في التخغضب بحكخ هللا جّل جبللو ، أجسع العمساء عمى أف ذكخ هللا يذسل تبلكة 
كيذسل  القخآف ، كيذسل االستغفار ، كيذسل التدبضح ، كالتيمضل ، كالحسج ، كالتكبضخ ، كيذسل أيزًا الجعاء ،

تحكضخ الشاس باهلل ، أؼ كمسة تقػليا تبتغي بيا كجو هللا فيي مغ ذكخ هللا ، أؼ كمسة تتقخب بيا إلى هللا فيي مغ 
ذكخ هللا ، بل إف الربلة مغ أجل ذكخ هللا ، ذكخ هللا أكبخ ما فضيا ، تتػضأ ، كتدتقبل القبمة ، كتقخأ الفاتحة ، 

 تحكخ هللا بقمب خاشع . كتخكع ، كتدجج ، أكبخ ما في الربلة أف

 الفخؽ الحاسع بضغ السؤمغ كغضخ السؤمغ :

 أييا األخػة ، كرد في الحجيث القجسي : 
 )) إنظ إذا ذكختشي شكختشي كإذا ندضتشي كفختشي ((

 ]أخخجو الصبخاني عغ أبي ىخيخة [
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ذكخ هللا عد كجل ىػ الفخؽ الحاسع بضغ السؤمغ كغضخ السؤمغ ، بل إف السشافق ال يحكخ هللا إال قمضبًل ، يبجك أف 
 الحكخ الكثضخ مغ صفات السؤمغ ، مغ ىشا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

 )) مغ أكثخ ذكخ هللا فقج بخئ مغ الشفاؽ ((
 ] أخخجو الصبخاني في الرغضخ عغ أبي ىخيخة [

 جػز أف تقػؿ عغ إنداف أكثَخ مغ ذكخ هللا مشافق ، فقج قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ : ال ي

 بخضِخ أعساِلكع كأرَفِعيا في درجاتكع كأزكاىا عشج ممضِككع كخضخ (( -ىحه أال تفضج االستفتاح  -)) أال أْخِبُخكع 
 العسل الرالح مغ أجل أف تحكخ هللا ، فرار الحكخ ىػ تاج األعساؿ كميا . 

 أّي شيء يقخب اإلنداف مغ هللا ىػ مغ ذكخ هللا :

)) كأرَفِعيا في درجاتكع ، كأزكاىا عشج ممضِككع ، كخضخ لكع مغ الَػِرؽ كالحىب كخضخ لكع مغ أف َتْمَقػا َعُجَككع ، 
 فتزخبػا أعشاقيع ، كيزخبػا أعشاَقكع ؟ قالػا : بم  ، قاؿ : ِذْكُخ هللا ((

الكػف حقضقة ىي هللا عد كجل ، فأؼ شيء يقخبظ مغ ىحه الحقضقة فيػ مغ ذكخ  يفيع مغ الحجيث الدابق أف في
هللا ، بل إف تفكخت في خمق الدسػات كاألرض مغ أجل أف تدداد معخفة باهلل ، ىحا التفكخ مغ ذكخ هللا ، بل إنظ 

 باسسو السفخد هللا لػ تمػت كبلـ هللا مغ أجل أف تتقخب مغ هللا عد كجل فيػ مغ ذكخ هللا ، بل إنظ إف ذكخت هللا
فيػ مغ ذكخ هللا ، بل إنظ لػ قمجت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بأذكاره فيػ مغ ذكخ هللا ، إنظ إف دعػت هللا تحكخه ، ىحا هللا جّل 
جبللو ماثل في ذىشظ ، السؤمغ حتى في حجيثو الشفدي يحكخ هللا عد كجل ، أنظ حضشسا ترمي تحكخ هللا ، لكغ 

 و ذكخ هلل لظ ، كذكخ هللا لظ أكبخ مغ ذكخؾ لو . ذكخؾ هلل يقابم

 )) فإف ذكخني في نفدو ذكخُتو في نفدي ، كِإف ذكخني في َمؤٍل ذكخُتو في َمؤٍل خضٍخ مشو ((
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كالتخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 معشى ذلظ : ذكخ هللا لظ أكبخ مغ ذكخؾ هلل عد كجل .

السعشى الحؼ يشبغي أف نفيسو فيسًا أعسق ىػ أنو كسا ُذكخ هللا لظ فعخفتو ، كاستقست عمى أمخه ، كأقبمت عمضو ، 
 يشبغي أف تحكخه لعباده . 
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 الجعػة إل  هللا فخض عضغ :

 اآلف الذكخ ، ُذكخ هللا لظ ، ُدعضت إلى هللا ، ُدعضت إلى شاعتو ، ُدعضت إلى التقمب إلى رحستو ، ُدعضت إلى
جشات القخبات ، الػفاء يقتزي أف تحكخه لعباده كسا ذكخؾ فدعجت بقخبو ، ىحه الجعػة إلى هللا ، ككل مؤمغ يجب 
أف يجعػ إلى هللا ، كالسؤمغ الحؼ ال يفكخ أبجًا في أف يجعػ إلى هللا أحجًا ُيذظ في إيسانو ، ألف حقضقة اإليساف ما 

حاتيا ، بذكل دعػة إلى هللا ، إنداف يترل باهلل ، كيحكؽ شعع إف تدتقخ في قمب اإلنداف حتى تعبخ عغ ذاتيا ب
ىع إلى هللا ، ىحا يذظ في القخب ، كال يفكخ أبجًا أف يقشع أقخب الشاس إلضو ، أحب الشاس إلضو ، في أف يجعػ 

 ، فاإلنداف أؼ إنداف يجب أف يجعػ إلى هللا عد كجل ، ىحه الجعػة إلى هللا فخض عضغ ، أؼ أف تحكخهإيسانو
لعباده في حجكد ما تعمع كمع مغ تعخؼ ، لدت مكمفًا أف تجعميا دعػة عامة ، كلدت مكمفًا أف تكػف مغ أساشضخ 
العمساء حتى تكػف داعضة ، الحؼ سسعتو ، الحؼ استػعبتو ، الحؼ عقمتو ، الحؼ تسثمتو ، الحؼ تأثخت بو ، ىحا 

 ققت الجعػة التي ىي فخض عضغ ، كفخض كفاية . الجانب الحؼ تأثخت بو انقمو إلى أقخب الشاس إلضظ ، لقج ح

 مغ تذبث بحكخ هللا نجا ك فاز :

 إذًا ىحا الحجيث أييا األخػة أصل في ذكخ هللا عد كجل : 
)) أال أْخِبُخكع بخضِخ أعساِلكع ، كأرَفِعيا في درجاتكع ، كأزكاىا عشج ممضِككع ، كخضخ لكع مغ الَػِرؽ كالحىب ، 

 َتْمَقػا َعُجَككع ، فتزخبػا أعشاقيع ، كيزخبػا أعشاَقكع؟ قالػا : بم  ، قاؿ : ِذْكُخ هللا ((كخضخ لكع مغ أف 
 الحجيث الثاني عغ عبج هللا بغ بدخ أف رجبًل قاؿ يا رسػؿ هللا :  

فْأند  ، قاؿ : ال )) ِإف شخائع اإِلسبلـ قج َكُثَخت ، كأنا قج َكِبْخُت ، فأخبخني بذيٍء أتذَبث بو ، كال ُتكِثخ عمَي 
 َيَداُؿ لداُنَظ َرْشبا بِحكخ هللا ((

 ] التخمحؼ ك أحسج عغ عبج هللا بغ بدخ[

 ىحا الذيء الحؼ إذا تذبثت بو أنجاؾ .  

*** 
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 أنػاع مفدجات الرػـ :

 ػ السفدجات التي تػجب القزاء : 1

الّرضاـ ، كالسفدجات أييا األخػة  كاآلف إلى بعس األحكاـ الفقيضة الستعمقة بخمزاف ، كقج كصمشا إلى مفدجات
 عمى نػعضغ : مفدجات تػجب القزاء فقط ، كمفدجات تػجب القزاء كالكفارة .

فأما السفدجات التي تػجب القزاء فقط ، فيي إذا تشاكؿ الرائع في أداء رمزاف شضًئا ككصل إلى جػفو ، ككاف 
، ، نػاة تسخة ، حراة ، كرؽ كتابة ، العجضغ، الجقضق ، السمحمسَّا ال يتغحػ بو عادًة ، كال يعتاد أكمُو كاألرّز الشيء 

شيٌء ال يعتاد أكمو ، كال ُيؤلُف ، إذا كصل إلى جػؼ الرائع يػجُب عمضو القزاء فقط دكف الكفارة ، ىحا ىػ 
ؿ .  الحكع األكَّ

اد أكمو ، مّسا يشفخ الصَّبع تخاب ، شيٌء ال يقبمُو الصَّبع ، رّز نيء ، عجضغ ، شحضغ ، إذا أكل شضًئا مسَّا ال يعت
 ، فػَصل إلى جْػفو فعمضو القزاء دكف الكفارة .مشو

فخ ، مخيٌس تشاَكَؿ شعامو كمدافخ تشاكؿ غحاءُه ، أك دكاًء ،  إذا تشاَكَؿ غحاًء أك دكاًء لُعْحٍر شخعي ، كالسخض كالدَّ
 ىشاؾ ُعْحٌر شخعي ، أيًزا ىحا يػجب القزاء ال الكفارة .

مْزصخِّا ، أك مكخًىا ، كمعشى مْزصّخ عمى كشظ اليبلؾ فأكل ، عمى كشظ السػت عصًذا  مغ أكل أك شخب
 فذخب ، أكل كشخب مزصخِّا ، ىحا يػجب القزاء ال الكفارة .

بلح إذا لع تأكل ُقِتْمت ، أكمت كشخْبت األّكؿ مزصّخ ، كاآلف مكخه ، كىشاؾ  مغ أكل كشخَب مكخًىا تحت قػَّة الدِّ
 غ أكل أك شخب مزصًخا أك مكخىًا يػجب عمضو القزاء ال الكفارة .فْخؽ بضشيسا ، م

اآلف إذا دخل إلى جػؼ اإلنداف شيٌء خصأ كىػ يتسْزسس ، بالَغ في السزسزة مع أّف الشبي عمضو الربلة 
َمَع كالدبلـ يقػؿ : " باِلْغ في السزسزة كاالستشذاؽ إال أف تكػف صائًسا ..." كىػ صائع بالَغ في السزسزة فاْبتَ 

 شضئًا مغ الساء ، يجب عمضو القزاء ال الكفارة .
لػ أّف اإلنداف ابتمع ماًء أثشاء السزسزة كتػىَّع خصًأ أنَّو أفَصخ ، فيػ أْفصخ لكغ عمضو أف يْسدظ بقضَّة الضـػ ، ىحا 

مفِصخًا أيًزا يجب الحكع ال يعخفُو ، ما ُدْمُت قج أفصْخت ال ػاكل ، اآلف أكل كشخب ضانِّا أّف خصأُه الدابق جعمو 
 عمضو قزاء ذلظ الضـػ .
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في السحىب الحشفي الحقشة الذخجضَّة تفصخ ، ألنَّيا دخػؿ ماٍء إلى الجػؼ ، ىحا السػضػع خبلفي ، بعس العمساء 
خاب إلى الجػؼ عغ الصخيق السألػؼ كىػ الفع ؛ ىحا الحؼ ُيفصخ ، كبعزيع أخح في  يَخْكف أّف دخػؿ الصَّعاـ كالذَّ

ط ، فقاؿ : ُكصػؿ شيٍء إلى الجػؼ ، كلػ مغ جية لْضَدت معتادة ىحا أيًزا ُيْفصخ ، لحا قاسػا عمضو صّب االحتضا
الجكاء في األنف، كاألذف ، كاستعساؿ الشذػؽ كالّدعػط ، كاستعساؿ األدكية الصضَّارة بصخيقة التَّشّفذ أك التبخضخ، 

، كاألْحَػط إذا لْع يكغ اإلنداف مزصخِّا ، لو أف ُيفصخ إذا كاف  كإدخاؿ اليػاء بالحشجخة ، ىشا دخْمشا في الخبلفضَّات
 مخيًزا .

إذا أمدظ عغ الّصعاـ كالذخاب ، كندَي أف يْشػؼ ، األفزل أف يْشػؼ اإلنداف عغ شػؿ شيخ رمزاف ، كلكغ إذا 
، ىحا الضـػ يجب أف  أراد أف يْشػؼ كّل يػـٍ عغ ِحَجة كىشاؾ يـػ لع يشِػ ، كأمدظ عغ الصعاـ كالذخاب ببل نضَّة

 يرػمُو ثانَضة ، كعمضو القزاء دكف الكفارة .
اآلف أكل كشخب ، كقج ضّغ أفَّ الفجخ لْع يصمع ، ثعَّ تبضَّغ أّف الفجخ قج شمع ، سسع األذاف فطشَّو أذاف اإلمداؾ ، 

ـػ مكاف ىحا الضـػ ، يجب فذِخَب كأس ماء ، كلسَّا انتيى األذاف عخؼ أفَّ ىحا األذاف أذاف الفجخ إًذا عمضو أف ير
 أف يقزَضُو دكف كّفارة ، ىحه كّميا أشضاء تػجب القزاء ال الكفارة .

 مثاؿ آخخ : لػ أنَّو سسع أذاف السغخب فطشَّو مغخَبشا ، فإذا ىػ مغخب بمٍج آخخ ، فأكل عمضو أف يقزي ىحا الضـػ .
 ِو ، لقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ : اآلف مغ اْستقاء ؛ تكمََّف القْيء عْسًجا ، ككاف القيُء ملء فسِ 

 )) مغ استقاء عْسًجا فْمَضْقِس((
 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة[

اآلف مغ أكل ما بضغ أسشانو ، ككاف قْجر الحسرة ، كىحه نادرة ، سسدسة كاإلنداف عمضو أف يجيج ِبَغدل أسشانو 
 و أف يقزَي يػًما مكانو .جضًِّجا ، أما إذا بقَي شضًئا ، ككاف حجسُو قْجر الحسرة فعمض

فخ بعج الفجخ ، ىحا مخالف لمدّشة ، عمضو أف يقزي ذلظ الضـػ .   إذا أنذأ الدَّ

 تمخضز لسا سبق :

ـػ ، كتػجب القزاء ال الكفارة :   لسديج مغ الفائجة أعضج عمضكع بذكل سخيع األشضاء التي تفدج الرَّ
باع ، عجضغ ، رّز نيء ، كرقة ، فإذا الصالب معو كرقة كخاؼ مغ مغ أكل شضًئا ال يتغحػ بو عادًة ، كال تألفو  الصِّ

السخاقب ، كبمعيا ؛ ىحا يفِصخ كأْذىب عمضو يػًما ، كىحا يفعمُو الصبلب ، عجضغ ، نخالة ، دقضق ، تخاب ، أّؼ 
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باع ، كال ُيتغحَّػ مشو ، إذا أكمو الرائع يجب عمض باع مشو ، كال تألفُو الصِّ  و القزاء ال الكفارة .شيٍء تشفخ الصِّ
 إذا أكل شعاًما مألػًفا ، أك دكاًء ِلُعحٍر شخعي ، مخض ، أك سفخ يجب عمضو القزاء ال الكفارة .
كمغ أكل أك شخب مزصخِّا عمى كشظ السػت عصًذا ، اْنياَرت ِقػاُه جػًعا ، ىحا أكل مزصخِّا أك شخب ، كمغ 

ُده يفعُل ما يقػؿ كغمَب عمى ضشِّو أنَّو سضفعل ىحا ، ىحا أكل أك شخب مكخًىا تحت قػَّة الدبلح ، كىحا الح ؼ ُييجِّ
 عمضو القزاء ال الكفارة .

كمغ دخل إلى جػفِو ماٌء أك شعاـٌ خصًأ ، كسغ تسْزَسس ، كسبق الساء إلى جػفو ىحا يجب عمضو القزاء ال 
ا ، أثشاء السزسزة صباًحا دخل ماٌء إلى الكفارة ، كمغ فعل شضًئا يػجب القزاء فطّغ أنَّو أفصَخ فأكَل أكبًل عاديِّ 

جػفو ، فطغَّ أنَّو أْفصخ ، فأكل أكبًل عاديِّا ، ىحا غمط ، مغ أْفَصخ مخصًئا عمضو أف يسدظ عغ الصعاـ كالذخاب 
 بقضَّة الضـػ ُحْخمًة ليحا الذيخ العطضع.

خجضَّة ، دكاء في األذف ، في األنف ، نذػؽ ، سعػط ، أْدكَية شضّ  ارة لَسغ يْذكػف الخَّبػ ، كّل شيٍء الحقشة الذَّ
ْخج ، ىحا  كَصل إلى الجػؼ ، إما إلى الخئة عغ شخيق األنف أك األذف أك عغ شخيق الحْشجخة ، أك عغ شخيق الذَّ

 في األحػط يػجب القزاء ال الكفارة ، إذا قمشا مخيس ىحا عمضو أف يفصخ .
 ة ، ىحا يجب عمضو القزاء ال الكفارة .إذا أمدظ عغ الصعاـ كالذخاب يػًما كامبًل مغ غضخ نضَّ 

أكل كيطّغ أفَّ ىحا األذاف أذاف اإلمداؾ ، فإذا ىػ أذاف الفجخ ، أك سسع األذاف فطشَّو أذاف السغخب ، فإذا ىػ 
 أذاف مغخٍب آخخ بغضخ بمجنا ، ىحا يجب عمضو القزاء ال الكفارة .
كمغ أكل ما بضغ أسشانو ككاف فػؽ الحسَرة ، ىحا يجب كمغ استقاء عسًجا ، ىحا يجب عمضو القزاء ال الكفارة ، 

 عمضو القزاء ال الكفارة .
فخ ال يشعقج إال فعبًل ال نضًَّة يجب أف تدافخ قبل الفجخ ،  مغ أنذأ سفًخا بعج الفجخ ، كىحا مخالٌف لمدّشة ، ألفَّ الدَّ

ضاـ ، فإذا بمَغْت بظ السذقَُّة   أْكَجيا لظ أف تْفِصَخ .أما إذا سافْخَت يجب أف ُتِتعَّ الرِّ

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 ما ال يفدج الرػـ - 2ْكاـ الرضاـ: أ 99الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا ، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا 

اجتشابو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، ك أدخمشا بخحستظ اتباعو ، ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا 
 في عبادؾ الرالحضغ . 

 السفمذ يـػ القضامة :

 أييا األخػة السؤمشػف : في الحجيث الشبػؼ الذخيف عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو: 
َأَتْجُركَف َما اْلُسْفِمُذ َقاُلػا : اْلُسْفِمُذ ِفضَشا َمْغ ال ِدْرَىَع َلُو َكال َمَتاَع )) َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ : 

ـٍ َكَزَكاٍة َكَيْأِتي َقْج َشَتَع ىَ  َحا َكَقَحَؼ َىَحا َكَأَكَل َماَؿ ، َفَقاَؿ : ِإَف اْلُسْفِمَذ ِمْغ ُأَمِتي َيْأِتي َيْػـَ اْلِقَضاَمِة ِبَربلٍة َكِصَضا
َدَشاُتُو َقبْ  َىَحا َْ َدَشاِتِو َفِإْف َفِشَضْت  َْ َدَشاِتِو َكَىَحا ِمْغ  َْ ـَ َىَحا َكَضَخَب َىَحا َفُضْعَص  َىَحا ِمْغ  َل َأْف ُيْقَز  َما َكَسَفَظ َد

ْت َعَمْضِو ُثَع ُشِخَح ِفي الَشاِر (( َْ  َعَمْضِو ُأِخَح ِمْغ َخَصاَياُىْع َفُصِخ
 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

ث خصضخ ، السفمذ مغ صمى كصاـ كزكى كىػ مفمذ ، شتع ىحا ، قحؼ ىحا ، أكل ماؿ ىحا ، سفظ دـ ىحا حجي
ىحا ، ضخب ىحا ، ماذا يسمظ ىحا السفمذ ؟ يسمظ ىحه األعساؿ، يعصى ىحا مغ حدشاتو كلضذ معو أمػاؿ ، رأس 

و كىحا مغ حدشاتو مالو بعس الحدشات ، لو سضئات كحدشات ، كضف يقزى بالدضئات ؟ يعصي ىحا مغ حدشات
 فإف فشضت حدشاتو قبل أف يقزى ما عمضو أخح مغ خصاياىع فصخحت عمضو ثع شخح في الشار . 
لسا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ سأؿ أصحابو أتجركف مغ السفمذ ؟ معشى أتجركف مغ الجراية كالجراية العمع ببػاشغ 

ىػ السفمذ حقضقًة ؟ ىحا يؤكج قػؿ سضجنا عمي كـخ هللا األمػر ، فبلف مغ أكلي الجراية ، أتجركف أؼ أتعمسػف مغ 
 كجيو : " الغشى كالفقخ بعج العخض عمى هللا " 
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ىع حضشسا سئمػا ىحا الدؤاؿ أجابػا إجابٍة مغ خبلؿ خبخاتيع ، السفمذ فضشا مغ ال درىع لو كال متاع ، الستاع كل 
كالدخيخ متاع ، كالثضاب متاع ، الحاجات إما عشجؾ شيء تشتفع بو في الجنضا ، فالجابة متاع ، كالبضت متاع ، 

الحاجات أك عشجؾ قضع الحاجات ، الحاجات ىي السفخكشات ، األلبدة ، البضػت ، الصعاـ ، الذخاب ، السؤكنة ، 
أك قضع الحاجات التي ىي الساؿ ، ىحا السفمذ بشطخ أصحاب رسػؿ هللا لضذ عشجه ال درىع كال متاع ، فقاؿ عمضو 

الدبلـ : ال ، ألف ىحا السفمذ ربسا اغتشى في لحطة مغ المحطات ، ربسا أصاب مااًل فاشتخػ بضتًا ، الربلة ك 
 كاشتخػ مخكبًة ، كاشتخػ بدتانًا . 

ـٍ َكَصبلٍة َكَزَكاٍة ((  ))... َقاَؿ : ِإَف اْلُسْفِمَذ ِمْغ ُأَمِتي َمْغ َيْأِتي َيْػـَ اْلِقَضاَمِة ِبِرَضا
 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

 ىػ مغ السدمسضغ جاء بربلة كصضاـ كزكاة ، ىحا يؤكج أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا قاؿ : 

 َكِإيَتاِء الَدَكاِة َكاْلَحجِّ )) ُبِشَي اإلْسبلـُ َعَم  َخْسٍذ َشَياَدِة َأْف ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َكَأَف ُمَحَسًجا َرُسػُؿ َّللَاِ َكِإَقاِمة الَربلةِ 
 ـِ َرَمَزاَف ((َكَصػْ 

 ]البخارؼ كابغ خديسة عغ عبج هللا بغ عسخ [

بشي عمى خسذ دعائع ، كالجعائع بالتأكضج لضدت ىي اإلسبلـ كإف كاف اإلسبلـ قج بشي عمضيا ، الجعائع لضدت ىي 
ء اإلسبلـ ، فيحا جاء بربلة كصضاـ كزكاة لكشو لع يدتقع عمى أمخ هللا ، كىحا يؤكج قػؿ سضجنا عسخ : مغ شا
صاـ كمغ شاء صمى لكشيا االستقامة ، ألف الربلة كالرـػ كالحج كالدكاة ىحه عبادات قج يفعميا اإلنداف كفي 

 نفدو إخبلص ليا ، كقج يفعميا نفاقًا ، لكغ مخكد الثقل ىػ أف يشزبط عمى أمخ هللا يأتي كقت : 

 )) َكَيْأِتي َقْج َشَتَع ِعْخَض َىَحا َكَقَحَؼ َىَحا((
أًة بأنيا زانضة كىي لضدت كحلظ ، كقج مّخ بشا أف : " قحؼ محرشٍة ييجـ عسل مئة سشة ، َكَأَكَل َماَؿ أؼ اتيع امخ 

أؼ بصخيقة مغ الصخؽ ، إذا أكىستو أف البزاعة مغ نػع معضغ كرفعت الدعخ ، الفخؽ ىػ فخؽ حخاـ ، ىػ دفع 
، بالشػعضة أكبخ ، بالسرجر ، الرشع عمى أساس البزاعة أجشبضة كىي لضدت كحلظ ، إذا أكىستو بالكسضة أكبخ 

مغ نػع معضغ ، إذا أكىستو أف ىحه البزاعة لغ تحرل عمضيا بعج الضـػ ، كىحه فخصة العسخ ىحا أيزًا إيياـ ، 
 أؼ إيياـ خبلؼ الػاقع فيػ نػع مغ الغر ، أك نػع مغ التغخيخ ، أك نػع مغ الغبغ . 
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ـَ َىَحا َكَضَخَب َىَحا (()) َكَيْأِتي َقْج َشَتَع َىَحا َكَقَحَؼ   َىَحا َكَأَكَل َماَؿ َىَحا َكَسَفَظ َد
شبعًا قتل ، كضخب ، كأكل الساؿ ، كتحجث عغ الشداء ، كشتع ، يـػ القضامة يعصى ىحا مغ حدشاتو ، شبعًا ىحا 

عو حدشات يبجك الحؼ يعشضو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ خمط عسبًل صالحًا كآخخ سضئًا ، ماداـ ىشاؾ خمط أؼ م
كمعو سضئات ، كضف تحل ىحه الدضئات يـػ القضامة ؟ أصحاب الحقػؽ عمضو يأخحكف مغ حدشاتو حتى يدتػفػا 
حقػقيع ، لػ أف حقػقيع لع تدتػَؼ بعج ماذا نفعل ؟ يصخح عمضو مغ سضئاتيع ، عشجئٍح تحىب حدشاتو كيزاؼ إلى 

 سضئاتو سضئات ، عشجئٍح يصخح في الشار ركاه مدمع . 

 ع الطمع :تحخي

 ىحا الحجيث ذكخني بحجيث آخخ يؤكجه كىػ قػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ : 
: ضل لو مع تزحظ يا رسػؿ هللا؟ قاؿ)) بضشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات يػـ جالذ إذا رأيشاه ضحظ ْت  بجت ثشاياه ، فق
لي مطمستي مغ أخي ، فقاؿ هللا عد كجل رجبلف مغ أمتي جثضا بضغ يجي ربي عد كجل فقاؿ أْجىسا يا رب خح 

 أعط أخاؾ مطمستو ، فقاؿ يا ربي إنو لع يبَق مغ ْدشاتي شيء((
. 

 معشى ىحا أف السطمسة أف تأخح مغ حدشات خرسظ. 

)) فقاؿ يا ربي إنو لع يبَق مغ ْدشاتي شيء ، فقاؿ صاْبو يا رب فمضحسل مغ أكزاري ، ففاضت عضشا رسػؿ 
إف ذلظ الضػـ لضـػ عطضع ، يـػ يحتاج الشاس فضو إل  أف يحسل عشيع مغ أكزارىع ، ثع  هللا بالجمػع ثع قاؿ :

قاؿ هللا تعال  لمصالب ْقو ارفع برخؾ فانطخ إل  الجشاف فضخفع رأسو فضخى ما أعجبو مغ الخضخ كالشعسة فقاؿ : 
قاؿ هللا عد كجل : أنت،  لسغ ىحا يا رب؟ فقاؿ هللا عد كجل : لسغ أعص  ثسشو ، فقاؿ : يارب كمغ يسمظ ذلظ؟

فقاؿ : بساذا؟ قاؿ : بعفػؾ عغ أخضظ ، فقاؿ : أشيجؾ يا رب أني قج عفػت عشو ، فقاؿ هللا عد كجل خح بضج 
أخضظ ثع أدخمو الجشة ، ثع قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : فاتقػا هللا كأصمحػا ذات بضشكع فإف هللا يرمح بضغ عباده يـػ 

 القضامة ((
 جرؾ عغ أنذ[]السدت
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ىحا كبلـ كاضح كالذسذ ككبلـ خصضخ ، أؼ مغ شتع كقحؼ كأكل ماؿ الشاس كسفظ دماءىع كضخبيع ال تشفعو 
صبلتو كال صضامو كال حجو كال صجقتو كال زكاتو ، إنسا يصخح في الشار ، ألف ىحه الحدشات أخحىا أصحاب 

اليبلؾ ، ىحا الحجيث في باب تحخيع الطمع كاألمخ  الحقػؽ كشخحػا عمضو فػؽ سضئاتو سضئات فانتيى بو األمخ إلى
 بخد السطالع حجيث كرد في رياض الرالحضغ في باب تحخيع الطمع كاألمخ بخد السطالع.

لحلظ سضجنا رسػؿ هللا هللا صمي عمضو حضشسا ربى أصحابو الكخاـ رباىع عمى االستقامة قبل كل شيء ، كحضشسا 
ب عغ اإلسبلـ فقاؿ : " أييا السمظ كشا قػمًا أىل جاىمضة ، نأكل السضتة ، سأؿ الشجاشي سضجنا جعفخ بغ أبي شال

كنعبج األصشاـ ، كنأتي الفػاحر ، كنديء الجػار ، كنقصع الخحع ، حتى بعث هللا فضشا رجبًل نعخؼ أمانتو كصجقو 
ألكثاف ، كأمخنا برجؽ كندبو كعفافو ، فجعانا إلى هللا لشعبجه كنػحجه كنخمع ما كاف يعبج آباؤنا مغ الحجارة كا

الحجيث ، كأداء األمانة ، كصمة الخحع ، كالكف عغ السحاـر كالجماء ، أؼ اإلسبلـ كسا بضشو سضجنا جعفخ ىػ 
 انزباط ، كإحداف ، كأخبلؽ عالضة. 

* * * 

 ما ال يفدج الرـػ :

 ػ السزسزة ك االستشذاؽ : 1

كاآلف إلى بعس األحكاـ الفقيضة الستعمقة بخمزاف ، تحجثشا في الجرس الساضي عغ مفدجات الرـػ التي تػجب 
القزاء فقط ، كعغ مفدجات الرـػ التي تػجب القزاء كالكفارة ، كالضـػ الحجيث عسا ال يفدج الرـػ : أكاًل 

ا خذضة دخػؿ شيء إلى جػفو ، بالغ في السزسزة كاالستشذاؽ كلػ فعميا بغضخ كضػء ، إال أنو ال يبالغ فضي
السزسزة كاالستشذاؽ إال أف تكػف صائسًا كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ ، فإذا دخل شيء إلى حمقو أفصخ 

 كعمضو القزاء كسا تقجـ . 
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 ػ االغتداؿ ك الدباْة : 2

االغتداؿ كالدباحة أك التمفف بثػب بارد بقرج التبخد لجفع الحخ ، ىحا ال يفدج الرـػ ، إذا دخل الساء إلى األذف 
 في أثشاء الدباحة فإف الرـػ ال يفدج ، أما إذا أدخل اإلنداف الساء إلى أذنو عسجًا فإف الرـػ يفدج . 

 ػ األكل أك الذخب ناسضًا : 3

قارب زكجتو ناسضًا لرػمو فإف صضامو صحضح كال يفدج ، كيدتػؼ في ذلظ صـػ إذا أكل الرائع أك شخب أك 
الفخض كالػاجب ك الشفل ، أؼ أف تشدى كتأكل ناسضًا ىحا ال يفدج صضامظ ال فخضًا كال كاجبًا كال نفبًل ، لقػؿ 

 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ : 
 )) مغ أفصخ في رمزاف ناسضًا فبل قزاء عمضو كال كفارة ((

 مدمع عغ أبي ىخيخة[] 

ىحا حكع مغ انتيى مغ الصعاـ بعج أف انتيى تحكخ أنو صائع ، لكغ مغ تحكخ كىػ يأكل عمضو أف يقمع فػرًا عغ 
األكل كالذخب ، فإذا تابع لقسًة كاحجة أفصخ ككجب عمضو أف يؤدؼ ما عمضو مغ قزاٍء أك مغ كفارة ، لكغ الحكع 

سضًا الدشة أف تتخكو حتى يذبع ، عشجئٍح تقػؿ لو : أنت صائع ، لكشظ إذا إذا رأيت شضخًا ىخمًا يأكل في رمزاف نا
 رأيت إندانًا قػيًا عمى الرـػ رأيتو يأكل ناسضًا ال مانع مغ أف تحكخه فػرًا.

إذا أكمت ناسضًا ال شيء عمضظ ، إذا تحكخت في أثشاء األكل يجب أف تقمع فػرًا ، إذا رأيت مغ يأكل أثشاء الرضاـ 
 خًا ىخمًا أك مخيزًا دعو حتى يتع شعامو فإف كاف شابًا ذكخه فػرًا. إف كاف شض

 ػ الدػاؾ : 4

 الدػاؾ ال يفدج الرـػ بل ىػ سشة في الرـػ كال فخؽ بضغ أف يكػف جافًا أك مبمػاًل بالساء . 

 ػ القصخة في العضغ أك االكتحاؿ : 5

القصخة في العضغ ، كاالكتحاؿ في العضشضغ كلػ كجج الرائع شعع القصخة أك الكحل في حمقو ، القصخة أك الكحل ال 
 يفدجاف الرـػ . 
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 ػ الجخاف أك الغبار : 6

إذا دخل حمقو دخاف ، أك غبار ، أك غبار دقضق ، أك غبار بيارات ، أك غبار أشضاء غحائضة إذا دخل عفػًا فبل 
شيء عمضو ، فإذا دخل قرجًا فيشاؾ مذكمة إذا أدخمو قرجًا فقج أفصخ ، أما يعسل في فخف أك يعسل في مصحشة 

 شيء عمضو.  لبضع السػاد الغحائضة ىحه السػاد ليا غبار قج تجخل الفع فبل

 ػ خمع الزخس ما لع يبتمع دمًا : 7

خمع الزخس ال يزخ ما لع يبتمع شضئًا مغ الجـ ، لػ فخضشا خمع الزخس كصار ىشاؾ دـ في الفع كابتمع الجـ 
فيحا عمضو القزاء ، أما يفزل أف يتحاشى قمع الزخس في رمزاف ألنو البج مغ أف يبتمع بعس ما يشدؼ مغ 

 زخس ، األكلى بعج اإلفصار . الجماء مغ أثخ قمع ال

 ػ االْتجاـ : 8

 مغ احتجع في رمزاف فبل شيء عمضو . 
 مغ نػػ الفصخ كلع يأكل يبقى صائسًا كال شيء عمضو ، نػػ الفصخ لعحر ثع لع يأكل شضئًا فيػ صائع . 

 ػ شع رائحة كرد أك عصخ : 19

 عمضو . إذا شّع كردًا أك زىخًا أك شضبًا أك شع رائحة الفػاكو ال شيء 

 ػ الحقغ في العزل : 11

الحقغ في العزل أؼ اإلبخة في العزل ، أك تحت الجمج ، أك في األكردة ، إف كاف باإلمكاف تأخضخ حقغ األكردة 
إلى السداء فيػ أفزل ، لكغ الحقشة تحت الجمج ، أك في العزل ، أك في الػريج ، ال تفصخ الرائع عمى 

ية ىحه اختمف فضيا العمساء ، إذا كانت إبخًا مغحية أك إبخًا في األكردة مباشخًة السحىب الحشفي ، لكغ يػجج إبخ مغح
 ىحا مػضع خبلؼ بضغ العمساء ، كاألحػط أال تأخح ىحه الحقغ في األكردة ، كأال تأخح الحقغ السغحية . 
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 ػ مغ شمع عمضو الفجخ كىػ جشب  : 12

، أك ناـ في الشيار فاحتمع صضامو صحضح ، ألف  مغ شمع عمضو الفجخ كىػ جشٌب ال شيء عمضو كصضامو صحضح
 الجشابة ال تؤثخ في صحة الرـػ . 

 ػ ابتبلع البمغع : 13

ابتبلع البمغع أؼ القذع الحؼ يتجسع في الحشجخة ، لػ أف اإلنداف ابتمعو خصأ كإذا أخخجو أفزل كمػقف صحي ، 
 ئع لكغ رمضو أكلى . فإذا فخضشا مػقفًا صعبًا أك ندي ، ابتبلع البمغع ال يفصخ الرا

 ػ القيء عفػًا مغ دكف عسٍج : 14

 القيء عفػًا مغ دكف عسٍج ال يفصخ الرائع . 

 ػ ابتبلع ما بضغ األسشاف بذخط أف يكػف قمضبًل ججًا : 15

إذا ابتمع ما بضغ أسشانو مغ آثار الدحػر أك العذاء ككاف أقل مغ الحسرة فإنو ال يفصخ ، إذا مزغ قجر سسدسة 
 بصعسيا في فسو فيػ لع يفصخ .  كلع يذعخ

 مكخكىات الرضاـ :

 ػ ذكؽ شيء لع يشحل مشو ما يرل إل  جػفو : 1

اآلف يكخه لمرائع فعل ما يمي : ذكؽ شيء لع يشحل مشو ما يرل إلى جػفو سػاء أكاف الرـػ فخضًا أك نفبًل لسا 
ال أف يكػف الرائع شباخًا في مصعع ، فضو مغ تعخيس الرـػ لمفداد ، رجل ذاؽ شعامًا كىحا يكخه لمرائع فعمو إ

صعاـ فضو مذكمة يدبب ليا كسػؼ يبشى عمى شبخو مدؤكلضة ، أك زكجة ليا زكج أخبلقو شخسة ، فإذا ال
 ، أباح ليا الذخع أف تحكؽ الصعاـ مغ دكف أف تبتمعو. الستاعب
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 ػ تجسضع المعاب في الفع قرجًا ثع ابتبلعو : 2

 يكخه تجسضع المعاب في الفع قرجًا ثع ابتبلعو ىحا أيزًا يكخه لمرائع . 

 ػ فعل ما يطغ أنو مفصخ : 3

يكخه لمرائع فعل ما يطغ أنو مفصخ ، أؼ لػ فخضشا حخؾ حشكو ىحا يدبب لمشاس إحخاجًا ، أنت مفصخ ؟ نفخ 
 اتيامظ.  الخج بالمداف كأنو يػجج لقسة كبضخة ىحا ال يجػز ، أنت تعسل فتشة كتدبب

 ػ فعل ما يزعف الرـػ : 4

فعل ما يزعف الرـػ مثبًل حجامة ، العسل الذاؽ ، الخياضة العشضفة ، ىحه األعساؿ تزعف عغ الرـػ ، 
يسكغ لمطيخ ال تدتصضع أف تكسل ، يسكغ في الضـػ الثاني تقػؿ : أنا ال أريج أف أصـػ ، ىحه الخياضة الذاقة 

لسسكغ تأجضميا فاألكلى أف تؤجل لكي يبقى الرـػ مقبػاًل عشجؾ ، لحلظ تخفس كاألعساؿ العشضفة ، إف كاف مغ ا
ساعات العسل في شيخ رمزاف ، كىحا ما تفعمو الجكلة مشح عذخات الدشضغ ، مغ الداعة التاسعة عػض الداعة 

 الثامشة ، تخفضس ساعات العسل ىجفو أف تعضغ الرائع عمى الرضاـ . 
: " إياؾ كما يدبق إلى العقػؿ إنكاره مشظ كإف كاف عشجؾ اعتحاره " انطخ إلى ىحه  يقػؿ سضجنا عمي كـخ هللا كجيو

الشقصة ما أدقيا ، ىشاؾ عسل تعسمو كأنت عشجؾ جػاب قػؼ ، لػ فخضشا أنت كشت مدافخًا ككصمت إلى الذاـ 
ػؼ لشاس ، أنت عشجؾ اعتحار قالعرخ فأنت مفصخ ، فخخجت مغ بضتظ ككججت صشبػر ماء فذخبت أماـ ا

، أنت الضـػ مدافخ ، كصمت العرخ إلى الذاـ لكغ ىحا العسل يدبب لظ اتيامًا خصضخًا ، لػ أنظ تسمظ كحجة
االعتحار ، كقاؿ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا : " مغ كضع نفدو مػضع التيع فبل يمػمغ مغ أساء بو الطغ " ، 

لمصباخ كالسخأة ، يكخه أف تفعل فعبًل تتيع بو  يكخه أف تفعل فعبًل شاقًا يزعفظ عغ الرـػ ، يكخه ذكؽ الصعاـ إال
برضامظ ، أما ما ال يكخه فعمو فالكحل كالحجامة إال إذا كانا يزعفانو ، الدػاؾ ال يكخه بل ىػ سشة ، السزسزة 

 االستشذاؽ ك التمفف بثػب مبتل لمتبخد ، كاألكل كالذخب ناسضًا ىحا كمو ال يفدج الرـػ إشبلقًا. 
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 سشغ الرػـ :

 تعجضل الفصخ بعج تحقق الغخكب :ػ  1

كمغ سشغ الرـػ تعجضل الفصخ بعج تحقق الغخكب ، أؼ إذا غابت الذسذ أفصخ الرائع كلع يبَق أجخ ، تأخضخ 
الصعاـ إلى بعج نرف ساعة ساعة لضذ لو أؼ معشى إشبلقًا فسغ الدشة الشبػية السصيخة تعجضل الفصخ بعج تحقق 

 سأثػر : الغخكب ، كالجعاء عشج اإلفصار بال
َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا ))عغ اْبَغ ُعَسَخ َيْقِبُس َعَم  ِلْحَضِتِو َفَضْقَصُع َما َزاَد َعَم  اْلَكفِّ َكَقاَؿ َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع 
 َأْفَصَخ َقاَؿ َذَىَب الَطَسُأ َكاْبَتَمِت اْلُعُخكُؽ َكَثَبَت اأَلْجُخ ِإْف َشاَء َّللَاُ ((

 أبػ داكد عغ اْبَغ ُعَسَخ[]

 كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

َت  ُيْفِصَخ ، َكَدْعَػُة اْلَسْطُمػـِ َيْخَفُعَيا َْ ـُ اْلَعاِدُؿ ، َكالَراِئُع  ـِ َيْػـَ  )) َثبلَثة  ال ُتَخُد َدْعَػُتُيُع اإِلَما َّللَاُ ُدكَف اْلَغَسا
ضٍغ((اْلِقَضاَمِة َكُتْفَتُح َلَيا َأْبَػاُب  ِْ  الَدَساِء َكَيُقػُؿ ِبِعَدِتي ألنرخؾ َكَلْػ َبْعَج 

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 ػ عجـ تزضضع الػقت بعج اإلفصار بالميػ : 2

مغ الدشة السصيخة أال يزضع الرائع كقتو بعج اإلفصار بالميػ كالمعب كالتجخضغ بل يدتحب لمرائع أف يغتشع 
كقخاءة القخآف كالحكخ كالذكخ كالجعاء كاالبتياؿ كالتزخع كالربلة عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، رمزاف لعسل الخضخ كالعمع 

السفخكض في أكقات الفخاغ أف تقزى في قخاءة القخآف ، أك في ذكخ ، أك في عسل صالح ، أك في تعمع ، أك في 
 مجارسة، كما شاكل ذلظ. 
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 داف عغ فزػؿ الكبلـ :ػ كف جسضع األعزاء عغ السعاصي ككف الم 3

كف جسضع األعزاء عغ السعاصي ككف المداف عغ فزػؿ الكبلـ كالمفع الفاحر أما كفو عغ الغضبة كالشسضسة 
 كالسذاتسة فػاجب في كل زماف كمكاف. 

اَجة  ِفي َأْف َيَجَع َشَعاَمُو  َْ  ِ  َكَشَخاَبُو (()) َمْغ َلْع َيَجْع َقْػَؿ الُدكِر َكاْلَعَسَل ِبِو َفَمْضَذ ّلِلَِ
 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 كرب صائع لضذ لو مغ صضامو إال الجػع ، كقائع لضذ لو مغ قضامو إال الديخ . 

 ػ اجتشاب كمسات العػاـ : 4

اآلف عمى الرائع أف يجتشب بعس الكمسات التي يدتعسميا العػاـ ، زارؾ شخز أخي رمزاف بخضل ، ىحا كبلـ 
، سا غزب أنا صائع أؼ اعحركني صائعع ، أك رمزاف ثقضل ، أك رمزاف يزضق الخمق ، كمباشل ، رمزاف كخي

الرضاـ يأمخؾ أف تفعل كحا ككحا؟؟ أف تزجخ بالرضاـ أك أف تقػؿ : رمزاف بخضل أك رمزاف ثقضل ىحه كمسات 
 يقػليا العامة ال تتشاسب مع كساؿ الرائع .

 خب  :ػ اإلكثار مغ الرجقة كاإلْداف إل  ذكي الق 5

كمسا يدتحب في رمزاف اإلكثار مغ الرجقة كاإلحداف إلى ذكؼ القخبى كاألرحاـ كمػاساة الفقخاء كالسداكضغ ، 
 كال بأس أف يخخج السدمع زكاتو في رمزاف ، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : 

كسغ أدى )) مغ تقخب فضو بخرمة مغ الخضخ كاف كسغ أدى فخيزًة فضسا سػاه ، كمغ أدى فخيزًة فضو كاف 
 سبعضغ فخيزة فضسا عجاه ((

 ] شعب اإليساف عغ سمساف الفارسي[

 أؼ العسل في رمزاف يزاعف ، ككاف الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص أجػد ما يكػف في رمزاف ، ككاف حضشسا يمقاه جبخيل : 

َع َأْجَػَد الَشاِس َكَكاَف َأْجَػُد َما َيُكػُف ِفي َرَمَزاَف )) َعِغ اْبِغ َعَباٍس َقاَؿ : َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسمَ 
ضَغ َيْمَقاُه ِجْبِخيُل َكَكاَف َيْمَقاُه ِفي ُكلِّ َلْضَمٍة ِمْغ َرَمَزاَف َفُضَجاِرُسُو اْلُقْخآَف َفَمَخُسػُؿ َّللَاِ َص  َم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأْجَػُد ِْ

يِح   اْلُسْخَسَمِة ((ِباْلَخْضِخ ِمَغ الخِّ
 ]البخارؼ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[
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 ػ أف يفصخ الرائسضغ عم  ْدب استصاعتو : 6

مغ مدتحبات الرائع أف يفصخ الرائسضغ عمى حدب استصاعتو ، في بعس الببلد اإلسبلمضة السغخب يؤدػ في 
شضئًا مغ الذخاب ، ألف السدجج جساعًة ، ككل إنداف يحزخ معو شضئًا مغ التسخ ، أك شضئًا مغ الحمػػ ، أك 

تفصضخ الرائع أؼ إشعامو شيء مغ الذخاب أك الحمػػ أك شيء مغ التسخ ىحا مغ عسل الشبي عمضو الربلة 
 كالدبلـ ، مغ أفصخ صائسًا كاف لو مثل أجخه . 

 ػ أال يجع شعاـ الدحػر : 7

 أك ال يجع شعاـ الدحػر كىػ شعاـ آخخ المضل قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 َتَدَحُخكا َفِإَف ِفي الَدُحػِر َبَخَكًة (()) 

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

كالبخكة أخخكيٍة كدنضػية ألنظ في الجنضا تدتعضغ عمى الرضاـ بالدحػر ، استعضشػا بصعاـ الدحػر عمى صضاـ 
 الشيار ، يدتحب تأخضخ الدحػر إلى قبضل الفجخ : 

مغ أخبلؽ السخسمضغ تعجضل اإلفصار كتأخضخ الدحػر ككضع الضسضغ عم   )) قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : ثبلث
 الذساؿ في الربلة ((

 ]الصبخاني َعْغ أبي الجرداء رضي هللا عشو[

 إذا إنداف يجعي أف الصعاـ في الدحػر يؤذيو عمضو أف يدتضقع ، كأف يذخب جخعة ماء فقج أدػ الدشة السصيخة .

 ػ أداء صبلة التخاكيح : 8

 ة التخاكيح أيزًا مسا يدتحب في رمزاف تشذضصًا لمبجف ، كتشذضصًا لمشفذ في آف كاحج . أداء صبل
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 ػ االجتياد في العبادة في العذخ األكاخخ في رمزاف : 9

يصمب مغ الرائع أف يجتيج في العبادة في العذخ األكاخخ في رمزاف ألنيا خبلصة الذيخ كمو ركؼ عغ الشبي 
 ملسو هيلع هللا ىلص أنو : 

َضا َلْضَمُو  ِمْئَدرَ ))َعْغ َعاِئَذَة َرِضي الَميع َعْشَيا َقاَلْت َكاَف الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا َدَخَل اْلَعْذُخ َشجَ  ْْ ُه َكَأ
 َكَأْيَقَع َأْىَمُو ((

 ]البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة َرِضي المَّيع َعْشَيا[

بيحا تشتيي أحكاـ الرضاـ كسػؼ نبجأ إف شاء هللا تعالى في األسبػع القادـ بأحكاـ الدكاة ، ألف الدكاة يجب أف 
 تؤدػ بخمزاف في أصح األقػاؿ. 

* * * 

 عسخ بغ عبج العديد :

 كاآلف إلى شيء يدضخ عغ سضجنا عسخ بغ عبج العديد كنشيي بو الجرس .
ركب ىحا الخمضفة يػمًا في إحجػ جػالتو دابًة ، كاصصحب مػاله مداحع ، كخخج إلى مفارؽ الصخؽ ، كىشاؾ راح 
تخكت متشكخًا يدأؿ الغاديغ كالخائحضغ عشو ، مغ بضغ ىؤالء رجل مغ إحجػ القػافل اقتخب مشو عسخ كسألو كضف 

ظ تبعضزًا ، فابتدع الخمضفة الشاس في بمجؾ ؟ فقاؿ الخجل : إف شئت جسعت لظ خبخؼ ، كإف شئَت بعزتو ل
: بل اجسعو أؼ أكجده ، فقاؿ الخجل : تخكت الببلد الطالع بيا مقيػر ، كالسطمـػ مشرػر ، كالغشي مػفػر ك كقاؿ

أف تذي بو انفعاالتو ، كدمػع الذكخ التي راحت الفقضخ مجبػر ، كسارع عسخ باالنرخاؼ بعضجًا عغ محجثو قبل 
تشحجر مغ مآقضو ، ككلى مدخعًا مدخعًا كقاؿ لسداحع : وهللا ألف تكػف الببلد كميا عمى ما كصف ىحا الخجل 

 ألحب إلي مسا شمعت عمضو الذسذ .
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 كصضة عسخ بغ الخصاب لػالتو :

الحق فاضخبػا بو األرض كاستسدكػا بالحق كحجه ، كعمع أرسل مخة إلى الػالة أف إذا أرسمت إلضكع أمخًا يخالف 
الػالة أف يتحسمػا السدؤكلضة ، فأرسل لو أحج كالتو أمخًا فأرسل الػالي يدتػضحو ببعس التفرضبلت فتجيع الخمضفة 
ككتب مغ فػره : " أما بعج فأراؾ إف لػ أرسمت إلضظ أف اذبح شاًة ككزع لحسيا عمى الفقخاء لدألتشي ضأنًا أك 
ماعدًا ؟ فإف أجبتظ لدألتشي كبضخة أـ صغضخة ؟ فإف أجبتظ لدألتشي بضزاء أـ سػداء ؟ إذا أرسمت إلضظ بأمخ فتبضغ 
كجو الحق بو ثع أقزو " مثل أف اإلنداف عشجه خػؼ لجرجة أنو يدأؿ عغ أدؽ التفرضبلت يدسػنو بعمع اإلدارة 

 ل السدؤكلضة كيسزي إلى تصبضق الحق كضفسا رأػ . عجـ تحسل السدؤكلضة ، أما سضجنا عسخ فضتسشى كالضًا يتحس
ق هللا تعالى ، كاحكسػا بسا عسمت بعس التعمضسات ، قاؿ : " اتبعػا ما أحل هللا كحخمػا ما حـخ ، كاعتخفػا بح

، كافتحػا لمسدمسضغ باب اليجخة ، كدعػا الشاس يتجخكف بأمػاليع في البخ كالبحخ ، كال تحػلػا بضغ عباد هللا أندؿ
كلضكغ حق األمضخ فضو كحق كاحٌج مشكع ،  -أرض السخاعي  -عايذيع ، أبضحػا أرض الحسى لمسدمسضغ عامة كم

الخسخ باب الخصايا فحخمػا كل مدكخ ، كافحػا التصفضف في السكضاؿ كالبخذ في السضداف ، ال تتجخكا كأنتع كالة ، 
عمى أال يفعل، ال تأخحكا مغ أمػاؿ الشاس إال فإف األمضخ إذا اشتغل بالتجارة استأثخ كأصاب ضمسًا ، كإف حخص 

الحق الحؼ شخعو هللا ، كما عجا ذلظ فزعػه كمو ، ال أفخؽ بضغ مدمع كأىل كتاب ، ضعػا الدخخة عغ الشاس 
ردكا السدارع لسا خمقت لو فإنسا جعمت ألرزاؽ السدمسضغ كافة ،  -عسل ببل أجخ ال يػجج  -كلضكغ لكل عسل أجخه 
بػابكع حجابًا يسشعػف عشكع ذكؼ الحاجات كالسطمػمضغ ، اقسعػا صػت العربضة كالقبمضة ، كال ال تتخحكا عمى أ

تجعػا الشاس يقػؿ أحجىع : أنا مزخؼ كآخخ أنا يسشي فالسؤمشػف أخػة ، الخضل عجة الجياد فبل تجعػىا تخكس في 
، ف أعجاءكعتمػا ىػاكع كسا تقاتمػ غضخ حق ، امشعػا الشداء أف يشذخف شعػرىغ ، كيخخجغ نائحات عمى السػتى ، قا

سجدكا السخالفضغ كبرخكىغ كارفقػا بيع كعمسػىع ، فإف اىتجكا كانت نعسة مغ هللا كفزل ، كإف أبػا فتحخكا الحق 
أكثخكا مغ دعاء هللا بالعافضة ألنفدكع كلسغ كالكع هللا أمخه، فإف  -ىحه كصايا لمػالة  -فضسا تشدلػف بيع مغ عقاب 

ع أكثخ مسا ليع ، كعمضكع مغ فدادىع أكثخ مسا عمضيع ، تعاىجكا حجابكع كرؤساء حخسكع لكع في إصبلحك
كشخشكع كالعاممضغ معكع ، كأكثخكا السدألة عشيع حتى تدتضقشػا أنيع ال يختكبػف غذسًا كال ضمسًا ، ال يأخحنكع 

 -قى كأخمرػا هلل رب العالسضغ الدىػ بشطخ الشاس إلضكع ، ك بحجيثيع عشكع ، كدعػا أعضشكع عمى الحؼ ىػ أمخ كأت
اتخكػا أعسالكع عشج حزػر الربلة فإف مغ أضاع الربلة كاف  -أؼ حجيث الشاس عمضكع ال يغشضكع مغ هللا شضئًا 

 لسا سػاىا أضضع ، تحخكا الحق ثع اعسمػا بو بالغًا ما بمغ بو كبكع حتى كإف ذىب بحضاتشا كبسيج أنفدشا" 
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* * * 

 تشاكؿ الصعاـ : لكل إنداف شبضعة خاصة في

 تفدضخ آية : 
 َتِحَضًة ِمْغ ِعْشِج َّللَاِ ُمَباَرَكًة ﴿َلْضَذ َعَمْضُكْع ُجَشاح  َأْف َتْأُكُمػا َجِسضعًا َأْك َأْشَتاتًا َفِإَذا َدَخْمُتْع ُبُضػتًا َفَدمُِّسػا َعَم  َأْنُفِدُكعْ 

َبًة َكَحِلَظ ُيَبضُِّغ َّللَاُ َلُكُع اآْلََياِت َلعَ   َمُكْع َتْعِقُمػَف  َشضِّ
 [61] سػرة الشػر : 

ثسغ ىحا الصعاـ مذتخؾ بضشكع لضذ عمضكع جشاح أف يكػف ىشاؾ تفاكت في السصاعع، كل إنداف لو شبضعة خاصة 
في تشاكؿ الصعاـ ، كلكغ بالسقابل اإلنداف يأكل حتى يذبع ، كاألكل محجكد ، كيأكل حتى يسمي معجتو كالثاني 

حا مغ المباقة كالحكؽ في شيء ، أؼ السؤمغ كالشحمة يأكل شضبًا كيصعع شضبًا ، كيعخؼ ماذا جائع ، أيزًا لضذ ى
ضل أف تجخؼ حدابات دقضقة تقػؿ يأكل كماذا يجع، لضذ معشى ىحا لػ فخضشا أف أحجىع أكل لقسة زيادة ، مدتح

: كبخت المقسة صغخىا ىحه مدتحضمة ، ال بج مغ أف يكػف ىشاؾ تدامح ، كلكغ بالسقابل إنداف يأكل أكبًل ببل لو
 كعي كالثاني جائع لضذ ىحا مغ الجيغ في شيء . 

 الدبلـ في السدجج :

 قاؿ تعالى : 
َدَخْمُتْع ُبُضػتًا َفَدمُِّسػا َعَم  َأْنُفِدُكْع َتِحَضًة ِمْغ ِعْشِج َّللَاِ ُمَباَرَكًة ﴿َلْضَذ َعَمْضُكْع ُجَشاح  َأْف َتْأُكُمػا َجِسضعًا َأْك َأْشَتاتًا َفِإَذا 

َبًة َكَحِلَظ ُيَبضُِّغ َّللَاُ َلُكُع اآْلََياِت َلَعَمُكْع َتْعِقُمػَف    َشضِّ
 [61] سػرة الشػر : 

حا أكؿ معشى ، لكغ السصمق بالقخآف عمى إشبلقو ، فإذا دخمتع بضػتًا السعشى األكؿ بضػتًا أؼ إذا دخمتع السداجج ، كى
فدمسػا عمى أنفدكع كىحه دقضقة ججًا في السعشى ، أؼ إذا سمست عمى أخضظ فكأنسا سمست عمى نفدظ ، أؼ أنت 

 كأخػؾ إنداف كاحج كقػلو تعالى : 

َبًة َكَحِلَظ ُيَبضُِّغ َّللَاُ َلُكُع اآْلََياِت َلَعَمُكْع  ﴿َفِإَذا َدَخْمُتْع ُبُضػتًا َفَدمُِّسػا َعَم  َأْنُفِدُكْع َتِحَضًة ِمْغ ِعْشجِ  َّللَاِ ُمَباَرَكًة َشضِّ
  ُمػفَ َتْعقِ 

 [61] سػرة الشػر : 
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لع يقل : ال تأكمػا أمػاؿ إخػانكع بالباشل ، ألنظ إذا أكمت ماؿ أخضظ فكأنسا أكمت مالظ كىشا ، سمسػا عمى أنفديع 
، سمست عمضيع فكأنسا تدمع عمى نفدظالسدجج إخػانظ السؤمشػف سمع عمضيع إذا أؼ إذا دخمت إلى السدجج مغ في 

إال أف الدبلـ في السدجج محطػر في مجالذ العمع ، كفي إقامة الرمػات ، كفي قخاءة القخآف ، دخمت إلى 
كع كتشفضحًا ليحه السدجج لضذ فضو صبلة كال مجمذ عمع كال تبلكة قخآف ، لكغ ىشاؾ أخًا جالدًا ، قل لو : الدبلـ عمض

اآلية كسمسػا عمى أنفدكع ، ىشاؾ صضغة مغ الدبلـ : الدبلـ عمضشا كعمى عباد هللا الرالحضغ ، إذا دخمت إلى 
بضت مدكػف فقل : الدبلـ عمضكع قبل أف تقػؿ : أعشجكع خبد زائج تعصػنشا ؟ قل: الدبلـ عمضكع ، كإذا دخمت إلى 

عباد هللا الرالحضغ ، كإذا دخمت إلى بضتظ الغضخ مدكػف ، اشتخيت  بضت غضخ مدكػف فقل : الدبلـ عمضشا كعمى
بضتًا كلع تدكغ كدخمت إلضو تتفقجه قل : ما شاء هللا كال قػة إال باهلل ، ىحه الدشة ، دخمت إلى بضت مدكػف قل : 

خمت إلى الدبلـ عمضكع ، دخمت إلى بضت مدكػف غضخ بضتظ قل : الدبلـ عمضشا كعمى عباد هللا الرالحضغ ، د
مدجج كفضو درس عمع ابَق ساكتًا ، ىشاؾ صبلة ابق ساكتًا ، تبلكة قخآف ، مدجج لضذ فضو شيء مغ ىحا القبضل 

 كلكغ فضو أخ لظ قل لو : الدبلـ عمضكع. 

َبةً  َياِت َلَعَمُكْع َكَحِلَظ ُيَبضُِّغ َّللَاُ َلُكُع اآْلَ  ﴿ َفِإَذا َدَخْمُتْع ُبُضػتًا َفَدمُِّسػا َعَم  َأْنُفِدُكْع َتِحَضًة ِمْغ ِعْشِج َّللَاِ ُمَباَرَكًة َشضِّ
  َتْعِقُمػفَ 

 [61] سػرة الشػر : 

فإذا دخمت بضتًا تعمع عمع الضقضغ أف صاحبو يشكخ كجػد هللا مثبًل ، دخمت قل : الدبلـ عمى مغ اتبع اليجػ ، أنػاع 
، ما شاء هللا كال قػة إال باهلل ، الدبلـ عمى مغ  الدبلـ الدبلـ عمضشا كعمى عباد هللا الرالحضغ ، الدبلـ عمضكع

 اتبع اليجػ.

تخكؼ بعس األحاديث أف الخجل إذا دخل بضتو كلع يدمع قاؿ الذضصاف إلخػانو : أصبتع السبضت فإذا جمذ الخجل 
دِع قاؿ إلى الصعاـ كلع يدِع قاؿ الذضصاف إلخػانو : أصبشا العذاء ، فإذا دخل كلع يدمع كجمذ إلى الصعاـ كلع ي

 الذضصاف إلخػانو : أصبتع السبضت كالعذاء في ىحا البضت. 
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 الجعاء بجعاء الشبي عشج دخػؿ البضت :

 شيء آخخ كاف عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ إذا دخل بضتو : 
ا َكَلَج الَخُجُل َبْضَتُو َفْمَضُقِل الَمُيَع ِإنِّي )) َعْغ َأِبي َماِلٍظ اأَلْشَعِخيِّ َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإذَ 
 ا َتَػَكْمَشا ُثَع ِلُضَدمِّْع َعَم  َأْىِمِو ((َأْسَأُلَظ َخْضَخ اْلَسْػَلِج َكَخْضَخ اْلَسْخَخِج ِبْدِع َّللَاِ َكَلْجَشا َكِبْدِع َّللَاِ َخَخْجَشا َكَعَم  َّللَاِ َربِّشَ 

[]أبػ داكد َعْغ َأِبي   َماِلٍظ اأَلْشَعِخؼِّ

كلج بسعشى دخل ، أحضانًا اإلنداف يجخل إلى البضت يدسع خبخًا سضئًا ، يجخل إلى البضت يتذاجخ مع زكجتو يقع في 
إشكاؿ ال يشتيي بأشيخ ، اإلنداف إذا دخل إلى بضتو فمضجُع بجعاء الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ، ىحا معشى قػلو 

 تعالى : 

َبًة َكَحِلَظ ُيَبضُِّغ َّللَاُ َلكُ ﴿ َفِإَذا َدَخْمتُ  َياِت َلَعَمُكْع ُع اآْلَ ْع ُبُضػتًا َفَدمُِّسػا َعَم  َأْنُفِدُكْع َتِحَضًة ِمْغ ِعْشِج َّللَاِ ُمَباَرَكًة َشضِّ
  َتْعِقُمػفَ 

 [61] سػرة الشػر : 

ـ عمضكع ، أك الدبلـ عمضشا ، أك ما مصمقة ، السدجج ، بضت أقخبائظ ، أىمظ ، بضتظ الفارغ كالسدكػف ، قل : الدبل
 شاء هللا ، أك الدبلـ عمى مغ اتبع اليجػ ، كشخح الدبلـ سشة كلكغ إجابة الدبلـ فخض . 

 كبقي عمضشا مغ صػرة الشػر إف شاء هللا تعالى درس آخخ نتحجث عغ بعس اآليات األخضخة . 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 حة لمفصخاألعحار السبض -شخكط الػجػب كاألداء  -فخضضتو  - 3: أْكاـ الرضاـ 19الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، كأفزل الربلة كأتّع التدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال 
عمستشا ، كزدنا عمسًا ، كأرنا الحق حقًا ما عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا ، كانفعشا بسا 

كارزقشا اتباعو ، كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، كأدخمشا 
 بخحستظ في عبادؾ الرالحضغ .

 الرضاـ عبادة اإلخبلص :

، تبضغ أف ىحه العبادة ليا شعع خاصأييا األخػة السؤمشػف ، في الجرس الساضي الحجيث عغ شيخ الرضاـ ، كقج 
إنيا عبادة اإلخبلص ، ففي كل أمخ إليي نيانا هللا سبحانو كتعالى عغ شيء يؤذيشا بذيء يشفعشا ، أحّل لشا 

ذات شعع خاص هللا سبحانو كتعالى نيانا عغ  الصضبات ، كحـخ عمضشا الخبائث ، كلكغ في ىحه العبادة التي ىي
السباحات ، فكل مغ ائتسخ بأمخ هللا عد كجل فيػ يؤكج لشفدو أف هللا أحب إلضو مغ الصعاـ كالذخاب ، إذًا ال 

 يدتصضع اإلنداف أف يّتيع نفدو إذا ما أدػ صضاـ رمزاف إيسانًا كاحتدابًا بأنو مشافق . 
دة اإلخبلص ، كىشاؾ فػائج كثضخة ، كسا قمت في الجرس الساضي ، إف أمخ قاؿ بعس العمساء : إف الرضاـ عبا

هللا سبحانو كتعالى ال يسكغ أف يكػف لو ىجؼ كاحج ، كال ىجفاف، أىجاؼ الرضاـ ال تعج كال تحرى ، ككمسا ارتقى 
ػائج لى نتابع الحجيث عغ فاإلنداف يكذف بعس ىحه األىجاؼ ، عمى كلٍّ في كقت الحق إف شاء هللا تعا

 .الرضاـ

 أْكاـ الرضاـ :

 كاآلف إلى بعس أحكاـ الرضاـ التي نحغ في أمذ الحاجة إلضيا .
قبل كل شيء الرـػ ركغ مغ أركاف اإلسبلـ الخسدة ، فاإلسبلـ فضو خسدة أركاف: شيادة أف ال إلو إال هللا كأف 

ي أركاف اإلسبلـ ، فالرضاـ ُخسذ دمحمًا رسػؿ هللا ، كصـػ رمزاف ، كالربلة ، كحج البضت ، كالدكاة ، ىحه ى
 اإلسبلـ ، في بعس األحاديث يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 
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ِه الَتْدِبضُح ، ِنْرُف ))َعْغ َرُجٍل ِمْغ َبِشي ُسَمْضٍع َقاَؿ : َعَجُىَغ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي َيِجي َأْك ِفي َيجِ 
ِ َيْسَمُؤُه ، َكالَتْكِبضُخ َيْسؤلُ َما َبْضَغ الَدَساِء َكاأَلْرِض ، َكالَرْػـُ ِنْرُف الَرْبِخ ، َكالُصُيػ اْلِسضَداِف ، َكاْلحَ  ُر ِنْرُف ْسُج ّلِلَِ

 اإِليَساِف ((
 ]التخمحؼ َعْغ َرُجٍل ِمْغ َبِشي ُسَمْضٍع[

، ككمكع يعمع أف ىشاؾ فخضًا كفائضًا ، إذًا الرـػ ربع اإليساف ، ُخسذ اإلسبلـ كربع اإليساف ، ىػ فخض عضغ 
الرضاـ فخض عٍضغ أداًء كقزاًء ، فمػ أف إندانًا كاف معحكرًا في رمزاف لسخض أك لدفخ ، أداء قزاء الرضاـ 
أيزًا فخض عضغ ، فالرضاـ فخض عضغ أداًء كقزاًء ، عمى مغ تػافخت فضو شخكط الػجػب ، ثبتت فخضضة 

 ؿ هللا عد كجل : الرضاـ بالقخآف الكخيع ، حضث قا

ـُ َكَسا ُكِتَب َعَم  اَلِحيَغ ِمْغ َقْبِمُكْع َلَعَمُكْع َتتَ  َضا  ُقػَف  ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ُكِتَب َعَمْضُكُع الرِّ
 [183] سػرة البقخة : 

ىحه آية فخضضة الرضاـ إف شاء هللا تعالى ، ستذخح بإذف هللا في درس الجسعة القادـ ، الحؼ يأتي قبل شيخ 
 الرضاـ ، كفي الدّشة قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

اِمة الَربلِة َكِإيَتاِء الَدَكاِة َكاْلَحجِّ )) ُبِشَي اإلْسبلـُ َعَم  َخْسٍذ َشَياَدِة َأْف ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َكَأَف ُمَحَسًجا َرُسػُؿ َّللَاِ َكِإقَ 
ـِ َرَمَزاَف ((  َكَصْػ

 ] البخارؼ كابغ خديسة عغ عبج هللا بغ عسخ [

 كفي حجيث آخخ ركاه اإلماـ البخارؼ كمدمع : 

 َشْعَباَف َثبلِثضَغ(()) ُصػُمػا ِلُخْؤَيِتو ، َكَأْفِصُخكا ِلُخْؤَيِتِو ،َفِإْف ُغبَِّي َعَمْضُكْع ، َفَأْكِسُمػا ِعَجَة 
 ]البخارؼ عغ أبي ىخيخة [

األمخ مػجو إلى الجساعة ، السدمع إذا رأػ اليبلؿ ، أك إذا عمع بطيػر اليبلؿ عمضو أف يرـػ ، صػمػا أييا 
السدمسػف جسضعًا لخؤيتو ، كقج استشبط بعس العمساء مغ ىحا الحجيث : أنو يكفي أف يخػ مدمع ثقٌة عجٌؿ ىبلؿ 

 يجب الرضاـ عمى كل السدمسضغ في شتى أقصارىع ، لػ تػافخ نقل الخبخ كسا ىي الحاؿ اآلف .  رمزاف ، حتى
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 مغ أنكخ فخضضة الرضاـ فقج كفخ :

اآلف مغ أنكخ فخضضة الرضاـ فقج كفخ ، لساذا الرضاـ ؟ ال ججكػ مغ ىحه ، ىحا سمػؾ غضخ معقػؿ ، مغ يقػؿ 
فقج كفخ ، كسغ أنكخ فخضضة الربلة كالدكاة كالحج ، كمغ صاـ  ىحا الكبلـ فقج كفخ ، مغ أنكخ فخضضة الرضاـ

كمغ صاـ كتخؾ الربلة فقج تخؾ األىع مغ أركاف اإلسبلـ ،  -ككثضخًا ما يفعل ىحا بعس الشاس  -كتخؾ الربلة 
ألنو كسا بّضشا في الجرس الساضي الرضاـ مغ أجل الربلة ، كالحج مغ أجل الربلة ، كالدكاة مغ أجل الربلة، 

الربلة مغ أجل الرمة باهلل عد كجل ، فسغ صاـ كلع يرلِّ فقج تخؾ األىع ، فإف لع يكغ مؤمشًا بسا تخؾ كاف ك 
مختجًا ال يشفعو صـػ كال عبادة ، كإف كاف مؤمشًا بسا تخؾ لكشو تخؾ ىحا كدبًل أك غمبة كاف فاسقًا ، كىحا فضسا جاء 

 ى فخضضة الرـػ ، كعمى أنو ركغ مغ أركاف اإلسبلـ. في الدّشة ، كأما اإلجساع فقج أجسع عمساء األمة عم

 شخكط كجػب الرضاـ :

 الحقضقة عمى مغ يجب الرضاـ ؟ لجيشا شخكط كجػب ، كشخكط أداء ، كشخكط صحة. 
 يجب الرضاـ عمى كل مدمع ، ألف اإلسبلـ شخط الخصاب بفخكع الذخيعة ، أؼ إنداف مخاشب بأصل الذخيعة . 

 اْعُبُجكْا َرَبُكُع اَلِحي َخَمَقُكْع   ﴿ َيا َأُيَيا الَشاُس 
 [21] سػرة البقخة : 

هللا سبحانو كتعالى دعا كل الشاس قاشبة إلى معخفتو ، كإلى عبادتو ، فإذا آمشت باهلل عد كجل أنت اآلف معشي 
بفخكع الذخيعة ، كالرـػ مغ أكبخ ىحه الفخكع ، إذًا الرضاـ يجب عمى السدمع ، كالعاقل أيزًا إذا أخح ما أكىب 

عاقبًل بالغًا ، في البمػغ كسا تعخفػف االحتبلـ لمفتى  أسقط ما أكجب ، كيجب عمى البالغ أف يكػف الرائع مدمساً 
 أك الفتاة ، أك الحضس بالشدبة إلى الفتاة ، كإال فأف يبمغ الذاب أك الذابة خسدة عذخ عامًا . 
لكغ أييا األخػة ، عمضكع أف تحّزػا أكالدكع في سغ دكف ىحا الدغ عمى الرضاـ لضألفػا ىحه العبادة ، حتى إذا 

 الذخعي التي تػجب الرضاـ كاف الرضاـ عشجىع مألػفًا. بمغػا الدغ

شيء آخخ : العمع بالػجػب لسغ أسمع بجار الحخب ، فاإلسبلـ كالعقل كالبمػغ كالعمع بالػجػب لسغ أسمع بجار 
 الحخب ، إذا اإلنداف أسمع بجار الحخب ، ماذا يقابل ىحه الجار؟ دار اإلسبلـ ، ىشاؾ دار اإلسبلـ ، كدار األماف ،
كدار الحخب ، األرض فضيا ببلد السدمسضغ ، إذا كشت مقضسًا في ببلد السدمسضغ فبل عحر لظ بالجيل ، مدتحضل ، 
ال بج مغ أنظ سسعت في مجرستظ االبتجائضة كاإلعجادية كالثانػية كفي الجسعة كفي الخصب أك مغ أىمظ... ال بج 
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، أسمع في دار الحخب ، كدخل رمزاف ، كلكع مغ مغ أنظ عخفت ىحه الفخيزة ، لحلظ ال جيل في ديار اإلسبلـ
 كلع يعمع بجخػلو ، كلع يعمع بفخضضتو فبل شيء عمضو .

 إذًا اإلسبلـ كالعقل كالبمػغ كالعمع بالػجػب لسغ أسمع بجار الحخب ، ىحه شخكط الػجػب .

 شخكط أداء الرضاـ :

، إف ىحا األمخ مغ عشج خالق الكػف ، اآلف ما شخكط األداء ؟ الرحة مغ السخض ، بالسشاسبة أؼ أمخ إليي 
 كخالق الكػف ىػ خالق اإلنداف كىػ الحؼ يعخؼ ما يحتسل كما ال يحتسل ، لحلظ حضشسا قاؿ هللا عد كجل : 

 ﴿ اَل ُيَكمُِّف َّللّاُ َنْفًدا ِإاَل ُكْسَعَيا َلَيا  
 [ 286] سػرة البقخة اآلية : 

مو ، إذًا إذا دعػت إلى هللا ، أك إذا حادثت إندانًا ال تقبل مشو فأؼ أمخ إليي ىػ قصعًا في كسع الشفذ أف تفع
إشبلقًا أف يقػؿ : ال أستصضع ألف أؼ أمخ إليي حضشسا أمخنا هللا بو ، الحؼ أمخ ىػ الخالق ، كالخالق ىػ الخبضخ ، 

 قاؿ تعالى : 

 ﴿ َكاَل ُيَشبُِّئَظ ِمْثُل َخِبضٍخ  
 [ 14] سػرة فاشخ: 

أما هللا سبحانو كتعالى فإذا كاف ىشاؾ عحر قاىخ ، ىػ نفدو الحؼ أمخ بالرضاـ أمخ  فاألمخ ضسغ الػسع ،
 بالخخرة ، قاؿ تعالى : 

ـٍ ُأَخَخ    ﴿ َأَياًما َمْعُجكَداٍت َفَسْغ َكاَف ِمْشُكْع َمِخيًزا َأْك َعَم  َسَفٍخ َفِعَجة  ِمْغ َأَيا
 [ 184] سػرة البقخة: 

إذًا يرح تخؾ الرضاـ في حالة السخض كالدفخ ، بالسشاسبة : قج يقػؿ قائل : الدفخ الذاؽ ؟ ال ، مصمق الدفخ 
يجضد اإلفصار ، العّمة ىي الدفخ ، كالحكسة ىي السذقة ، كألف ضبط السذقة بالجقة صعب ، يا تخػ ىل ىشاؾ 

، فؤلف عشرخ السذقة ال يزبط لحلظ  مذقة ؟ إنداف يدافخ عمى فخس كال يتعب كإنداف يخكب شائخة كيتعب
 كانت العمة ىي الدفخ أما السذقة فيي الحكسة مغ تخخضز اإلفصار لمسدافخ .
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 لكغ اإلنداف معو مضداف إذا سافخ سفخًا قرضخًا مختاحًا ، لضذ ىشاؾ مذقة األكلى أف يرـػ لقػلو تعالى : 

 ػَف  ﴿ َكَأْف َتُرػُمػا َخْضخ  َلُكْع ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمسُ 
 [ 184] سػرة البقخة: 

شخط آخخ : الخمػُّ مغ حضس كنفاس بالشدبة لمسخأة ، فبل يجب األداء عمى الحائس كال الشفداء ، كال يجب األداء 
عمى السخيس ، ىشا السذكمة ، مغ ىػ السخيس ؟ ىحا الحؼ يتػىع أف ىحا السخض ال يشاسبو الرضاـ ىحا كبلمو 

ـ أك يؤخخ شفاءه ، أك ال يحتسمو ال بخأيو بل بخأؼ شبضٍب مدمٍع حاذٍؽ كرٍع مخدكد ، السخيس الحؼ يزخه الرػ 
 تقٍي ، ال يجػز أف تفصخ بخأيظ ، إال بخأؼ شبضٍب مدمٍع حاذٍؽ مخمٍز .

أما شخكط صحة األداء مغ أجل أف يكػف الرضاـ صحضحًا فبل بج مغ الّشضة في كقتيا كل يـػ ، ككمكع يعخؼ 
 نًا كاحتدابًا . نػيت صضاـ ىحا الذيخ إيسا

 الشضة تفخؽ العادة عغ العبادة :

سؤاؿ : يا تخػ لساذا الشضة ؟ لػ فخضشا إندانًا في أياـ الذتاء القرضخة استضقع في الداعة الحادية عذخة ، كلضذ 
في نفدو رغبة لمصعاـ فانرخؼ إلى عسمو كانذغل بو حتى غابت الذسذ ، فأكل ، ىل ىحا صضاـ ؟ ال ، ىحا 

نفخؽ العادة عغ العبادة ؟ بالشضة ، ىشاؾ فخؽ بضغ العادة كالعبادة ، كأخصخ ما في العبادة أف تربح  عادة ، كضف
عادة ال معشى ليا ، لحلظ تأتي الشضة دائسًا لتجعل مغ ىحا الدمػؾ سمػكًا تعبجيًا هلل عد كجل ، الشضة إذًا شخط 

 صحة ال أداء. 

 سبب الرضاـ :

ة : ىشاؾ سبب أك شخط ، كقج يمتقي الدبب مع الذخط ، مثبًل لػ رجل مدافخ ما سبب الرضاـ ؟ نحغ لجيشا قاعج
في كقت مبكخ كبقي ألذاف الفجخ نرف ساعة ، أبإمكانو أف يرمي مقجمًا ؟ ال ، ألف دخػؿ الػقت شخط لرحة 
الربلة ، كحلظ الرضاـ سببو شيػد جدء مغ الذيخ صالح لمرـػ ، لػ شيجت جدءًا مغ الذيخ صالحًا لمرـػ 
فقج كجب عمضظ الرضاـ ، كضف يذيج ؟ عغ شخيقضغ ، رؤية اليبلؿ أك العمع بجخػؿ شيخ رمزاف ، كاإلنداف 
أحضانًا مذكمة صغضخة ججًا يكبخىا إلى درجة غضخ معقػلة ، أنت إذا سسعت أف غجًا أكؿ أياـ رمزاف عمضظ أف 

 ترـػ مغ دكف تعقضجات ، ألف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ : 
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ُكُل ِمًش  ػُمُكْع َيػـَ َتُرػُمػْف ، َكِفْصُخُكْع َيْػـَ ُتْفِصُخكَف ، َكَأْضَحاُكْع َيْػـَ ُتَزُحػَف ، َكُكُل َعَخَفَة َمْػِقف  ، كَ )) َص 
 َمْشَحخ  ، َكُكُل ِفَجاِج َمَكَة َمْشَحخ  ، َكُكُل َجْسٍع َمْػِقف  ((

 ]أبي داككد َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

ضسغ مجسػع فإذا رأػ بأـ عضشو اليبلؿ عمضو أف يرـػ ، أما إذا بمغو أف غجًا أكؿ أياـ شيخ رمزاف كاإلنداف 
فعمضو أف يرـػ ، غضخ مكمف كل مػاشغ أف يعسل قاضضًا شخعضًا ، كل مػاشغ عمى حجة ، ال ، فعبًل ضيخ اليبلؿ 

بمج إسبلمي ، كيػجج إنداف مدؤكؿ أك لع يطيخ ، ما حكع صضامشا ؟ ما حكع فصخنا ؟ ىحه فتشة ، أنت مدمع في 
كؿ أياـ شيخ رمزاف ، انتيى عغ ىحا األمخ كىػ القاضي الذخعي ، فإذا قاؿ لظ القاضي الذخعي : غجًا أ

، أنت فخد مدمع ، كلدت قاضضًا شخعضًا ، كلدت خبضخًا بالفمظ ، ىحا فػؽ شاقتظ ، كذلظ عغ شخيق رؤية األمخ
اليبلؿ أك العمع بجخػؿ شيخ رمزاف ، ككل يـػ مغ أياـ رمزاف سبب ألدائو ، فسغ أسمع كبمغ في أياـ رمزاف 

 كجب أف يرـػ ما تبقى مشو ، ىحه قاعجة ، ىحا ىػ الدبب. 

يػ الكّف عغ قزاء شيػتي البصغ كالَفخْج ، تخؾ سائخ السفصخات، تعخيف ألصف : تخؾ سائخ أما الخكغ : ف
السفصخات ، كعسا ُألِحَق بيسا ، الجكاء لضذ غحاء لكشو ممحق بالغحاء ، مغ شمػع الفجخ الرادؽ ألنو قبل الفجخ 

 ىشاؾ فجخ كاذب ، مغ شمػع الفجخ الرادؽ إلى غخكب الذسذ .

 ْكع الرـػ :

مة ، نحغ دائسًا الحكع لو تعخيف مادؼ ، كلو تعخيف آخخ ، الربلة ليا حكع ال رـػ : سقػط الػاجب في الحِّ
أحكاـ ضاىخة كليا أسخار ، ليا حكع ، كليا أحكاـ ، كالرـػ لو حكع ، كلو أحكاـ ، فحكع الرـػ الطاىخؼ سقػط 

مة ، كالثػاب تكخمًا مغ هللا تعالى في اآلخخة ، عمى  شخط أال يكػف ىحا الرـػ مشيضًا عشو ، الشبي الػاجب مغ الحِّ
عمضو الربلة كالدبلـ نيى عغ صـػ العضجيغ ، كعغ صـػ أياـ التذخيق ، كعغ صـػ يـػ عخفة لمحجاج لَضَتَقػكا 
عمى الصاعة ، فإذا لع يكغ ىحا مشيضًا عشو ، فخجاء الثػاب مغ هللا عد كجل ، لكغ نحغ في درس الجسعة إف شاء 

 ػ قػلو تعالى : هللا حضشسا نتم
ـُ َكَسا ُكِتَب َعَم  اَلِحيَغ ِمْغ َقْبِمُكْع َلَعَمُكْع َتتَ  َضا  ُقػَف  <﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ُكِتَب َعَمْضُكُع الرِّ

 [183] سػرة البقخة : 
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تعالى نأخحىا في  ىحه لعل تفضج أف حكسة الرضاـ أف ترل إلى التقػػ ، كالتقػػ ليا تعاريف كثضخة إف شاء هللا
 درس قادـ .

 األعحار السبضحة لئلفصار :

 ػ السخض : 1

 اآلف ما األعحار السبضحة لئلفصار؟ أكاًل السخض ، لقػلو تعالى : 
ـٍ ُأَخَخ    ﴿ َأَياًما َمْعُجكَداٍت َفَسْغ َكاَف ِمْشُكْع َمِخيًزا َأْك َعَم  َسَفٍخ َفِعَجة  ِمْغ َأَيا

 [ 184] سػرة البقخة: 

السخاد بالسخض : السخض الحؼ يزخ معو الرـػ ، ىحه كاحجة ، أك يدداد بالرـػ ، أك يتأخخ بو الذفاء ، ىحه 
الثالثة ، الخابعة : أك يحرل بو مذقة شجيجة ال تحتسل، أربع صفات ؛ السخض الحؼ يزخ معو الرـػ ، أك 

لرـػ مذقة شجيجة ال تحتسل ، ىحا يدداد السخض بالرـػ أك يتأخخ ، ضخر زيادة تأخخ بالرـػ ، أك يحرل با
ىػ السخض الحؼ يػجب الفصخ ، أك إذا غمب عمى ضغ الرحضح ، ما معشى إذا غمب عمى ضغ الرحضح ؟ أؼ 
أيقغ ، لجيشا َتَػىع بالسئة ثبلثػف ، كَشّظ بالسئة خسدػف ، كَضغ بالسئة سبعػف ، كغمب عمى ضشو بالسئة خسذ 

بالسئة مئة ، َكْىْع َشظ ضغ غمبة ضغ يقضغ قصع ، إذا غمب عمى ضغ كتدعػف عبارة أخخػ تضّقغ ، أما قصع ف
الرحضح أنو إذا صاـ سضحرل لو مخض شجيج بتجخبة ، مثبًل معو قخحة فإذا تخؾ الصعاـ ساعتضغ أك ثبلث 
ساعات مغ دكف حمضب آالـ ال تحتسل ، مراب بقخحة مدمشة ، نقػؿ : غمب عمى ضغ ىحا الرحضح غمب عمى 

 .جػز لو الفصخ أيزًا كعمضو القزاءبقة أف الرضاـ يؤذيو ، أك بإخبار شبضب مدمع صادؽ تقي ، فضضشو بتجخبة سا
اسسعػا اآلف : أما ضغ الرحضح السبشي عمى ضعف إرادة ، كقمة عديسة ، ككىع بأف جدسو ال يحتسل الرـػ ، 

قمة عديسة ككىع بأف جدسو إذا ضغ ضشػنًا فقط كلع يغمب عمى ضشو ، فيحا الطغ مبشي عمى ضعف إرادة ، كعمى 
ال يحتسل الرـػ ، كأنو سضحرل لو مخض بالرـػ شجيج فبل عبخة بطشو بل عمضو أف يرـػ ، كعشجما تشيار قػتو 
في أثشاء الرضاـ كيخذى حجكث السخض أك أف ييمظ ، عشجئح يفصخ كيقزي ما عمضو ، أحضانًا يكػف عشجؾ يقضغ 

ك عمضظ أف تبجأ بالرضاـ ، فإذا انيارت قػػ اإلنداف في أثشاء الرضاـ أك غمبة ضغ ، بأنو مغ خبلؿ تجخبة سابقة أ
 عشجئح يفصخ . 
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 ػ الدمانة : 2

، اؾ أمخاض ال ُيخجى شفاؤىا كمدمشةقاؿ : ىشاؾ سبب آخخ لمفصخ كىػ الدمانة ، الدمانة أؼ السخض السدمغ ، ىش
عمضو أف يجفع ىحا السخيس صاحب السخض في مثل ىحه الحالة يعج ىحا السخض السدمغ عحرًا لئلفصار ، إال أف 

السدمغ فجية ، كىي نرف صاع مغ القسح اآلف يعادؿ ألفي غخاـ أؼ اثشضغ كضمػ قسح ، لكغ عمى أؼ سعخ ؟ 
عمى الدعخ الحخ ، لجيشا سعخ مجعـػ ، كسعخ حخ ، اثشاف كضمػ قسح عمى الدعخ الحخ ىحه فجية مغ يفصخ بدبب 

قسح إلى فقضخ ، لضذ شخشًا أف يكػف الجفع قسحًا ، القسح اآلف مسشػع نقمو مخض مدمغ ، كيسكغ أف تجفع ثسغ ال
 أساسًا ، يسكغ أف تجفع ثسغ القسح إلى فقضخ .

يجػز أف ُتجَفع ىحه الفجية لفقخاء أك لفقضخ كاحج ، كمغ لع يقجر ، إنداف مراب بسخض مدمغ كفقضخ ، نقػؿ لو : 
ضو القزاء كإف كاف قج دفع فجية سابقًا ، ىحا ماذا حرل معو ؟ ال شيء عمضظ ، أما إذا شفي مغ ىحا السخض فعم

ىػ دفع فجية عمى أساس أف مخضو مدمغ وهللا عد كجل شفاه ، نقػؿ لو : ىحه الفجية التي دفعتيا مغ قبل تشقمب 
 إلى صجقة تخمضسًا ليحا اإلفصار ، بدبب مخض مدمغ تشقمب إلى صجقة . 

 أك ضخب مبخح : ػ اإلكخاه السمجأ بقتل أك قصع عزػ 3

ما العحر اآلخخ الحؼ يبضح اإلفصار ؟ اإلكخاه السمجأ بقتل ، لجيشا قاعجة باإلسبلـ: اإلسبلـ في األصل جاء لحفع 
الجيغ ، كلحفع الشفذ ، كلحفع العقل ، كلحفع العخض ، كلحفع الساؿ ، فيحه األشضاء الخسذ لػ درست قػانضغ 

حفع ىحه السرالح األساسضة ، ديغ اإلنداف ، ىحا الجعاء الذخيف : "  العالع ، لػ درست كل الذخائع ال تديج عغ
الميع أصمح لشا ديششا الحؼ ىػ عرسة أمخنا " أنت بالجيغ تدعج في الجنضا كاآلخخة ، أنت تدضخ عمى نطاـ كعمى 
حكضع مشطػمة قضع ، تدضخ عمى تعمضسات الرانع ، أنت مصِبق لتعمضسات الخبضخ ، أنت مصِبق لجستػر مغ عشج 

عمضع ، فالجيغ أصل صبلح الجنضا كاآلخخة ، ىػ في السقجمة ، حفع الشفذ ، بقاء الحضاة ، الحضاة غالضة ججًا ، مثبًل 
أنت إذا كشت ترمي كأنت كاقف بضغ يجؼ هللا عد كجل كرأيت شفبًل كاد أف يقع في حفخة سحضقة ، مغ مشكع يطغ 

إثع كبضخ ، يجب أف تقصع صبلتظ إلنقاذ ىحا الصفل ، ألف  أك يرجؽ أف ىحا السرمي إذا بقي يرمي فقج كقع في
، يجػز بحؿ الشفذ حفاضًا عمى الجيغالحضاة عشج هللا غالضة ججًا ، إذًا الحضاة تأتي بعج الجيغ ، لكغ بالتختضب ، لحلظ 

غ أجل جيغ ، كنبحؿ الساؿ مكىحا ىػ الجياد ، دائسًا األدنى يبحؿ مغ أجل األعمى ، نبحؿ حضاتشا مغ أجل ال
، لػ إنداف قاؿ لظ : إما أف تجفع لي أك أقتمظ ؟ ال خح ، أنت لدت آثسًا ألف الحضاة أغمى مغ الساؿ ، الحضاة
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 كالعقل كحلظ كالعخض كالساؿ كىكحا....
بالسشاسبة الجيغ كالحضاة كالعقل كالِعخض كالساؿ ، ىحه أيزًا في كل كاحجة مشيا ضخكرات كحاجات كمتسسات ، لظ 

ستسع مغ أجل الحاجة ، كلظ أف تزحي بالحاجة مغ أجل الزخكرة ، إذًا عشجؾ شكل فضو خسدة أف تزحي بال
حقػؿ أفقضة كثبلثة حقػؿ عخضضة مجسػعيع خسدة عذخ بشجًا ، مثبًل : كذف العػرة حخاـ ، لكغ امخأة مخيزة ، 

عجة دقضقة ججًا، إذًا كمخضيا كبضل كالصبضب رجل ، ُنَزحي بيحا الحكع مغ أجل الحفاظ عمى الحضاة ! ىحه قا
 اإلكخاه السمجأ بقتل أك بقصع عزػ أك ضخب مبّخح ىحه أعحار تجضد لراحبيا أف يفصخ. 

أما أف تقػؿ : أخاؼ أف أصـػ فضأخحكف عشي فكخة ، ال سضجؼ صع كال عمضظ شيء ، دعيع يأخحكف عشظ فكخة ، 
مجأ بقتل ، أك قتل عزػ ، أك ضخب مبخح ، أخاؼ أف أصـػ فأحخج اآلخخيغ ىحا كبلـ الفّداؽ أساسًا اإلكخاه الس

 ىحا الحؼ يبضح الفصخ . 

 ػ الذضخػخة : 4

الذضخػخة كىي العجد الحؼ يرضب الخجل أك السخأة بدبب كبخ الدغ ، فضعجد عغ الرـػ إال بسذق ، أمامو 
ية ، كبقي صشجكؽ كبضخ مغ األدكية بعزيا قبل الصعاـ بداعة ، كأدكية مذكمة ممػنة ، كبحاجة إلى مػاد مغح

جمجة كعطسة فسسكغ بيحه الحالة أف يفصخ ، فالذضخػخة سبب كاؼ لئلفصار ، عمى أف يجفع عغ كل يـػ يفصخه 
 فجية كسا تعّمسشا قبل قمضل ، نرف صاع مغ البخ . 

 ػ الحسل ك اإلرضاع : 5

ي مخضعة ذات بشضٍة الحسل كاإلرضاع أيزًا عحراف يجضداف الفصخ لكغ الشداء أنػاع ، ىشاؾ امخأة كىي حاممة كى
 قػية ، أما ىشاؾ امخأة فإذا حسمت َكَىَغ جدسيا ، كربشا عد كجل قاؿ : 

َسَمْتُو ُأُمُو َكْىًشا َعَم  َكْىٍغ َكِفَراُلُو ِفي َعاَمْضِغ َأِف اْشُكْخ ِلي  َْ ْنَداَف ِبَػاِلَجْيِو    َػاِلَجْيَظ ِإَلَي اْلَسِرضخُ َكلِ ﴿ َكَكَصْضَشا اإلِْ
 [14لقساف: ] سػرة 

كاإلرضاع كحلظ ، اإلرضاع يقع بالجرجة األكلى ، اآلف بمغشي حتى كل شخكات الحمضب لمرغار.... ال شيء 
يعادؿ حمضب األـ لساذا ؟ ألف ىحا الحمضب أكاًل يأتي ىحا الصفل معقسًا ، كيأتضو باردًا في الرضف دافئًا في الذتاء ، 

الحمضب التعضضخ شيخؼ ، كل أربعة أسابضع نزضف ممعقة ، العمساء قالػا :  كيأتضو معّضخًا تعضضخًا يػمضًا ، نحغ بعمب
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تعضضخ حمضب األـ يػمي ، كفي ىحا الحمضب مادة تسشع التراؽ الجخاثضع باألمعاء ، كفي ىحا الحمضب مادة تصيخ 
أمخاض  األمعاء ، لحلظ أغمب اإلرضاع الصبضعي الصفل يشجػ مغ التيابات األمعاء ، كإذا سألتشي عغ أكثخ

األشفاؿ شضػعًا لقمت لظ : اإلنتانات السعػية ، كحمضب األـ فضو كل مشاعة األـ ، كل مشاعتيا ، جسضع المقاحات 
 التي تمقحتيا األـ مػجػد في حمضبيا ، لحلظ ال شيء يعجؿ حمضب األـ.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 الفرل الثالث : الربلة

 كاإلقامة .... فزل قخاءة القخآف : أْكاـ األذاف 1الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
حقًا ك ارزقشا اتباعو، إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق 

ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ.

 األذاف كاإلقامة سشة  مؤكجة  :

الرضاـ، ككشا قج أييا األخػة السؤمشػف، أنيضشا مػضػع الرضاـ كمػضػع الدكاة ككانا مػضػعضغ مشاسبضغ لذيخ 
بجأنا قبل رمزاف بسػضػعات في الفقو عغ الربلة كالصيارة كالػضػء كما شابو ذلظ، كىا نحغ أكاًل نتابع ىحا 
السػضػع الضـػ عغ األذاف، فاألذاف كاإلقامة سشٌة، كىسا سشٌة مؤكجٌة، إذ يػجج سشة مؤكجة داـك عمضيا عمضو الربلة 

سسع اإلنداف األذاف ككاف في البخية أك في الخبلء كأراد أف يرمي كحجه سّغ  كالدبلـ كالفخائس كلػ مشفخدًا، فإذا
لو أف يؤذف أداًء كقزاًء، فمػ صمضت فخض الطيخ في كقتو أك إف صمضتو قزاًء يدغ لظ األذاف، األذاف جساعًة 

رة، أؼ إذا قالت كمشفخدًا، أداًء كقزاًء، سفخًا أك حزخًا، ست حاالت لمخجاؿ، ككخه لمشداء ألف صػت السخأة عػ 
السخأة: أشيج أف ال إلو إال هللا ككقفت أماـ السحياع لتؤذف فرػتيا عػرة، كتفدج بو صبلة الخجاؿ، فكضف إذا غشت 
 كتأكىت كتسايمت كتكدخت كتخنحت؟ إف قالت: أشيج أف ال إلو إال هللا تفدج صبلة الخجاؿ فكضف إذا غشت؟

 التسيل باألذاف ك اإلسخاع باإلقامة :

السؤذف في أكلو أربعًا، هللا أكبخ هللا أكبخ هللا أكبخ هللا أكبخ، كيدغ تكبضخ آخخه، كآخخه يكبخ تكبضختضغ فقط،  كيكبخ
فأربع تكبضخات في أكؿ األذاف كتكبضختاف في آخخه كباقي ألفاضو، فألفاضو كميا مثشى مثشى، أشيج أف ال إلو إال هللا، 

رسػؿ هللا، أشيج أف دمحمًا رسػؿ هللا، حي عمى الربلة حي عمى الربلة، أشيج أف ال إلو إال هللا، أشيج أف دمحمًا 
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، كبعج فبلح  حي عمى الفبلح حي عمى الفبلح، كاإلقامة مثمو تسامًا كيديج بعج فبلح الفجخ الربلة خضخ مغ الشـػ
السؤذف  اإلقامة قج قامت الربلة، كعمى السؤذف أف يتسيل في األذاف كيدخع في اإلقامة، كيدتحدغ أف يكػف 

صالحًا، عالسًا بالدشة كأكقات الربلة، كعمى كضػء مدتقبل القبمة إال أف يكػف راكبًا يرمي صبلة الخػؼ فبل 
 يذتخط في ىحه الحالة أف يدتقبل القبمة، ألف :" قبمة الخائف جية أمشو، كقبمة السدافخ جية دابتو ".

غ األذاف كاإلقامة بقجر ما يحزخ السبلزمػف لمربلة، كأف يحػؿ كجيو يسضشًا بالربلة كيدارًا بالفبلح، كيفرل بض
جخػ خبلؼ أنو بضغ أذاف الفجخ كالربلة نرف ساعة ألف الشبي الكخيع عمضو الربلة كالتدمضع كاف يدفخ أؼ إلى 
أف تدفخ الػجػه، أؼ إلى أف تبجك مبلمح الػجػه، ككاف يبخد في صبلة الطيضخة إف كاف الحخ شجيجًا، فربلة 

ألذاف بشرف ساعة، ككحلظ العرخ، أما صبلة السغخب كالعذاء فبعج األذاف بخسذ دقائق، كىحا الطيخ بعج ا
التختضب مأخػذ مغ الدشة، كيفرل بضغ األذاف كاإلقامة بقجر ما يحزخ السبلزمػف لمربلة مع مخاعاة الػقت 

 السدتحب.

 بعس أْكاـ األذاف :

ذف أف يقضع الربلة ىػ نفدو، فإذا كاف السؤذف عمى كالسبلحع أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ شمب مغ السؤ 
السئحنة كندضشاه كأقسشا الربلة فيحا لضذ كفاء، فزسانًا لحزػره معشا نقػؿ: الحؼ أذف ىػ الحؼ يقضع الربلة، 
فإذا  -كيدتحب أف يقػؿ السؤذف قبل الربلة: الربلة الربلة، كيكخه التمحضغ في األذاف، كإقامة السحجث كأذانو 

ككحلظ أذاف الجشب، فغضخ الستػضئ حجث أصغخ كغضخ  -خ متػضئ ال يجػز أف يؤذف كال يقضع الربلة كاف غض
الصاىخ الجشب حجث أكبخ، ككحلظ الربي الحؼ ال يعقل، ك السجشػف، ك الدكخاف، كأذاف السخأة مخفػض كسا قمشا، 

ه، كإذا أردت الدشة السصيخة فدسعت ك الفاسق، ك القاعج، فبل يؤذف قاعجًا، كالكبلـ خبلؿ األذاف كاإلقامة يكخ 
السؤذف فاسكت، كيدتحب إعادتو دكف اإلقامة، أؼ كإذا جخػ حجيث أثشاء األذاف فضجب أف يعاد األذاف، كإذا كشا 
في سفخ أك في ندىة كقمشا ألحجنا: قع فأذف فبل يشبغي ألحج أف يتكمع، فإذا تكمسشا فضجب أف يعاد األذاف، كال تعاد 

األذاف لطيخ يـػ الجسعة في السرخ، فأناس فاتتيع الجسعة فأذنػا لضرمػا الطيخ ىحا األذاف مكخكه اإلقامة، كيكخه 
ألف صبلة الجسعة تجدغ عغ صبلة الطيخ، كىحا مسا يذػش عمى السدمسضغ، كقج يؤذف لمفائت، إذا إنداف فاتتو 

ألكلى الفػائت، لػ نػػ أف يرمي صبلة في غضخ كقتيا يدتحب أف يؤذف ليحه الربلة كيقضع أيزًا، كبعزيع قاؿ: 
مجسػعة صمػات فاتتو يؤذف كيقضع ألكؿ فائتة، ككخه تخؾ اإلقامة دكف األذاف، أؼ أذاف كإقامة، كلكغ أحجنا إذا 
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سسع السؤذف انتيى األمخ، كىحا الكبلـ إذا كاف أحجكع يجمذ في البخية، أك في الخيف، في مكاف ال يػجج فضو 
كسسع األذاف مغ مجسػعة مآذف فبقي عمضو اإلقامة فقط، كإذا قاـ السرمي يقضع  مدجج، أما إذا كاف في بضتو

 الربلة.

 ما يقػلو السدمع عشج سساع األذاف :

كاآلف السدمع إذا سسع األذاف ماذا يقػؿ؟ أكؿ شيء أمدظ اسكت كقل مثل قػلو، فإذا قاؿ السؤذف: أشيج أف ال إلو 
لو إال هللا، كإف قاؿ السؤذف: أشيج أف دمحمًا رسػؿ هللا يخدد معو السدتسع إال هللا، يخدد معو السدتسع أشيج أف ال إ

شبعًا برػت مشخفس أشيج أف دمحمًا رسػؿ هللا، أما إذا قاؿ: حي عمى الربلة، يقػلػف: إعادة األمخ استيداء، إذا 
تقػؿ أنت: ال حػؿ كال أحج أمخؾ بأمخ كأنت أعجتو لو مخة ثانضة ىحا استيداء، ففي قػؿ السؤذف: حي عمى الربلة 

قػة إال باهلل، حػقل أؼ قاؿ: ال حػؿ كال قػة إال باهلل، سبحل أؼ قاؿ: سبحاف هللا، دمعد قاؿ: أداـ هللا عدؾ، 
بدسل قاؿ: بسم ميحرلا نمحرلا هللا، كبخ قاؿ: هللا أكبخ، ىمل قاؿ: هللا أكبخ، حي عمى قاؿ: حي عمى الربلة، إذا 

أمدظ كقاؿ مثمو، كحػقل في الحي عمتضغ، إذا إنداف أراد أف يقخأ بسفخده يقػؿ: ما سسع السدمع األذاف السدشػف 
معشى حػقل في الحي عمتضغ؟ أؼ في حي عمى الربلة يحػقل يقػؿ: ال حػؿ كال قػة إال باهلل، كفي حي عمى 

رت، كلو أف يقػؿ الفبلح يحػقل كيقػؿ: ال حػؿ كال قػة إال باهلل، كيدتحب أف يقػؿ السدمع مع السؤذف صجقت كبخ 
، كيدتحب لسغ يقضع الربلة أف يقػؿ: "الميػػع رب ىحه الجعػة التامة  ىحا أيزًا عشج قػلو الربلة خضخ مغ الشـػ

 كالربلة القائسة آت سضجنا دمحمًا الػسضمة كالفزضمة كابعثو مقامًا محسػدًا الحؼ كعجتو".
اـ األذاف كفي درس قادـ إف شاء هللا نشتقل إلى كاآلف قبل أف يرمي اإلماـ يقخأ ىحا الجعاء، كىحه بعس أحك

 شخكط الربلة كأركانيا. 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 ....أْاديث في ذـ تبلكة الغافمضغ: أْكاـ الربلة : الفخائس  2الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 
 ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ

 الرالحضغ.

 الربلة فخضضتيا ك أسبابيا :

أييا األخػة السؤمشػف، تحجثشا في دركس سابقة عغ األذاف، كعغ مػضػعات متسسة، كىا نحغ أكاًل نبجأ بسػضػع 
الربلة، يذتخط لفخضضتيا ثبلثة أمػر: اإلسبلـ كالبمػغ كالعقل، كلكغ األكالد قبل أف يبمغػا كقبل أف يعقمػا يؤمخكف 

ضغ، كيزخبػف عمى تخكيا بعذخ سشضغ، كلكغ الفقياء نرػا عمى أف الزخب بضج ال بخذبة، بالخذبة بيا بدبع سش
تعقجه، كأسبابيا كأكقاتيا: فسا الحؼ يدبب فخض الربلة؟ دخػؿ الػقت، كالربلة تجب بأكؿ الػقت لكغ كجػبًا 

الطيخ بعج نرف ساعة، مػسعًا، ما معشى كجػبًا مػسعًا؟ أؼ أنت إذا كشت في حخج شجيج فضسكغ أف ترمي 
فالػجػب لضذ مزضقًا بل مػسع، كلكغ أحب األعساؿ إلى هللا الربلة في أكقاتيا، كمغ أّخخ الربلة أذىب هللا 

 البخكة مغ عسخه.

 أكقات الربلة :

الفجخ الكاذب شػلي  -ككجػب الربلة كجػٌب مػسع، كاألكقات خسدة: كقت الربح مغ شمػع الفجخ الرادؽ 
إلى قبضل شمػع الذسذ، كقبضل اسع مرغخ كىحا ترغضخ تقخيب، ككقت الطيخ مغ زكاؿ  -أما الرادؽ فعخضي 

ج زالت، مغ زكاؿ الذسذ إلى الذسذ أؼ إذا كانت الذسذ في كبج الدساء تسامًا، فإذا تحػلت عغ كبج الدساء فق
أف يرضخ ضل الذيء مثمضو أك مثمو، تدسعػف أحضانًا أف ىشاؾ عرخ أكؿ كعرخ ثاٍف، كالعمساء عمى خبلؼ بضغ 
أف يكػف ضل الذيء مثمو العرخ األكؿ، كضل الذسذ مثمضو العرخ الثاني، كلحلظ فاألحػط أف ترمي الطيخ 

السثل كالسثمضغ دخمت في الذبية، كاألحػط أيزًا أف ترمي قبل أف يربح ضل الذسذ مثمو، فإذا دخمت بضغ 
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العرخ بعج أف يكػف ضل الذسذ مثمضو، أؼ بضغ السثل األكؿ كالسثل الثاني ال ضيخ كال عرخ يسكغ أف ترمي، 
 كقبل أف يكػف ضل الذيء مثمو ىحا كقت الطيخ، كبعج أف يكػف ضل الذيء مثمضو ىحا كقت العرخ.

لديادة عمى السثل أك السثمضغ كاألحػط السثمضغ إلى غخكب الذسذ، كالسغخب مشو أؼ مغ ككقت العرخ مغ ابتجاء ا
 غخكب الذسذ إلى غخكب الذفق األحسخ، كىحا ىػ العذاء.

لكغ بالسشاسبة تقػؿ: إف الذفق األحسخ غاب ألقـػ كأصمي العذاء، ال أنت مدمع في بمج إسبلمي، كىشاؾ نطاـ 
ت الجساعة اتيست اتيامات خصضخة، كاآلف أنت ال عبلقة لظ بغخكب الذفق كتقػيع كأذاف كمداجج، فإذا خالف

األحسخ، عبلقتظ بأذاف العذاء، لكغ إذا كشت في فبلة أؼ في مكاف لضذ فضو أذاف، فضجب أف تعمع أف كقت 
العذاء دخل أك لع يجخل، ىحا لكي تكػف عمى عمع، أما إذا كشت في الحزخ ففي السجف مػاقضت الرمػات في 

قاكيع، كفي األذاف الحؼ تدسعو ىػ الحكع، أما إذا سافخت إلى أكربا فبل يػجج أذاف بزاحضة لسجيشة، كال يػجج الت
 مداجج، فضجب أف تعمع أف غضاب الذفق األحسخ يعشي ذلظ أف كقت العذاء قج دخل.

اعي التختضب، كال كالعذاء كالػتخ مغ غخكب الذفق األحسخ إلى الربح، كال يقجـ الػتخ عمى العذاء فضجب أف تخ 
يجسع عمى السحىب الحشفي بضغ فخضضغ في كقت بعحر إال في عخفة لمحاج بذخط اإلماـ األعطع كاإلحخاـ، ىحا 
رأؼ اإلماـ أبي حشضفة، كلكغ اإلماـ الذافعي يجضد أف تجسع في الزخكرات كفي الدفخ بضغ كقتضغ جسع تقجيع أك 

أف تكػف الربلة بعج نرف ساعة مغ أذاف الفجخ، كىحا  جسع تأخضخ، كيدتحب اإلسفار بالفجخ لمخجاؿ، أؼ
الػقت اسسو كقت اإلسفار، فالػجػه تتزح، كالعبارة السذيػرة: تتعارؼ الػجػه، لػ ألقضت عمى أخضظ نطخًة عخفتو 
كىحا قبل الكيخباء، أما اآلف فإذا دخمت إلى السدجج تعخفو، أخي عخفشا بعزشا كاإلضاءة مػجػدة، كلػ رأيتو عمى 

زػء االعتضادؼ عمى ضمسة المضل ال تعخفو، أما بعج الفجخ بشرف ساعة فتتعارؼ الػجػه، كالدشة أف يرمى ال
الفجخ بعج أذاف الفجخ بػقت كاؼ كي تتعارؼ بو الػجػه، كالجػامع تقخيبًا جخت عمى أف يكػف بضغ أذاف الفجخ 

انظ أف ترمي الفجخ بعج األذاف كبضغ الربلة نرف ساعة، كلكغ إذا كشت مدافخًا كدخمت إلى مدجج فبإمك
مباشخًة، كإذا كشت مدافخًا ككصمت إلى حسز مع أذاف الفجخ كأنت بحاجة إلى كقت نقػؿ لظ: صلِّ الفجخ مع 
األذاف، أما إذا كشت في حضظ كفي جساعة فاألكلى أف يرمى الفجخ بعج مزي نرف ساعة مغ أذاف الفجخ، 

شجيجًا أيزًا مغ الدشة أف نؤخخ صبلة الطيخ أيزًا نرف ساعة كاإلبخاد بالطيخ في الرضف، حضث يكػف الحخ 
كي تخف حجة الحخ، كتعجضمو في الذتاء، كفي الذتاء ربع ساعة، إال يـػ غضع فضؤخخ بو احتضاشًا، كتأخضخ العرخ 
جائد ما لع تتغضخ الذسذ، الذسذ بضزاء ساشعة لكغ بعج العرخ يتغضخ لػف الذسذ مغ المػف األبضس إلى 
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لبختقالي، كتأخضخ العرخ ما لع تتغضخ الذسذ، كتعجضمو في كقت الغضع احتضاشًا، كتعجضل السغخب مغ الدشة المػف ا
 ألف السغخب غخيب كسا يقػلػف، إال في يـػ غضع فضؤخخ قمضبًل لعل الذسذ لع تغب بعج.

 ثبلثة أكقات ال يرح فضيا شيء مغ الفخائس كالػاجبات :

اآلذاف محمػؿ تقخيبًا، كتأخضخ العذاء إلى ثمث المضل، أؼ العذاء بعج الداعة كاآلف بسػضػع الداعات فالسػضػع ب
الثانضة عذخة لضبًل مكخكىًا أما الػتخ فضسكغ أف ترمضو قبل صبلة الفجخ بخسذ دقائق، كتأخضخ الػتخ إلى آخخ 
 الػتخ.المضل إذا لع يثق اإلنداف باالنتباه، أؼ إف لع يدتضقع قبل الفجخ فبل عمضو أف يؤخخ صبلة 

ثبلثة أكقات ال يرح فضيا شيء مغ الفخائس كالػاجبات التي لدمت في الحمة ال في الحاضخ، أنت مثبًل لع ترلِّ 
العرخ فشطخت فإذا الذسذ عمى كشظ أف تغضب ماذا تفعل؟ نقػؿ لظ: صّل العرخ، إذا كاف عمضظ عرخ سابق 

مت في الحمة ال يشبغي أف ترمى في األكقات الفخائس كالػاجبات التي لد  -فبل يرمى في األكقات السكخكىة 
ثبلثة أكقات ال يرح فضيا شيء مغ الفخائس كالػاجبات التي لدمت في الحمة قبل دخػليا، عشج شمػع  -السكخكىة 

الذسذ إلى أف تختفع مقجار رمحضغ أؼ كربلة العضج تقخيبًا، كيسكغ أف ترمي بعجىا، كعشج استػاء الذسذ في 
دكؿ، أؼ الذسذ في كبج الدساء تسامًا إلى أف تشحخؼ عغ كبج الدساء، كىحا الػقت مكخكه، كبج الدساء إلى أف ت

كعشج اصفخارىا إلى أف تغخب، ثبلثة أكقات مكخكىة، كيرح أداء ما كجب فضيا مع الكخاىضة، كالعرخ ما صمضتو 
ا لـد في الحمة ترمضو في كقت كلػ كاف قبل غخكب الذسذ بخسذ دقائق يجب أف ترمضو ىحا ما كجب، أما م

مع الكخاىة كجشازة حزخت، كسجػد آية تمػت، لكغ الشبي الكخيع نيى أف يرمى عمى جشازة في ىحه األكقات 
الثبلث السكخكىة مع أف دفغ السضت في ىحه األكقات غضخ مكخكه، لػ إنداف دفغ مضتًا قبل غخكب الذسذ بجقضقة 

ة مكخكىة، كفي ىحه األكقات الثبلث تكخه فضيا الشافمة كخاىة فغضخ مكخكه، كصبلة الجشازة في ىحه األكقات السكخكى
 تحخيع، فسثبًل تحضة السدجج ىحه نافمة، ال يشبغي أف ترمضيا في ىحه األكقات الثبلث.

 مت  يكخه التشفل ؟

ة كيكخه التشفل بعج شمػع الفجخ بأكثخ مغ سشتو، ركعتا الفجخ فقط كلكغ بعج صبلتو يكخه التشفل مصمقًا، كبعج صبل
العرخ يكخه التشفل، كقبل صبلة السغخب، كعشج خخكج الخصضب إذا صعج السشبخ فبل صبلة كال كبلـ حتى يفخغ مغ 
صبلتو، كعشج اإلقامة إال في حالة خاصة سشة الفجخ دخمت إلى السدجج، كتقاـ صبلة الفخض، كاإلماـ يقخأ 
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ا، صّل ركعتي الفجخ كلػ أف السؤذف يقضع كيصضل، كأنت متأكج مغ ىحا، فخكعتا الفجخ خضخ مغ الجنضا كما فضي
لمربلة، كلػ أف اإلماـ شخع بالربلة، كقبل صبلة العضج يكخه التشفل، كلػ في السدجج، كبعج صبلة العضج يكخه 
التشفل كلػ في السدجج، كبضغ الجسعضغ، جسع عخفة كجسع مددلفة، كعشج ضضق كقت السكتػبة أؼ الذسذ بجأت 

ّل الفخض، كعشج مجافعة األخبثضغ، شالسا أنظ متزايق تخيج أف ترمي ما ىحه ترفخ قبل أف ترمي الشفل ص
الربلة؟ كحزػر شعاـ تحبو الشفذ، يذتيي أف يأكل، جاء إلى البضت يخيج أف يرمي نقػؿ لو: قع ككل ثع صّل، 

افتحيا كاقخأىا كما يذغل الباؿ، جاءتو رسالة مغ ابشو يا تخػ ىل أرسل لي الحػالة أـ ال ؟ نجح أـ ال؟ نقػؿ لو: 
كقع كصّل، اشتخػ آلة يخيج أف يعخؼ كضف تدتعسل، افتحيا ك اعخؼ كضف تعسل كقع كصل، كل شيء يذغمظ 
عغ الربلة كما يذغل الباؿ كيخل بالخذػع، شبعًا ىحا تقجيع لمربلة، كسػؼ يأتي مػضػع الربلة بذكل 

 تفرضمي إف شاء هللا في دركس قادمة.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 -االستعاذة  -اآلداب الطاىخة لتبلكة القخآف الكخيع :التختضل  -: شخكط الربلة  3الجرس 
 مػاضع الجيخ كاإلسخاء -مقجار القخاءة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

عمستشا، الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، ك 
أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحضغ.

 شخكط الربلة :

 يارة مغ الحجث ك شيارة السكاف ك الثػب ك الجدج ك ستخ العػرة :ػ الص 1

أييا األخػة السؤمشػف، البج لرحة الربلة مغ سبعة كعذخيغ شضئًا، ىحا الكتاب "مخاقي الفبلح" سبق أف درستو 
 كمو في ىحا السدجج، كنطخًا ألىسضة مػضػعاتو؛ الربلة، كالرضاـ، كالدكاة، كالحج، كىحه عبادات اإلسبلـ،

 كالربلة عساد الجيغ، نعضجه ثانضة.
نحغ اآلف في شخكط الربلة، البج لرحة الربلة مغ سبعة كعذخيغ شضئًا، أكاًل: الصيارة مغ الحجث، ككمكع يعمع 
الحجث األصغخ يصيخ بالػضػء، كالحجث األكبخ كىي الجشابة تصيخ بالغدل، ككحلظ الحضس كالشفاس، فإذا قاؿ 

شخط لمربلة، أؼ الصيارة مغ الحجث األصغخ كاألكبخ كالحضس كالشفاس، كشيارة الفقياء: الصيارة مغ الحجث 
 الجدج كالثػب كالسكاف.

ال تكفي الصيارة مغ الحجث فبلبج مغ شيارة السكاف الحؼ ترمي بو كعمضو، كالبج مغ شيارة الثػب، كالبج مغ 
، قمضل بالحجع الرغضخ الجاؼ، شيارة الجدج، ىحه الصيارة مغ نجذ غضخ معفػ عشو، إذ يػجج نجذ معفػ عشو

فيحا معفػ عشو، كىشاؾ نجذ غضخ معفػ عشو كالبج مغ تصيضخه، كال سضسا في شيارة السكاف، مػضع القجمضغ 
 كالضجيغ كالخكبتضغ كالجبية في األصح.
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ٍع َعَم  اْلَجْبَيِة َكَأَشاَر ِبَضِجِه َعَم  َأْنِفِو َكاْلَضَجْيِغ ))َقاَؿ الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: ُأِمْخُت َأْف َأْسُجَج َعَم  َسْبَعِة َأْعطُ 
َضاَب َكالَذَعَخ((  َكالُخْكَبَتْضِغ َكَأْشَخاِؼ اْلَقَجَمْضِغ َكال َنْكِفَت الثِّ

ُ َعْشُيَسا[   ] مدمع َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ

لػنيا، كيجب أف يدتخ حجسيا، فالثضاب الزضقة التي كستخ العػرة، العػرة تقدع عمى شخيقتضغ، يجب أف يدتخ 
ترف حجع العزػ تسامًا كىحا ما يدسح لو أىل األزياء في العرخ الحجيث، فيحه ترف حجع العػرة تسامًا، كلػ 
أف الثضاب ثخضشة ال ترف لػنيا، إذا قمشا: ستخ العػرة فالسعشي بدتخ العػرة ستخ لػنيا كحجسيا، كلحلظ فالثضاب 

. فيحا الثػب الحؼ يمبدو السرمػف في الربلة إف كاف تحتو بشصاؿ أيزًا فيػ أصح أنػاع الثضاب في الفزفاضة
 الربلة ألنو فزفاض كال يرف حجع العػرة كال لػنيا.

 ػ استقباؿ القبمة : 2

حخاـ كمغ شخكط الربلة أيزًا استقباؿ القبمة، لكغ استقباؿ القبمة عمى أنػاع؛ السكي الحؼ يرمي كسط السدجج ال
يجب أف تقع عضشو عمضيا بالحات كىحا استقباؿ القبمة، يرمي كال تقع عضشو عمضيا نقػؿ ليحا السرمي في السدجج 
الحخاـ: أنت لدت مدتقببًل القبمة، فإف كاف مكضًا أؼ ىشاؾ حاجد يسشعو عغ الكعبة يسكغ أف يتجو إلى عضشيا، 

 يا كلػ بسكة.فممسكي السذاىج فخضو إصابة عضشيا، كلغضخ السذاىج جيت

 ػ دخػؿ الػقت : 3

كاآلف دخػؿ الػقت، فالذخط الثالث دخػؿ الػقت، يقػؿ العمساء: دخػؿ الػقت ىػ سبب الربلة، كيقػؿ رجل: أنا 
أريج أف أسافخ فدػؼ أصمي قبل ربع ساعة مغ األذاف، كىحه الربلة غضخ صحضحة إذ لع يجخل كقتيا، فإذا كشت 

تأخضخ فيحا بحث ثاف، أما إذا كشت ترمي الربلة في بمجؾ فبلبج مغ دخػؿ  شافعضًا كجسعت جسع تقجيع أك جسع
الػقت، بالسشاسبة كدخػؿ الػقت لضذ كسا تخيج، كأنت في مجتسع مدمع إذ يػجج مآذف كجػامع كتقاكيع، كيقػؿ لشا: 
مثل غاب الذفق األحسخ سػؼ أصمي العذاء، ال ىحا لضذ مغ اختراصظ إلى أف يؤذف العذاء، كىشاؾ ببلد 

مزايا كبقضغ في غخبيا جبل فغضاب قخص الذسذ ال يعشي الغخكب، فبعج غضاب قخص الذسذ بخبع ساعة يؤذف 
السغخب، ألنو يػجج جبل مختفع، كأحضانًا في السجف الداحمضة يكػف ىشاؾ غضسًا كثضفًا ككأنو جبل فضغضب قخص 

اآلف الذسذ غابت، كأنا سػؼ أصمي الذسذ قبل ربع ساعة، كيػجج ضخكؼ معضشة، كلدت في مدتػػ أف تقػؿ: 
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السغخب، إال إذا كشت مدافخًا في شخيق صحخاكؼ غضخ آىل بالدكاف، عشجئح تعػد إلى مػاقضت الرمػات بحدب ما 
 درسشا في ىحا السدجج.

كلكغ اعتقاد دخػلو شخط آخخ، فإذا كاف اإلنداف لضذ متأكجًا مغ دخػؿ الػقت، فيحه عبادة مذكػؾ بيا، كىحا 
ج العبادة، فرار عشجنا شخشاف دخػؿ الػقت شخط كاعتقاد دخػلو شخط آخخ، كيجب أف تعتقج جازمًا بأف الذظ يفد

 الػقت قج دخل، كلحلظ دائسًا يكػف ىشاؾ احتضاط دقائق حتى يكػف دخػؿ الػقت حتسضًا كفعمضًا.

 ػ الشضة كالشصق بالتحخيسة : 4

إمامًا مقتجيًا، كالبج مغ التحخيسة، مغ تكبضخة اإلحخاـ الشضة، نػيت أف أصمي ثبلث ركعات فخض السغخب حاضخًا، 
ببل فاصل بضغ الشضة كالتحخيسة، تشػؼ السغخب أحزخكا لي كأس شاؼ، بعج أف شخبتيا هللا أكبخ، البج مغ أف تكػف 

 الشضة كالتحخيسة ببل فاصل بضشيسا.
ػ في آخخ السدجج يخكس كيخكع كاآلف اإلنداف أحضانًا يجخل إلى السدجج فضخػ اإلماـ يرمي ركع اإلماـ كى

كيقػؿ: هللا أكبخ، كقج أتى تكبضخة اإلحخاـ مشحشضًا، فالربلة فاسجة، كالبج مغ أف تأتي تكبضخة اإلحخاـ قائسًا، كأف تأخح 
كضعًا مشحشضًا هللا أكبخ ىحه لع تخد، ككثضخًا ما يفعميا السرمػف، كاإلتضاف بالتحخيسة قائسًا قبل انحشائو لمخكػع، كعجـ 

أخضخ الشضة عغ التحخيسة، ال تكػف الشضة بعج التحخيع، كال تكػف الشضة بعج التحخيسة، هللا أكبخ نػيت أف أصمي أربع ت
 ركع، ال يرح ذلظ، ألف الشضة قبل التحخيسة.

كالشصق بالتحخيسة بحضث يدسع نفدو عمى األقل، كالبج مغ أف تمفع بيا لكغ يػجج شخز أحضانًا يرمي، كيكػف 
عمع فضقػؿ: هللا أكبخ برػت مختفع، ىحه قمة مبلحطة يسكغ أف تدسع نفدظ، البج مغ التمفع بتكبضخة ىشاؾ مجمذ 

اإلحخاـ، كال بج مغ نضة متابعة السقتجؼ إذا نػيت أف ترمي ثبلث ركعات فخض السغخب مقتجيًا، إذا كشت مقتجيًا 
 أنظ إماـ. فضجب أف تحكخ بالشضة االقتجاء، كإف كشت إمامًا فضجب أف تحكخ بالشضة

 ػ تعضضغ الفخض : 5

كتعضضغ الفخض، إنداف يخيج أف يرمي الطيخ فضشػؼ صبلة الدشة، كىػ في الخكعة الثالثة رأػ أنو سػؼ يؤذف 
العرخ فقمبيا إلى فخض، فيحه ال ترح ألنو نػػ الدشة فيي سشة، فإذا نػػ فخضًا فيػ فخض، كالبج مغ تعضضغ 

قالػا: البج مغ تعضضغ الفخض، كتعضضغ الػاجب، الفخض معخكؼ فالربح نػع الربلة، فخضًا كاجبًا، العمساء 
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كالطيخ كالعرخ كالسغخب كالعذاء، كالػاجب العضجاف كالجشازة كالػتخ، فيحه صمػات البج مغ تعضضشيا، نػيت أف 
ػجج تعضضغ، أصمي ركعتي العضج، عضج الفصخ، كال يذتخط التعضضغ في الشفل، رجل قاـ لضرمي قضاـ المضل، بالشفل ال ي

 التعضضغ بالفخض كبالػاجب.

 ػ القضاـ في غضخ الشفل : 6

القضاـ في غضخ الشفل، رجل يرمي الفخض عمى القاعج مغ غضخ عحر ال يجػز، عحر مقبػؿ، أك عحر كاٍؼ، 
التياب بالسفرل، أما أنا متعب، جئت إلى البضت الداعة الثانضة بعج مشترف المضل فرمضت ك أنت جالذ ال 

 أما الدشة فضسكغ لظ أف ترمضيا قاعجًا ال الفخض.يجػز، 
كالقضاـ في غضخ الشفل، شبعًا القضاـ إذا كاف صحضحًا، أما إذا كاف عشجه مخض أك عحر صحي فضجػز أف يرمي 

 الفخض قاعجًا.

 ػ قخاءة كلػ آية في ركعتي الفخض ككل الشفل : 7

اف أربع ركعات سشة الطيخ، يجب أف يقخأ مع قخاءة كلػ آية في ركعتي الفخض ككل الشفل، فإذا صمى اإلند
الفاتحة سػرًة قرضخًة أك ثبلث آيات في كل ركعة مغ ركعات الشفل، كأربع ركعات قبل العرخ في كل ركعة مغ 
ركعات الشفل يجب قخاءة شيء مغ القخآف، كمعشى القخاءة رجل يقف كيرمي مفخدًا كال يػجج حخكة في شفاىو، 

 غ أف تقخأ، كأف تدسع نفدظ عمى حج أدنى، كلػ آية في ركعتي الفخض.فيحه لضدت صبلة، كالبج م
آية، إماـ صمى  -مجىامتاف -ىحه آية  -السخ  -ىحه آية  -كيضعز  -ال تكفي ىحه آية  -الع  -كقج قالػا 

أ مجىامة التخاكيح فقخأ مجىامتاف، فقاؿ لو السرمي: لقج أشمت الربلة يا أخي، فقاؿ لو: قخأنا آية كاحجة، فقاؿ: اقخ 
 كاحجة ال اثشتضغ.

ال تكفي كالبج مغ  -مجىامتاف -ىحه آية  -السخ  -ىحه آية  -كيضعضز  -الع  -فالربلة غضخ جائدة أف تقخأ 
 آيتضغ جسمة تفضج السعشى، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفاْقَخُءكا َما َتَضَدَخ ِمْشُو  
 [20] سػرة السدمل: 
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 ػ قخاءة شيء في الربلة بذكل مدسػع : 8

مغ قخاءة شيء في الربلة بذكل مدسػع، لكغ بعس العمساء قالػا: ىحا شخط جائد، لساذا؟ ألف السقتجؼ ال  البج
يقخأ، كقخاءة اإلماـ قخاءة لمسقتجؼ، كرجل آخخ دخل إلى السدجج ككجج اإلماـ راكعًا فتبعو، ككبخ تكبضخة اإلحخاـ، 

ًا كتبت لو ركعة مع أنو لع يقخأ كلع يدسع، لحلظ كركع كأدرؾ معو تدبضحة، ركعتو صحضحة، كإف لع يقخأ بيا شضئ
قالػا: قخاءة القخآف شخط، كعشج بعس العمساء شخط جائد، ألنو يسكغ أف تعج لظ ركعة ركعتيا مغ دكف أف تقخأ 

 فضيا، أك أنظ سسعت اإلماـ يقخأ فقخاءتو قخاءة لظ.

 ػ عجـ تعضضغ شيء مغ القخآف لرحة الربلة : 9

آف لرحة الربلة، كلكغ العمساء قالػا: إف حفع القخآف كمو فخض كفاية إذا قاـ بو عجـ تعضضغ شيء مغ القخ 
البعس سقط عغ الكل، لكغ الحدب ىػ الحج األدنى مغ القخآف، كالحج األدنى الفاتحة كالسعػذتاف كالعرخ 

سًا، مخة إذا كالكػثخ كالقارعة كعجد مغ الدػر القرضخة، تكػف ىحه الدػر حجًا أدنى، كربشا عد كجل أعصاؾ در 
زلدلت، كمخة كالعرخ، كمخة القارعة، كمخة كيل لكل ىسدة، كتبت يج أبي ليب، كأنا الحؼ أراه أف جدء عع يجب أف 
يحفطو جسضع الشاس، كىػ الحج األدنى ألنو كمو عغ اإليساف باهلل عد كجل كالقخآف لو مخترخ، كاختراره جدء 

 عع.
قخأىا ثبلث مخات فكأنو قخأ القخآف كمو، كقج يقػؿ شخز: اقخأ لي  كمغ قخأ اإلخبلص فقج قخأ ثمث القخآف، كمغ

ختسة عمى ركح الػالجة كىحه مئة لضخة، يقػؿ لو: نعع، يقخأ اإلخبلص ثبلث مخات كيأخح مئة لضخة، كفي ىحه الدػرة 
خآف حجيث عغ ذات هللا، كىشاؾ حجيث عغ خمقو، كىشاؾ حجيث عغ شخعو، فالشبي عشجما قاؿ: اإلخبلص ثمث الق
معشى ذلظ أف ثمثو فضو حجيث عغ أسساء هللا الحدشى، فاإلخبلص جسعت قل ىػ هللا أحج هللا الرسج، كلضذ 

 معشى ىحا أنظ إذا قخأتيا ثبلث مخات قخأت القخآف كمو، فيحا فيع خاشئ.

 ػ ال يقخأ السؤتع بل يدتسع : 19

كخيع مخة أثشاء الربلة عمضو الربلة كالدبلـ كال يقخأ السؤتع، بل يدتسع، كنحغ نجرس السحىب الحشفي، كالشبي ال
 سسع أحجًا خمفو يقخأ القخآف.
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َخاَءِة َفقػَاَؿ، َىْل َقَخَأ َمِعي ))َعْغ َأبػِػي ُىَخْيَخَة َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع اْنَرَخَؼ ِمْغ َصبلٍة َجَيَخ ِفضَيا ِباْلقِ 
ج  ِمْشُكْع آِنًفا، قَ  َْ ي َأُقػُؿ َما ِلي ُأَناَزُع اْلقػػػُْخآَف، َقاَؿ، َفاْنَتَي  الَشاُس َعغِ َأ اْلِقَخاَءِة  اَؿ َرُجل  َنَعْع َيا َرُسػَؿ َّللَاِ، َقاَؿ، ِإنِّ

ضَغ َسِسُعػا ذَ  ِْ  ِلَظ ((ِفضَسا َجَيَخ ِفضِو َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِباْلِقَخاَءِة ِمَغ الَربلِة 
 ]ابغ كثضخَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 أؼ حرل تذػير، فالسحىب الحشفي يقػؿ: عمى السؤتع أف يدتسع كيشرت، لقػلو تعالى: 

ُسػَف   َْ  ﴿ َكِإَذا ُقِخَئ اْلُقْخَآُف َفاْسَتِسُعػا َلُو َكَأْنِرُتػا َلَعَمُكْع ُتْخ
 [204] سػرة األعخاؼ: 

كإف قخأ كخه تحخيسًا عشج اإلماـ الحشفي، كلكغ ىحا السػضػع لػ تػسعشا بو قمضبًل، لػ أف إندانًا يرمي في مدجج 
كبضخ، كفجأًة انقصعت الكيخباء، كانقصع مع الكيخباء صػت اإلماـ، فيل نقػؿ لو: أنت حشفي ابق كاقفًا ىكحا ال 

السحىب الذافعي يجب أف تقخأ، كلكغ إذا كاف كاقفًا كراء  حخكة كال سكشة كال قخاءة؟ ال، بل نقػؿ لو: اقخأ، عمى
اإلماـ كصػت اإلماـ مدسػع بذكل كاضح ىل تقخأ معو؟ ال، ككميع مغ رسػؿ هللا ممتسذ، رسػؿ هللا مخة قخأ كمخة 
لع يقخأ، كاإلماـ الذافعي أخح مغ الخسػؿ، فيحه السحاىب متكاممة كلضدت متشاقزة، كاتفاؽ األئسة حجة قاشعة، 
كاختبلفيع رحسة كاسعة، كلسا يدسع اإلنداف اإلماـ برػت كاضح يدتسع، كىحا اسسو التقمضج، كالتقمضج في السحاىب 
مقبػؿ، أما التمفضق فسخفػض، أخي أؼ محىب ال يػجج عمى حمي الشداء زكاة؟ أؼ محىب ثبلث شمقات بصمقة 

ترضج الخخز، يخيج أف يختاح، أما التقمضج فسقبػؿ،  كاحجة؟ ابغ تضسضة، أنا عمى ابغ تضسضة، سسػه العمساء التمفضػػق،
رجل المدت يجه يج زكجتو ككأنيا مدت قصعة أثاث، إذا أحب أال يتػضأ عمى السحىب الحشفي ال يػجج مانع، 
ىػ شافعي كمدت يجه يج زكجتو ككأف مدح قصعة أثاث فأحب أف يقمج اإلماـ الحشفي كال يتػضأ فبل مانع، كإذا 

يجه يج زكجتو كحرل شيء يحىب كيتػضأ كيقمج اإلماـ الذافعي، قاؿ بعزيع: إف أؼ عبادٍة  كاف حشفضًا كمدت
كافقت أحج السحاىب فيي صحضحة عغ عمع أك عغ غضخ عمع، رجل المدت يجه يج زكجتو كلع يتػضأ، كىػ ال 

ى الشاس، كلحلظ يعمع نفدو أحشفي أـ شافعي، كلع يتػضأ شالسا كافقت السحىب الحشفػػي صحضحة، كىحه تػسعة عم
التقمضج مقبػؿ كالتمفضق مخفػض، كاتفاؽ األئسة حجة قاشعة، كاختبلفيع رحسة كاسعة، كاختبلفيع لضذ اختبلؼ 

 تشاقٍس بل اختبلؼ سعة كتشػع.
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سة كاسعة :  اتفاؽ األئسة ْجة قاشعة كاختبلفيع ْر

حشضفة رضي هللا عشو كاف في السجيشة سبحاف هللا اختبلؼ األئسة األربعة يدع كل الحاالت، فاإلماـ الحشفي أبػ 
فقاؿ: الدكاة نقجًا، كاإلماـ الذافعي كاف في بخ مرخ فقاؿ: الدكاة عضشًا، قسح، كبلىسا عمى حق، حتى إف بعزيع 
قاؿ: لػ أف اإلماـ أبا حشضفة رضي هللا عشو عاش في بضئة اإلماـ الذافعي لحكع كحكع الذافعي، كلػ أف اإلماـ 

ة أبي حشضفة لحكع بحكسو، كاآلف نحغ في السجيشة قل لخجل: أنا أريج أف أعصضظ زكاة مالي الذافعي عاش في بضئ
كضذ قسح، فساذا يفعل بو؟ يحتاج إلى أدكات نقل، أيغ يصحشو؟ كأيغ يخبده؟ فيحا أعصاه ىسًا، إذا أعصاه مئتي لضخة 

، تعصضو كضذ قسح يقػؿ لظ: يحل بيا مذكبلتو، أما رجل يدكغ في الخيف، فالصاحػنة جاىدة، كالتشػر جاىد
أفزل مغ ألف لضخة، الساؿ لضذ لو قضسة كال يػجج أحج يبضعو شضئًا، كفي البادية كضذ قسح أفزل مغ ألف لضخة، 
كلحلظ اختبلؼ السحاىب أحضانًا تخػ رجبًل مشحخؼ األخبلؽ، كلو أىل فقخاء، كاآلف نحغ نقمج اإلماـ الذافعي 

ًا أك زيتًا، ىحه زكاة، الدكج: إذا كاف رب البضت في الصبل ضاربًا، يـػ في الذخؽ كنعصضو الدكاة عضشًا، سكخًا أك رز 
كيـػ في الغخب، كأكالده فقخاء جائعػف، أما إذا كاف أبًا حكضسًا صالحًا، فالساؿ يحل بو ألف مذكمة، عمى العضج 

ئة لضخة يحل بيا مذكبلت يشقرو ماؿ ألكالده، كيحتاج إلى محافع ألكالده عمى السجارس، كحاجات كثضخة بخسدس
 كثضخة، أعصو كضذ رز يدػس عشجه في البضت، أعصو خسدسئة لضخة أفزل لو، لحلظ اختبلؼ السحاىب رحسة.

 كال يقخأ السؤتع بل يدتسع كيشرت، كإف قخأ كخه تحخيسًا.

 ػ الخكػع كالدجػد عم  ما يجج ْجسو كتدتقخ عمضو جبيتو : 11

تدتقخ عمضو جبيتو، كلػ عمى كفو أك شخؼ ثػبو إف شيخ، كسجج كجػبًا الخكػع كالدجػد عمى ما يجج حجسو، ك 
بسا مغ أنفو كجبيتو، األنف كالجبية، األنف كحجه ال يجػز، كالجبية كحجىا ال تجػز، كال يرح االقترار عمى 
بية األنف إال مغ عحر، رجل أجخػ عسمضة في أنفو، كأنفو مزسج أك لكع عمى أنفو، كأنفو متيذع فضسكغ عمى الج

 إذا كاف ىشاؾ عحرًا.
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 ػ عجـ ارتفاع محل الدجػد عغ مػضع القجمضغ بأكثخ مغ نرف ذراع : 12

عجـ ارتفاع محل الدجػد عغ مػضع القجمضغ بأكثخ مغ نرف ذراع، يجمذ في صحغ السدجج كلو درجة عالضة 
القعػد، كإف زاد  جمذ عمى الرحغ كسجج عمى الجرجة ال يجػز، البج مغ أف يكػف مدتػػ الدجػد مع مدتػػ 

عغ نرف ذراع لع يجد الدجػد إال في زحسة السدجج، أك أثشاء الحج، في حاالت نادرة قرػػ يحرل الدجػد 
 عمى ضيخ الحؼ أمامظ، كىحه البج مشيا.

 ػ تقجيع الخكػع عم  الدجػد كالخفع مغ الدجػد إل  قخب القعػد : 13

ب القعػد، يجب أف يدجج كيخفع إلى القعػد ثع يدجج، رفعة تقجيع الخكػع عمى الدجػد كالخفع مغ الدجػد إلى قخ 
صغضخة ىحه ال تكفي، كالخفع مغ الدجػد إلى قخب القعػد عمى الرح كالعػد إلى الدجػد مخة ثانضة، كالقعػد 

 األخضخ قجر التذيج كتأخضخه عمى األركاف، أؼ القعػد األخضخ يجب أف يكػف أخضخًا.
 الربلة شخط ليا، تجريذ ىحه السعمػمات أحج شخكط الربلة. كأداؤىا مدتضقطًا، كمعخفة كضفضة

 الخكغ ك الذخط :

أما مغ ىحا الحؼ ذكخناه جسضعًا ىحه شخكط كداخميا يػجج أركاف، األركاف أربعة القضاـ كالقخاءة، كالخكػع، كالدجػد، 
ألخضخ ىحه أركاف الربلة، كالقعػد األخضخ كبعزيع قاؿ: خسدة، القضاـ، كالقخاءة، كالخكػع، كالدجػد، كالقعػد ا

كالباقي شخكط الربلة، كىحه الذخكط بعزيا لرحة الذخكع بالربلة، استقباؿ القبمة كالصيارة، شيارة الجدج مغ 
الحجث كالسكاف كالثػب، كبعزيا لرحة دكاميا، لكغ الذيء الحؼ يجحب الشطخ أف تكبضخة اإلحخاـ عشج اإلماـ أبي 

ضدت ركشًا، بضشسا تكبضخة اإلحخاـ عشج األئسة اآلخخيغ تعج ركشًا ال شخشًا، كما حشضفة رضي هللا عشو عجت شخشًا كل
الفخؽ بضغ الخكغ كالذخط؟ الذخط يدتسخ شػاؿ الربلة، فالصيارة تدتسخ، فمػ انتقس الػضػء تقصع الربلة، 

يا شخكط، كمعشى كاستقباؿ القبمة أثشاء الربلة، كشيارة السكاف، كشيارة الثػب كالبجف، كستخ العػرة، كىحه كم
الذخط أنو يدتسخ شػاؿ الربلة لكغ الخكغ يشقزي، تشتقػل مغ ركغ إلى آخخ، فإذا قمشا: إف تكبضخة اإلحخاـ شخط 
 فسعشى ذلظ أف استحزار عطسة هللا عد كجل تذابو شيارة الجدج كالثػب كالسكاف كبقضة الذخكط.

دجػد، فالتكبضخة ركغ، كالخكػع ركغ، كالدجػد ركغ، كمغ قاؿ: إف التكبضخة ركغ تشقزي بقزائو جعميا كالخكػع كال
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كالػقػؼ ركغ، كىكحا كفي درس آخخ إف شاء هللا نشتقل إلى فرػؿ أخخػ عغ كاجبات الربلة، كسششيا، 
 كمكخكىاتيا.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : كاجبات الربلة اآلداب لتبلكة القخآف الكخيع 4الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

شل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا البا
 الرالحضغ. 

 الدشة شخيقة بمػغ الفخض :

أييا األخػة السؤمشػف، تحجثشا عغ أركاف الربلة، ك قج نػىت إلى أف الفخؽ بضغ الذخط ك الخكغ ىػ أف الذخط 
كدتخ العػرة، ك استقباؿ القبمة، بضشسا الخكغ يشقزي بانقزائو، كاآلف إلى  يدتسخ مع الفخض أك مع الربلة

كاجبات الربلة، كقبل الحجيث عغ الػاجبات قاؿ بعس العمساء: شخعت الػاجبات إلكساؿ الفخائس، أك بذكل 
سة، أكضح: الفخض بمػغ قسة الجبل كالدشة الصخيق التي سمكيا الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ لبمػغ ىحه الق

 فأصبحت الدشة متكاممة مع الفخض، الدشة شخيقة بمػغ الفخض وهللا عد كجل قاؿ: 
 ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ِإَذا ُقْسُتْع ِإَل  الَربَلِة َفاْغِدُمػا ُكُجػَىُكْع  

 [ 6] سػرة السائجة: 

ع الربلة ك التدمضع فيع أف غدل الضجيغ فيل مغ السعقػؿ إلنداف يغدل كجيو بضجيغ قحرتضغ؟ كالشبي الكخيع عمضو أت
أكؿ مخة ك ثاني مخة ك ثالث مخة شخيق لغدل الػجو، ك غدل الػجو يقتزي غدل الفع ك األنف، ىحا الحؼ فيسو 

 الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ مغ قػلو تعالى: 

 ُكُجػَىُكْع  ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ِإَذا ُقْسُتْع ِإَل  الَربَلِة َفاْغِدُمػا 
 [ 6] سػرة السائجة: 
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 باألدب نصبق الدشة كبالدشة نصبق الػاجب كبالػاجب نصبق الفخض :

كأف الدشة ىي الفيع الجقضق لخسػؿ هللا عمضو الدبلـ مغ أكامخ هللا عد كجل، فأما أف تفيع أف الدشة إضافة فيحا 
ىػ الفخض ك ىحه ىي الدشة، ال، فالدشة ىي الصخيق التي سمكيا الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ حتى أدػ الفخض، 

خعت إلكساؿ الفخائس، ك الدشغ إلكساؿ الػاجبات، ك كلحلظ يؤيج ىحا الكبلـ قػؿ بعس العمساء: إف الػاجبػات ش
اآلداب إلكساؿ الدشة، فاألدب شخيقظ لتصبضق الدشة، ك الدشة شخيق لتصبضق الػاجب، ك الػاجب شخيق لتصبضق 
الفخض، أؼ إذا اشتخيشػا بزاعة مغ دكلة أجشبضة، ك عقجنا صفقة، فيشاؾ أشضاء بجييضة لػ لع تحكخ، ال بج مغ أف 

لبزاعة في عمب أك في أكعضة خاصة بيا بحدب نػعيا، كالبج مغ أف تذحغ، كمغ أف تخفق تػضع ىحه ا
بػثائق، كال بج مغ أف تػضع عمضيا عبلمة الذحغ، كىحه أشضاء كميا بجييضة مغ مدتمدمات شخاء البزاعة، إذًا 

اليجؼ ىػ الفخض، الػاجبات شخعت إلكساؿ الفخائس كالدشغ إلكساؿ الػاجبات ك اآلداب إلكساؿ الدشغ، فرار 
كالػاجب شخيق الفخض، كالدشة شخيق الػاجب، كاآلداب شخيق الدشة، كال يػجج تشاقس، فتقػؿ ألحجىع: باهلل كأس 
ماء إنو كبلـ مخترخ، إذا كاف ذكضًا يأخح الكأس ك يغدميا أكؿ مخة ك الثانضة كالثالثة ثع يسمؤىا لظ بساء بارد، 

ل لو: أريج ماء باردًا، ك لع تقل لو: أريج كأسًا نطضفًا، أخي إذا سسحت فأنت ما قمت لو: اغدل الكأس، ك لع تق
نقصة ماء، ذىب ك أحزخ لظ قصارة، خح ىحه نقصة ماء، فيل معقػؿ ىحا الكبلـ؟ نقصة ماء أؼ كأس مغ الساء، 

ًا دقضقًا، ك فيسو فالشبي يفيع فيسًا دقضقًا ججًا، إذًا عمضو الربلة ك الدبلـ فيع مغ أكامخ هللا عد كجل فيسًا دقضق
 الجقضق ىػ الدشة. 

 كاجبات الربلة :

 ػ قخاءة الفاتحة : 1

قاؿ العمساء: كاجبات الربلة ثسانضة عذخ كاجبًا أكليا: قخاءة الفاتحة، كبالسشاسبة اإلنداف إذا تخؾ كاجبًا عمضو 
ك الفخض؟ أؼ إذا تخؾ  سجػد الديػ في الدشة؟ ال، إذا تخؾ كاجبًا مغ كاجبات الربلة فعمضو سجػد الديػ، إذاً 

فخضًا أك ركشًا يجب أف يعضج الربلة، فالربلة أصبحت باشمة، الربلة تدمع بتخؾ كاجب، تخمع بدجػد الديػ، 
لكشيا تفدج بتخؾ فخض أك ركغ أك شخط، مثبًل لع يدتقبل القبمة فدجت الربلة، كلع يكغ شاىخًا مغ الحجثضغ، كلع 

يجخل الػقت، فيحه شخكط ك أركاف إف لع تكغ فالربلة فاسجة، أما يدتخ عػرتو كالسكاف لضذ شاىخًا، كلع 
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الػاجبات فإف لع تكغ فالربلة تحتاج إلى تخمضع، ك تخمضسيا سجػد الديػ، فػاجبات الربلة ثسانضة عذخ كاجبًا، 
 قخاءة الفاتحة لقػلو عمضو الربلة ك الدبلـ: 

 ِب(())ال َصبلَة ِلَسْغ َلْع َيْقَخْأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتا
اِمِت [  ]َعْغ ُعَبػاَدَة ْبِغ الرَّ

أؼ ببلغة الشبػي كميا في كمسة الباء، لع يقل ال صبلة لسغ لع يقخأ فاتحة الكتاب بل قاؿ: ال صبلة لسغ لع يقخأ 
بفاتحة الكتاب، كأف القخآف ال يقخأ إال بفاتحة الكتاب، كىحه الباء لبلستعانة، أؼ تدتعضغ عمى فيع كبلـ هللا بقخاءة 

 تحة الكتاب، تقخأ فاتحة الكتاب فتفيع كبلـ هللا، تقػؿ: فا

َخاَط اْلُسْدَتِقضَع* ِصَخاَط اَلِحيَغ َأْنَعْسَت َعَمْضِيْع َغضْ  ِخ اْلَسْغُزػِب َعَمْضِيْع َكاَل ﴿ ِإَياَؾ َنْعُبُج َكِإَياَؾ َنْدَتِعضُغ * اْىِجَنا الرِّ
 الَزالِّضَغ  

 [ 7-5] سػرة الفاتحة: 

 كاآلف كأنظ تدسع قػلو تعالى: ييجيظ الرخاط السدتقضع. 

 ػ ضع سػرة قرضخة أك ثبلث آيات في ركعتضغ مغ ركعات الربلة : 2

الذيء الثاني: ضع سػرة قرضخة أك ثبلث آيات في ركعتضغ مغ ركعات الربلة، ىحا الػاجب الثاني، قخاءة سػرة 
 قرضخة أك ثبلث آيات في ركعتضغ مغ ركعات الربلة. 

 ػ ضع سػػرة أك ثبلث آيات قرضخة في جسضع ركعات الػتخ ك الشفل : 3

الػاجب الثالث: ضع سػػرة أك ثبلث آيات قرضخة في جسضع ركعات الػتخ ك الشفل، بالفخض ركعتاف فقط، إف كاف 
، فزع الفخض ثشائضًا فبالخكعتضغ مثل الربح، ك إف كاف ثبلثضًا فبخكعتضغ فقط، ك إف كاف رباعضًا فبخكعتضغ فقط

 سػرة أك ثبلث آيات قرضخة في ركعتضغ مغ ركعات الفخض ك في كل ركعات الشفل أك الػتخ. 

 ػ قخاءة سػرتضغ في الفخض في الخكعتضغ األكلضضغ : 4

الػاجب الخابع، أف تكػف قخاءة الدػرتضغ في الفخض في الخكعتضغ األكلضضغ، ال تقخأىا بالثالثة ك الخابعة، ىحه أمػر 
 كميا بجييضة شبعًا باألكلى ك الثانضة. 
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 ػ تقجيع الفاتحة عم  الدػرة : 5

 ك تقجيع الفاتحة عمى الدػرة، لغ نصػؿ بذخحيا، كال أحج يخالفيا مغ كل السدمسضغ. 

 ػ ضع األنف لمجبية في الدجػد : 6

ك ضع األنف لمجبية في الدجػد، األنف ك الجبية معًا ىحا كاجب، فإذا سجج اإلنداف عمى جبضشو فقط فعمضو أف 
 يدجج سجػد الديػ أك عمى أنفو فقط.

 ػ اإلتضاف بالدججة الثانضة :  7

 في كل ركعة قبل االنتقاؿ لغضخىا. ك  -أما كاحجة فشقز كاجبًا  -ك اإلتضاف بالدججة الثانضة أؼ سججتضغ 

 ػ االشسئشاف في األركاف : 8

ك االشسئشاف في األركاف، االشسئشاف أؼ الدكػف، كاالشسئشاف راكعًا ك االشسئشاف ساججًا، أما نقخ الجيظ فيحا لضذ 
 مغ الربلة في شيء. 

 ػ القعػد األكؿ : 9

 ك القعػد األكؿ مغ كاجبات الربلة. 

 في القعػد األكؿ :ػ قخاءة التذيج  19

ك قخاءة التذيج في القعػد األكؿ في الرحضح، أؼ: التحضات هلل الرمػات الصضبات ىحه معخكفة، ك قخاءتو في 
 الجمػس األخضخ، التذيج يقخأ مختضغ في القعػد األكؿ ك في القعػد األخضخ. 
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 ػ القضاـ إل  الخكعة الثالثة مغ غضخ تخاخ بعج التذيج : 11

ك القضاـ إلى الثالثة أؼ إذا قعج شخز في القعػد األكؿ ك تذيج ك قاؿ:، الميع صّل عمى سضجنا دمحم مذي 
بالرمػات إنظ حسضج مجضج، ىحه ركعتاف، كىشاؾ الثالثة فقاـ ككقف فقج تأخخ بالقضاـ لمخكعة الثالثة بأكثخ مغ أداء 

لخكػع ك الدجػد فبل عمضو شيء، فإذا كاف تأخخه ركغ، فعمضو سجػد الديػ، أما إف كاف تأخخه أقل مغ أداء كا
 أشػؿ مغ أداء ركغ فعمضو أف يدجج لمديػ، إذًا ك القضاـ إلى الخكعة الثالثة مغ غضخ تخاخ بعج التذيج. 

 ػ لفع الدبلـ دكف عمضكع : 12

 ك لفع الدبلـ دكف عمضكع، الػاجب الدبلـ ك عمضكع سشة. 

 ػ قشػت الػتخ : 13

 ع إنا ندتعضشظ ك ندتيجيظ. ك قشػت الػتخ: المي

 ػ تعضضغ التكبضخ الفتتاح كل صبلة :  14

ك تكبضخات العضج كاجبة فإف تخكيا السرمي كجب عمضو الديػ، ك تعضضغ التكبضخ الفتتاح كل صبلة، كالتكبضخة كاجب 
 ال لمعضجيغ خاصة، فأؼ صبلة تحتاج إلى تكبضخة ك تكبضخة الخكػع كاجب.

 لفجخ ك ركعتي السغخب ك العذاء األكلضضغ :ػ جيخ اإلماـ بقخاءة ا 15

ك جيخ اإلماـ بقخاءة الفجخ ك ركعتي السغخب ك العذاء األكلضضغ ك لػ قزاًء، أؼ إذا صمى اإلنداف قزاء فعمضو 
أف يجيخ في الخكعتضغ األكلضضغ، ك الجسعة، ك العضجيغ، ك الػتخ، ك التخاكيح في رمزاف، ككل ىحه الرمػات 

 عتا السغخب ك العذاء ك لػ قزاء، ك الجسعة، كالعضجيغ، ك التخاكيح، ك الػتخ في رمزاف. جيخية، الفجخ، ك رك
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 ػ اإلسخار في الرمػات: 16

ك اإلسخار في الطيخ ك العرخ، ك الخكعة الثالثة في السغخب، ك الثالثة ك الخابعة في العذاء، ك نفل الشيار سخًا، 
ل، إذا صمى اإلنداف كحجه السغخب أك العذاء أك الربح فضجػز لو أف ك أما السشفخد فسخضخ فضسا يجيخ كستشفل المض

يجيخ، ك يجػز لو أف يخافت، متشفل المضل يجػز لو أف يجيخ، أك أف يخافت، كمتشفل الشيار يدخ، كمغ صمى 
صبلة نفل في الشيار فعمضو أف يدخىا أؼ يدخ القخاءة، كمغ صمى صبلة نفل في المضل فمو أف يجيخ بيا أك أف 

دخىا فيػ مخضخ، ك أما مغ صمى صبلة الفخض الجيخية مشفخدًا فمو أف يدخىا، أك أف يجيخ بيا، كىحه كاجبات ي
 الربلة أؼ أكثخىا معخكفة عشج كل السدمسضغ، لكغ قاؿ تعالى: 

ْكَخى َتْشَفُع اْلُسْؤِمِشضَغ    ﴿ َكَذكِّْخ َفِإَف الحِّ
 [55] سػرة الحاريات: 

* * * 

 القخاءة مغ اآلداب الطاىخة لتبلكة القخآف الكخيع :تحدضغ الرػت في 

كاآلف إلى فرل مختار مغ إحضاء عمـػ الجيغ، كنحغ اآلف في قخاءة القخآف الكخيع، ك قج تحجثشا في الجرس 
 الساضي عغ آداب تبلكة القخآف أؼ اآلداب الطاىخة، كاآلف نتابع اآلداب الطاىخة ك نأخح بعس اآلداب الباششة.

 الطاىخة في تبلكة كتاب هللا: تحدضغ الرػت في القخاءة قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:  فسغ اآلداب
 ))َزيُِّشػا اْلُقْخآَف ِبَأْصَػاِتُكْع ((

 ]الشدائي ك ابغ ماجو عغ البخاء[

 ك قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: 

َدِغ الَرْػِت ِباْلُقخْ  َْ  آِف َيْجَيُخ ِبِو(())َما َأِذَف َّللَاُ ِلَذْيٍء َما َأِذَف ِلَشِبيٍّ 
 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

 فاهلل يخضى أف تقخأ القخآف برػت حدغ، كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ))َلْضَذ ِمَشا َمْغ َلْع َيَتَغَغ ِباْلُقْخآِف َكَزاَد َغْضُخُه َيْجَيُخ ِبِو((
 ] البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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 ال القخآف، كال يتأثخ إال بالقخآف كال يشفعل، كال تختاح نفدو إال بالقخآف.كالسؤمغ الرادؽ ال يصخبو إ
 كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف لضمًة يشتطخ عائذة رضي هللا عشيا فأبصأت عمضو، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:  

َأْبَصْأُت َعَم  َعْيِج َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َلْضَمًة )) َعْغ َعاِئَذَة َزْكِج الَشِبيِّ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَلْت: 
 ِمْثَل ِقَخاَءِتِو َكَصْػِتِو ِمْغ َبْعَج اْلِعَذاِء ُثَع ِجْئُت َفَقاَؿ: َأْيَغ ُكْشِت ُقْمُت ُكْشُت َأْسَتِسُع ِقَخاَءَة َرُجٍل ِمْغ َأْصَحاِبَظ َلْع َأْسَسعْ 

ٍج َقالَ  َْ َحْيَفَة اْلحَ َأ ُْ َت  اْسَتَسَع َلُو ُثَع اْلَتَفَت ِإَلَي َفَقاَؿ َىَحا َساِلع  َمْػَل  َأِبي  َْ ـَ َكُقْسُت َمَعُو  ِ اَلِحي َجَعَل ْت: َفَقا ْسُج ّلِلَِ
 ِفي ُأَمِتي ِمْثَل َىَحا ((

 ] أحسج َعْغ َعاِئَذَة [

 شبعًا كانت غخفو صمى هللا عمضو مصمة عمى السدجج: 

َحْيَفَة الْ  ُْ َت  اْسَتَسَع َلُو ُثَع اْلَتَفَت ِإَلَي َفَقاَؿ َىَحا َساِلع  َمْػَل  َأِبي  َْ ـَ َكُقْسُت َمَعُو  ِ اَلِحي َجَعَل ِفي )).. َفَقا َحْسُج ّلِلَِ
 ُأَمِتي ِمْثَل َىَحا ((

 مغ آتاه هللا صػتًا ْدشًا فقج أكتي مدمارًا مغ مدامضخ آؿ داكد :

ا هللا بقارغ يقخأ القخآف نجيًا شخيًا كسا أندؿ فيحه نعسة كبضخة، كاستسع ملسو هيلع هللا ىلص ذات لضمة إلى عبج هللا بغ مدعػد فإذا أكخمش
كمعو أبػ بكخ كعسخ رضي هللا عشيع فػقفػا شػيبًل ثع قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "مغ أراد أف يقخأ القخآف غزًا شخيًا كسا أندؿ فمضقخأه 

 بغ أـ عبج"، يعشي عبج هللا بغ مدعػد.عمى قخاءة ا

فإذا آتى هللا أحجنا صػتًا حدشًا، كقاـ في المضل، كقخأ القخآف، كتخنع برػتو، كىكحا شعخ أنو مختاح فقخأ صفحتضغ 
أك ثبلثًا أك خسذ عذخة ككجج نفدو مدخكرًا، أؼ إذا قخأ القخآف كشعخ بدخكر فبل يقف بل يتابع ىحه ألنيا نفحة ال 

ذ لضقخأ فبل يحذ نفدو مختاحًا، بل يقخأ صفحة أك صفحتضغ كيقػؿ: يكفي، فإذا قخأ ككجج نفدو مختاحًا تعػد، يجم
 يكسل، كالشبي عمضو الربلة ك الدبلـ قاؿ لعبج هللا بغ مدعػد: 
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َي اْلُقْخآَف؟ َقاَؿ: َفُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َأْقَخُأ ))َعْغ َعْبِج َّللَاِ َقاَؿ: َقاَؿ ِلي َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع: اْقَخْأ َعمَ 
َت  ِإَذا َبَمغْ  َْ ُت ) َفَكْضَف ِإَذا ِجْئَشا ِمْغ َعَمْضَظ َكَعَمْضَظ ُأْنِدَؿ؟ َقاَؿ: ِإنِّي َأْشَتِيي َأْف َأْسَسَعُو ِمْغ َغْضِخي، َفَقَخْأُت الشَِّداَء 

َعَم  َىُؤالِء َشِيضًجا ( َرَفْعُت َرْأِسي َأْك َغَسَدِني َرُجل  ِإَل  َجْشِبي َفَخَفْعُت َرْأِسي َفَخَأْيُت ُدُمػَعُو  ُكلِّ ُأَمٍة ِبَذِيضٍج َكِجْئَشا ِبظَ 
 َتِدضُل((

ِ بغ مدعػد [  ]البخارؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 ك استسع ملسو هيلع هللا ىلص إلى قخاءة أبي مػسى فقاؿ: 

 ْدَماًرا ِمْغ َمَداِمضِخ آِؿ َداُكَد (())َلَقْج ُأكِتَي َأُبػ ُمػَس  مِ 
 ]الجارمي َعِغ اْبِغ ُبَخْيَجَة [

فبمغ ذلظ أبا مػسى فقاؿ يا رسػؿ هللا: لػ عمست أنظ تدسعو لحبختو لظ تحبضخًا أؼ كشت حدشتو أكثخ فمع أكغ 
في السشاـ فقاؿ لي: أنت اليضثع الحؼ أعخؼ، أؼ قخأىا درجة ثانضة لضدت أكلى، ك رأػ ىضثع القارغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 تديغ القخآف برػتظ؟. 

 العجؿ ك اإلْداف :

إذًا فالخجل الحؼ لو عسل شضب يتأكج أف ىحا العسل الصضب يبمغ الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ، فكضف ذلظ؟ هللا 
حا تدكج امخأة ك بعجما تدكجيا بفتخة يبمغو إياه، تعخض عمّي أعسالكع بعج مػتو ملسو هيلع هللا ىلص، فكل كاحج لو عسل شضب، ى

قمضمة كججىا حامبًل، سمظ شخيق اإلحداف، كىشاؾ شخيق العجؿ لػ شمقيا لعجؿ ك لكغ ىشاؾ شخيق أرقى مغ 
العجالة كىػ اإلحداف، فإماـ السدجج رأػ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ لو: قل لجارؾ فبلف إنو رفضقي في الجشة ألنيا أصبحت 

ىا ك أخح بضجىا ك جعميا امخأة صالحة، ك قج كاف بإمكانو أف يصمقيا، ك أف يفزحيا، ك أف يجعميا تائبة ك ستخ 
 بائدة، فيحا ىػ العجؿ ك لكغ اإلحداف أرقى مغ ذلظ، قاؿ لو: قل لجارؾ فبلف إنو رفضقي في الجشة. 

 صبلة هللا عم  السؤمغ تجلٍّ ك صبلة الشبي عم  السؤمشضغ تجلٍّ أيزًا :

قاؿ لو: أنت اليضثع الحؼ تديغ القخآف برػتظ؟ قمت: نعع، فقاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: جداؾ هللا خضخًا، أؼ إذا 
شاىج الخجل الشبي عمضو الدبلـ في الخؤيا ك نادػ لو باسسو فيحه مكانة كبضخة ججًا، فمضفخح فخحًا ما بعجه فخح، ألف 

ج حكى لي أخ قرة كلػال أنو صادؽ ال أصجقيا، رأػ الشبي الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ اشمع عمى عسمو، كق
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عمضو الربلة ك الدبلـ قاؿ لو: اذىب إلى فبلف، قاؿ لو: ال أعخؼ بضتو ؟ قاؿ لو: في السكاف الفبلني ك الحي 
ؿ أمتو الفبلني كفي الصابق الفبلني، كصف لو العشػاف بذكل تفرضمي، أؼ ملسو هيلع هللا ىلص ىحا الحؼ نحغ نرجقو أف أعسا

 أعساؿ السؤمشضغ تعخض عمضو ك يعخفيا، كلحلظ فاهلل عد كجل قاؿ: 
ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع َوَّللَاُ    َسِسضع  َعِمضع   ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 [ 103] سػرة التػبة: 

 بلة هللا عمى السؤمغ تجلٍّ ك صبلة الشبي عمى السؤمشضغ تجلٍّ أيزًا: ىػ الحؼ يرمي عمضكع فر

 ﴿ َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع  
 [ 103] سػرة التػبة: 

 مغ قخأ القخآف الكخيع كأنو في صبلة :

الربلة أف يتػسط  ك قج كاف عسخ يقػؿ ألبي مػسى رضي هللا عشيسا: "ذكخنا ربشا، فضقخأ عشجه حتى يكاد كقت
أؼ إذا كشت تقخأ القخآف الكخيع كأنظ في  -فضقاؿ: يا أمضخ السؤمشضغ الربلة الربلة، فضقػؿ: أك لدشا في صبلة؟" 

 قاؿ لو: أك لدشا في صبلة ؟ إشارة إلى قػؿ هللا عد كجل:  -صبلة
 ﴿ َكَلِحْكُخ َّللَاِ َأْكَبُخ َوَّللَاُ َيْعَمُع َما َتْرَشُعػَف  

 [45لعشكبػت:] سػرة ا

 ك قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ))َمِغ اْسَتَسَع ِإَل  آَيٍة ِمْغ ِكَتاِب َّللَاِ َكاَنْت َلُو ُنػًرا ((
 ] الجارمي َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

 كتحدضغ الرػت بالقخآف ىحه آخخ أدب مغ آداب تبلكة القخآف الطاىخة. 
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 اآلداب الباششة في قخاءة القخآف الكخيع :

 فيع عطسة الكبلـ ك عمػمو :ػ  1

كاآلف عشجنا عذخة آداب باششة كىي األخصخ كىحه معخكفة كالػضػء، ك استقباؿ القبمة، ك األدب، كىشاؾ أشضاء 
دقضقة ججًا، كاآلف ىحه اآلداب ىي: التعطضع، ك حزػر القمب، ك التجبخ، ك الفيع، ك التخمي، ك التخرضز، ك 

 إلى شخح تفرضمي. التأثخ، ك التخقي، ك التبخؼ، تحتاج
أكاًل فيع عطسة الكبلـ ك عمػمو: كلحلظ أصحاب الشبي قالػا: "أكتضشا اإليساف قبل القخآف"، كإذا قخأ رجل عغ شبضب 
جخاح قمب، أؼ قخأ عشو خبلؿ خسذ سشػات مقاالت، ك سسع أخبارًا عغ نجاحاتو الخائعة في جخاحة القمب، ك 

لجكلة أجشبضة ك التقػا معو، ك رجعػا مستمئضغ إعجابًا بو، ك كانػا قج سسع عشو مغ زمبلئو، ك ىشاؾ زمبلء ذىبػا 
قخؤكا لو عجة كتب، ك لو نطخيات، أؼ خبلؿ خسذ سشػات الصالب مستمئ معمػمات عغ ىحا الصبضب، فإذا التقى 
عادؼ، فضو تججه كمو تعطضسًا، أما إذا شاىج رجل إندانًا عمى عمع عاٍؿ ججًا ك ال يعخؼ عمسو يعاممو كإنداف 

فعشجما يقخأ اإلنداف كتاب هللا، ك يعخؼ هللا قبل أف يقخأ كتابو يقخؤه بتعطضع، ألنو كبلـ رب العالسضغ، كلحلظ فاهلل 
 عد كجل ىحا مغ لصفو بخمقو، فاإللو العطضع خالق الكػف أمعقػؿ أف يكػف ىحا كبلمو؟ شبعًا كبلمو. 

ضع بالعباد صاغ ليع كبلمًا يفيسػنو :  هللا لصضف ك ْر

إذًا نحغ كضف أراد ربشا عد كجل أف يشدؿ إلى مدتػانا؟ فاهلل عد ك جل العطضع، العمي، الكبضخ، الستعاؿ، رافع 
الدساء ببل عسج، لضذ كسثمو شيء، كىػ الػاحج األحج، الفخد الرسج، كضف يرضخ كبلمو مغ كبلمشا لضفيسشا إياه؟ 

ع إمامًا عطضسًا كاإلماـ الغدالي مثبًل صاحب ىحا السؤلف، قاؿ: ىحا مغ لصفو، فالعمساء ضخبػا مثبًل: إذا كاف أحجى
ك عشجه شائخ ك أحب أف يجعػه إلى الصعاـ، أك إلى الصضخاف، فيشاؾ أصػات معضشة يرجرىا، فإف كاف عشجه دابة 
أك غشسة أك خضل مثبًل أك ناقة فأصحاب ىحه البيائع ليع شخائق لمتعامل مع البيائع، إذ ىشاؾ أصػات يرجركنيا، 
إذًا ىحا الحؼ يػجج عشجه ىحا السؤلف الزخع سضحاكي عرفػرًا أك شائخًا بمغة تشاسبو، كيسكغ أف يرفخ لو فقط، 
أك يرجر صػتًا معضشًا لضتعامل مع ىحا السخمػؽ عمى عمع، مع ىحا اإلنداف العالي الحؼ استخجـ كبلمًا، أك 

 كجل ال يحتسمو أحج قاؿ تعالى:  استخجـ صػتًا مغ مدتػػ ىحا الكائغ حتى يفيسو، فكبلـ هللا عد
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عًا ِمْغ َخْذَضِة َّللَاِ َكِتْمَظ اأْلَْمثَ  اُؿ َنْزِخُبَيا ِلمَشاِس َلَعَمُيْع ﴿ َلْػ َأْنَدْلَشا َىَحا اْلُقْخَآَف َعَم  َجَبٍل َلَخَأْيَتُو َخاِشعًا ُمَتَرجِّ
 َيَتَفَكُخكَف  

 [21] سػرة الحذخ:

مى جبل لترجع، كلكغ ىحه الرضاغة التي صاغيا هللا عد كجل صضاغة مغ لغتشا فمػ أف كبلـ هللا نفدو ندؿ ع
نقخؤىا فشفيسيا، كىحا مغ لصف هللا عد كجل، فضجب أف تتأكج أف هللا عمي كبضخ، كبضخ متعاؿ، كاحج أحج، فخد 

 صسج، لضذ كسثمو شيء، ك مع ذلظ فيحا كبلمو، ك ىحا مغ لصفو، أؼ قاؿ تعالى: 

ِ اْلَسَثُل اأْلَْعَم  َكُىَػ اْلَعِديُد اْلَحِكضُع  ﴿ ِلَمِحيَغ اَل   ُيْؤِمُشػَف ِباآْلَِخَخِة َمَثُل الَدْػِء َكّلِلَِ
 [ 60] سػرة الشحل: 

كأحضانًا يكػف ىشاؾ إندانًا عمى عمع كبضخ ججًا، يحسل أعمى شيادة في العالع، عشجه ابغ صغضخ فضحاكؿ أف يفيسو 
و الستػاضعة، فيحا اسسو ندكؿ مغ ىحا األب العطضع إلى ىحا الصفل الرغضخ، فخبشا بمغتو، إما باإلشارة، أك بحخكف

عد كجل مع عمػ شأنو ك عطستو ك قجرتو البلمتشاىضة أندؿ عمى نبضشا عمضو الربلة ك الدبلـ كتابًا بمغتشا، 
يجب أف يخافق قارغ  بحخكفشا، برضاغتشا، بقػاعج لغتشا، نقخؤه فشفيسو، ك ىحا مغ لصف هللا عد كجل، ىحا الذعػر

القخآف، ك ىحا كبلـ إلو، لكغ ألف هللا لصضف ك رحضع ك رؤكؼ بالعباد صاغ ليع كبلمًا يفيسػنو، أؼ ىحه السعاني 
 ىي كبلمو، لكغ السعاني ثقضمة قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِإَنا َسُشْمِقي َعَمْضَظ َقْػاًل َثِقضبًل  
 [ 5] سػرة السدمل: 

 تػانا ىحا أكؿ معشى، كأكؿ أدب مغ آداب تبلكة القخآف الكخيع. أما صضاغتيا فسقبػلة أؼ مغ مد

 ػ التعطضع لمستكمع : 2

كاألدب الثاني: التعطضع لمستكمع، فالقارغ عشج البجاية بتبلكة القخآف يجب أف يحزخ في قمبو عطسة الستكمع، سػؼ 
خة، فالصالب امتؤل تعطضسًا أضخب مثبًل: لػ أف أستاذًا في الجامعة دخل إلى قاعة السحاضخات، كألقى محاض

لئلنداف، إذ شاىج عمسو عالضًا، ك لغتو قػية، كعشجه مشيج في التجريب، ك لو أسمػب كاضح مستع، ك عشجه إحاشة 
بالسػضػع، عخضو عخضًا كاضحًا، أؼ عسل عمى الدبػرة بعس اإلشارات، ك السخصصات، أصبح كضػحو زائجًا، 

كتػر، في السحاضخة الثانضة ازداد إعجابو، كالثالثة ازداد، كالخابعة ازداد، ككمسا يخخج الصالب مستمئًا إعجابًا بيحا الج
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ألقى محاضخة ججيجة يدداد إعجاب ىحا الصالب بأستاذه، أما السدتخجـ الحؼ يجمذ عمى باب غخفتو مغ عذخيغ 
يدداد تعطضسًا، كأما  عامًا يدمع عمضو فحجع معخفتو بيحا األستاذ محجكد ال يدداد، فالحؼ يدتسع إلى السحاضخات

السدتخجـ فضقف لو ك يحضضو، كلكغ معخفتو بيحا الصبضب أك بيحا األستاذ محجكدة، فعشجما يقخأ اإلنداف آيات هللا 
 بالكػف يدداد تعطضسًا هلل، ك إذا قخأ كتابو يدتحزخ عطسة هللا عد كجل، فيحه ىي القخاءة السجدية.

 في آياتو :ْجع معخفة اإلنداف بخبو بقجر ْجع تفكضخه 

كلكغ أحضانًا يقخأ اإلنداف ك قمبو ساه ك اله، كلضذ كل إنداف قاؿ لظ: أنا أعخؼ هللا يعخؼ هللا عد كجل، كمخة 
ضخبت مثبًل إذا ركب رجل شائخة فػؽ دمذق، قج ُيدأؿ ىل تعخؼ الذاـ؟ يقػؿ: نعع أعخفيا، رأيتيا بأـ عضشي، 

اـ لضمة بفشجؽ السصار ك تابع سفخه، يقاؿ لو: شخت فػقيا، ك إذا رجل جاء إلى السصار فقط ك تمقى كجبة ك ن
أتعخؼ الذاـ؟ يقػؿ لظ: نعع أعخفيا، رأيت جببًل مغ بعضج قالػا لي: ىحا جبل قاسضػف، كرجل كصل إلى السخجة 
فقط قضل لو: أتعخفيا؟ قاؿ: أعخفيا، ك رجل ذىب إلى الجامع األمػؼ فأضاؼ إلى السخجة الجامع األمػؼ، كرجل 

جية، ك رجل قعج في الذاـ أربع سشػات درس في الجامعة، ك سكغ بأحج أحضائيا، ك شاىج مع األمػؼ الحسض
عادات أىميا ك تقالضجىع، ك رجل ابغ البمج يقػؿ لظ: مغ خسدة ك ستضغ عامًا أنا ساكغ بالذاـ، ككميع يقػؿ لظ: 

إنداف يقػؿ: أنا أعخؼ هللا؟ ما أنا أعخؼ الذاـ، ألضذ ىشاؾ فخقًا كبضخًا ججًا بضغ معخفة كل كاحج مغ ىؤالء ك كل 
حجع السعخفة؟ قج تعخفو مغ آية، ىحا يعخفو مغ آيتضغ، كىحا يعخفو مغ مئة آية، كىحا يعخفو مغ ألف آية، أؼ 
حجع معخفتظ بقجر حجع تفكضخؾ في آيات هللا أبجًا، كإذا نطخت إلى شعامظ، كشخابظ، ككأس الساء، ككأس 

غ العضشضغ، كاألذنضغ، كالمداف، كالجماغ، كاألعراب، كاألكردة، كالذخايضغ، الحمضب، كإلى ىحه البضزة، كإلى ىاتض
كالعزبلت، كىحه الغجد الرساء، كالبشكخياس، كالصحاؿ مثبًل، كالغجة الشخامضة، كالكطخ، كالكمضتضغ، كىحه 

ساء كحجه آية، األعزاء، كإلى الحضػانات، كإلى الشباتات، كإلى األشضار، كإلى األسساؾ، كاليػاء كحجه آية، كال
كالزػء كحجه آية، كالذسذ آية، كالقسخ آية، فبقجر ما تفكخ بيحه اآليات تشسػ عشجؾ معخفة هللا عد كجل، ك إذا 
نست ىحه السعخفة ك قخأت كبلـ هللا عد كجل تدداد خذػعًا، كلحلظ أكتضشا اإليساف قبل القخآف، قاؿ: فالقارغ عشج 

زخ في قمبو عطسة الستكمع، ك يعمع أف ما يقخؤه لضذ مغ كبلـ البذخ، قاؿ: البجاية بقخاءة القخآف يجب عمضو أف يح
فزل كبلـ هللا عمى كبلـ عباده كفزل هللا عمى خمقو، ك إف في تبلكة كبلـ هللا عد كجل غاية الخصخ، فإذا أردتع 

كأنظ تدسع كبلـ هللا  أف تحجثػا ربكع فاقخؤكا القخآف، مغ قخأ القخآف فكأنسا يػحى إلضو غضخ أنو ال نبي بعجؼ، أؼ
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 الحؼ أكحاه عمى نبضو عمضو الربلة ك الدبلـ. 

 لآلية التالضة فيع عسضق ك فيع ضاىخي :

 لكغ يػجج نقصة قاؿ تعالى: 
 ﴿ اَل َيَسُدُو ِإاَل اْلُسَصَيُخكَف  

 [ 79] سػرة الػاقعة: 

سيا عامة الشاس ك فيسيا فيسًا عسضقًا، أما فيسيا كاإلماـ الغدالي فيع اآلية فيسًا عسضقًا، فيسيا فيسًا ضاىخيًا كسا يفي
السرحف كمسة ثبلثضة معشى ثبلثضة أك يقػلػا: بالتثمضث، لظ أف  -الطاىخؼ فقاؿ: ك كسا أف ضاىخ جمج السرحف 

ك كرقو محخكس عغ  -تقػؿ: ُمرحف ك َمرحف ك ِمرحف ككميا صحضح كاألغمب أف تقػؿ ُمرحف بالزع 
كاف شاىخًا فباشغ معشاه أيزًا بحكع عدة هللا ك جبللو محجػب عغ القمب إال إذا كاف ضاىخ بذخة البلمذ إال إذا 

 شاىخًا، فالقخآف أمامشا يتمػه أحج الشاس فضدداد بعجًا قاؿ تعالى: 

َسة  ِلْمُسْؤِمِشضَغ   ْْ ُؿ ِمْغ اْلُقْخآِف َما ُىَػ ِشَفاء  َكَر  ﴿ َكُنَشدِّ
 [ 82] سػرة اإلسخاء: 

 َنَدْلَشاُه َعَم  َبْعِس اأْلَْعَجِسضَغ * َفَقَخَأُه َعَمْضِيْع َما َكاُنػا ِبِو ُمْؤِمِشضَغ  ﴿ َكَلْػ 
 [199-198] سػرة الذعخاء : 

 كلػ أف القخآف ندؿ عمى إنداف تخكي بالمغة التخكضة ك قخأ عمضشا ال نفيع مشو شضئًا قاؿ تعالى: 

 ِمضَغ  ﴿ َكَحِلَظ َسَمْكَشاُه ِفي ُقُمػِب اْلُسْجخِ 
 [ 200] سػرة الذعخاء: 

 ال يفيع مشو شيء، كمعاني ىحا الكتاب مرػنة ال تتاح إال لقمب شاىخ كىحا السعشى العسضق لآلية الكخيسة: 

 ﴿ اَل َيَسُدُو ِإاَل اْلُسَصَيُخكَف  
 [ 79] سػرة الػاقعة: 

تفجخت يشابضع الحكسة في قمبو، ك أجخاىا كشاىخ القمب إذا قخأ القخآف فيع معانضو، كمغ أخمز هلل أربعضغ صباحًا 
 هللا عمى لدانو فجاىْج تذاىْج، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكاَتُقػا َّللَاَ َكُيَعمُِّسُكُع َّللَاُ َوَّللَاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع   
 [282] سػرة البقخة: 
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 القخآف تؤخح ألفاضو مغ ْفاضو ك تؤخح معانضو مسغ يعانضو :

ْكًسا َكِعْمًسا َكَسَخْخَنا َمَع َداُككَد اْلِجَباَؿ ُيَدبِّْحَغ َكالَصْضَخ َكُكَشا َفاِعِمضغَ ﴿ َفَفَيْسَشاَىا ُسمَ  ُْ    ْضَساَف َكُكبِل َآَتْضَشا 
 [ 79] سػرة األنبضاء: 

 ىشاؾ شيء اسسو فيع لكتاب هللا، مشحة مغ هللا عد كجل يقخأ فضفيع، قاؿ تعالى: 

 ِإاَل ِبِإْذِف َّللَاِ َكَمْغ ُيْؤِمْغ ِباّلَِلِ َيْيِج َقْمَبُو َوَّللَاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع   ﴿ َما َأَصاَب ِمْغ ُمِرضَبٍة 
 [ 11] سػرة التغابغ: 

فاإلماـ الغدالي رضي هللا عشو فيع ىحه اآلية فيسًا ضاىخيًا ك فيسًا عسضقًا، كلحلظ اإلماـ العكبخؼ قاؿ: "تؤخح ألفاضو 
و مسغ يعانضو"، فإذا عايغ رجل مثبًل الدكاج يعمع أف أكؿ األمخ ىشاؾ سخكر بالغ مغ حفاضو، ك تؤخح معانض

بالسخصػبة، كبعجما يكػف العخس تقخيبًا بذيخ أك شيخيغ أك ثبلثة يربح شضئًا عاديًا، ثع يخف بخيق الدكاج ثع 
ججًا بل شعػر عادؼ فقط، يرضخ الدكاج شضئًا شبضعضًا ججًا، أؼ ال يػجج عشجه ىحا الذعػر أنو ىػ شاعخ بالدعادة 

فالستدكج مّخ بيحه التجارب، فإذا التقى بإنداف خاشب اآلف قاؿ لو: أنا كفقشي هللا بإندانة ممظ نازؿ مغ الدساء، 
يقػؿ لو: عمى ميمظ، عمى ميمظ ىحا السمظ ستخاه بعج ذلظ إندانًا آخخ، عشجه خبخة، ضخبت ىحا السثل ألؤكج لكع 

ة مع هللا عد ك جل، أؼ قمبو ذاؽ الػجية إلى هللا عشجئح يفيع كبلـ هللا، فاهلل تكمع أف ىحا اإلنداف يكػف لو خبخ 
عغ السحدشضغ، لساذا يبكي بعس السؤمشضغ؟ ألنو محدغ، تفاعمت نفدو مع ىحه اآلية، كعشجما يتكمع هللا عغ العفػ 

 يبكي القارغ ألنو ىػ عفا بدمانو، كعشجما ربشا يعاتب السؤمشضغ: 

ػا اْلِكَتاَب ِمْغ َقْبُل ِف ِلَمِحيَغ َآَمُشػا َأْف َتْخَذَع ُقُمػُبُيْع ِلِحْكِخ َّللَاِ َكَما َنَدَؿ ِمَغ اْلَحقِّ َكاَل َيُكػُنػا َكاَلِحيَغ ُأكتُ ﴿ َأَلْع َيأْ 
 َفَصاَؿ َعَمْضِيُع اأْلََمُج َفَقَدْت ُقُمػُبُيْع َكَكِثضخ  ِمْشُيْع َفاِسُقػَف  

 [ 16] سػرة الحجيج: 

 يتمقى العتاب فمو العتاب ألنو مؤمغ، كعشجما يقػؿ هللا: 

 َتْفَعُمػَف ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ِلَع َتُقػُلػَف َما اَل َتْفَعُمػَف * َكُبَخ َمْقًتا ِعْشَج َّللَاِ َأْف َتُقػُلػا َما اَل 
 [3-2] سػرة الرف : 

 حثضث، ك صادؽ، ك يتمػ كبلـ هللا عد كجل، تتفاعل نفدو مع يتأثخ، فعشجما يكػف لئلنداف تجخبة، سضخ إلى هللا
 كبلـ هللا عد كجل، كىحا القخآف يخيج قمبًا تؤخح ألفاضو مغ حفاضو، ك تؤخح معانضو مسغ يعانضو. 
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 لضذ كل قمب يفيع القخآف الكخيع :

كل قمب، كلضذ  ك كسا أف كل يج ال ترمح لسذ السرحف كحلظ ال يرمح لتبلكتو كل لداف، كال يرمح لفيسو
 كل قمب يفيع القخآف الكخيع، كسضجنا ابغ عباس رضي هللا عشو لسا سسع قػلو تعالى: 

بَِّظ َكاْسَتْغِفْخُه ِإَنُو َكاَف ﴿ ِإَذا َجاَء َنْرُخ َّللَاِ َكاْلَفْتُح *َكَرَأْيَت الَشاَس َيْجُخُمػَف ِفي ِديِغ َّللَاِ َأْفَػاًجا * َفَدبِّْح ِبَحْسِج رَ 
 اًبا  َتػَ 

 [ 3-1] سػرة الشرخ: 

فيع مغ ىحه اآلية أف أجل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قج اقتخب، كعطساء العالع حضاتيع مشػشة بخسالتيع، فإذا 
تحققت انتيت حضاتيع، مخة الشبي الكخيع خصب قاؿ: إف عبجًا مغ عباد هللا خضخه هللا بضغ ما عشجه كبضغ زىخة الجنضا 

عل الرّجيق يبكي بكاًء مخًا، كالرحابة عجبػا ما لو يبكي؟ فعخؼ أف السقرػد ىػ الشبي عمضو فاختار ما عشجه، فج
 الربلة كالدبلـ: 

ُو َزْىَخَة َّللَاُ َبْضَغ َأْف ُيْؤِتضَ  ))َعْغ َأِبي َسِعضٍج َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َجَمَذ َعَم  اْلِسْشَبِخ َفَقاَؿ َعْبج  َخَضَخهُ 
َياِتَشا َقاَؿ َفَكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الُجْنَضا َكَبْضَغ َما ِعْشَجُه َفاْخَتاَر َما ِعْشَجُه َفَبَك  َأُبػ َبْكٍخ َكَبَك  َفَقاَؿ َفَجْيَشاَؾ ِبآَباِئَشا َكُأمَ 

َشا ِبِو َكَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَف َأَمَغ الَشاِس َعَمَي َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ُىَػ اْلُسَخَضُخ َكَكاَف َأُبػ َبْكٍخ َأْعَمسَ 
ـِ ال ُتْبَقَضَغ ِفي ِفي َماِلِو َكُصْحَبِتِو َأُبػ َبْكٍخ َكَلْػ ُكْشُت ُمَتِخًحا َخِمضبًل الَتَخْحُت َأَبا َبْكٍخ َخِمضبًل َكَلِكْغ ُأُخَػُة  اإِلْسبل

 ْدِجِج َخْػَخة  ِإال َخْػَخَة َأِبي َبْكٍخ((اْلسَ 
 ] البخارؼ َعْغ َأِبي َسِعضٍج[

 مغ صف  نفدو فيع عم  هللا الحخكة ك اإلشارة ك العبارة :

ىشاؾ أناس فيسػا ىحا القخآف الكخيع فيسًا عالضًا، وهللا بحخ، ككمسا ترفي نفدظ أكثخ كمسا تعسل أعسااًل شضبة 
كجل الحخكة، كاإلشارة، كالعبارة، كىشاؾ قمب أعسى يفيع القخآف فيسًا معكػسًا، أىي فئة  أكثخ، كتفيع عمى ربشا عد

 ضالة ال ترمي حتى يسكشيا هللا في األرض؟ فيسػا قػلو تعالى: 
ِ َعاِقبَ ﴿ اَلِحيَغ ِإْف َمَكَشاُىْع ِفي اأْلَْرِض َأَقاُمػا الَربَلَة َكَآَتُػا الَدَكاَة َكَأَمُخكا ِباْلَسْعُخكِؼ كَ  ُة َنَيْػا َعِغ اْلُسْشَكِخ َكّلِلَِ

  اأْلُُمػرِ 
 [41] سػرة الحج : 
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 كإذا ما مكشاىع ال يرمػف، ىحا فيع شضصاني لكتاب هللا، قاؿ تعالى: 

َت  َيْأِتَضَظ اْلَضِقضُغ   َْ  ﴿ َكاْعُبْج َرَبَظ 
 [ 99] سػرة الحجخ: 

إذا أنت أتاؾ الضقضغ فأنت في حل مغ العبادة، ألف الضقضغ جاء، في تمبضذ إبمضذ يمبذ عمضو بعس اآليات 
 فضفيسيا فيسًا خاشئًا، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اَل َتْأُكُمػا الخَِّبا َأْضَعاًفا ُمَزاَعَفًة َكاَتُقػا َّللَاَ َلَعَمُكْع ُتْفِمُحػَف  
 [ 130سػرة آؿ عسخاف:  ]

 فضقػؿ الزاؿ: أخي القزضة مختبة قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوَّللَاُ َخَمَقُكْع َكَما َتْعَسُمػَف  
 [ 96] سػرة الرافات: 

 فيحا الداني خمق هللا لو ىحا العسل، كشارب الخسخ خمقو هللا شارب خسخ، كىشاؾ أشخاص يرجقػف ىحه اآلية. 

 قخأ القخآف يفعل القخآف بو فعل الدحخ : مغ كاف قمبو ْضًا كعسمو شضبًا ك

أحج الرحابة عضغ كالضًا لحسز كىػ سعضج بغ عامخ، كلسا شمب سضجنا عسخ أىل حسز سأليع عغ كالضيع قالػا 
لو: لشا عمضو مجسػعة مآخح، أحج ىحه السآخح أنو كىػ بضششا يغسى عمضو، كيغضب عغ الػعي، كما فيسشا ىحه الحالة، 

بي رضي هللا عشو قاؿ: شيجت مرخع خبضب ، كىػ صحابي جمضل كالشبي الكخيع أرسمو فمسا سأؿ ىحا الرحا
بسيسة إلى مكة، فقبزػا عمضو، كصمبػه، كقبل أف يرمبػه عخضػا عمضو أف يكفخ بسحسج، كقاؿ لو أبػ سفضاف: 

كقاؿ لو:  أتحب أف يكػف دمحم مكانظ كأنت معافى في أىمظ؟ فيحا الرحابي الكخيع انتفس كسا يشتفس العرفػر
وهللا ال أحب أف أكػف في أىمي كفي كلجؼ كعشجؼ عافضة الجنضا كنعضسيا كيراب رسػؿ هللا بذػكة، قاؿ أبػ 
سفضاف: ما رأيت أحجًا يحب أحجًا كحب أصحاب محسٍج دمحمًا ، شمب أف يرمي ركعتضغ فدسحػا لو كمغ ثع صمبػه 

مرخعو ككاف مذخكًا، ككاف مغ كجياء قخير، ككاف  عمى نخمة، كىحا سعضج بغ عامخ الجسحي كاف مػجػدًا أثشاء
بإمكانو أف يشرخه، كلكشو كاف مذخكًا ككمسا يأتي في ذاكختو ىحا السػقف يراب باإلغساء لذجة خجمو مغ هللا عد 
كجل، فاإلنداف عشجما يكػف قمبو حضًا كعسمو شضبًا، كعاشفتو متأججة، كصمتو باهلل متضشة، كسخيختو كعبلنضتو، إذا 

 القخآف يفعل بو فعل الدحخ.قخأ 
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ككاف سضجنا عكخمة بغ أبي جيل إذا نذخ السرحف أغسي عمضو، كيقػؿ: ىػ كبلـ ربي، ىػ كبلـ ربي، فتعطضع 
الكبلـ تعطضع الستكمع، كلع تحزخه عطسة الستكمع ما لع يتفكخ في صفاتو، كجبللو، كأفعالو، فإذا إنداف جاءتو 

يعسل في شخكتو إذا بعث لو رسالة كتػقضعو رسالة مغ صجيقو يقخؤىا، كإذا جاءتو رسالة مغ السجيخ العاـ الحؼ 
باألخزخ، ال يمقضيا عمى الصاكلة بل يزعيا في الجرج، كإذا كانت الخسالة مغ أعمى مشرب في الببلد فضسكغ أف 
يزع ليا إشارًا، كيقػؿ: ىحه رسالة خاصة لي كىحا تػقضعو، فعمى قجر مكانة السخسل تعطع الخسالة، فيحا كبلـ هللا 

نو خالق الكػف، كإذا ألقى اإلنداف السرحف فعمضو أف يججد إسبلمو، كإذا كاف لو أخ اسسو يحضى كضف تعطسو؟ إ
فقاؿ لو: يا يحضى خح الكتاب، فيحا استيداء بكبلـ هللا، يدتخجـ آيات هللا لغضخ ما صشعت لو، أحضانًا يقػؿ لدبػف ك 

أف تصالب زبػنظ كتمع بيا جسعضة؟ ال  ىػ يصالبو بالحداب: ادفع بالتي ىي أحدغ، فيحه اآلية لضدت مغ أجل
يجػز أف تدتخجـ آيات هللا عد كجل ألغخاض تافية، امدح كاتخؾ الجيغ كالقخآف كالحجيث في عمضائو، كاتخؾ الجيغ 
 في الدساء كال تشدؿ الجيغ إلى األرض، كتسدح فضو، ككثضخ مغ األشخاص يدتيدؤكف باهلل عد كجل بقدسيع. 

 ػ تخؾ ْجيث الشفذ : 3

، كالبضع كالذخاء، كاآل ف األدب الثالث مغ آداب التبلكة: تخؾ حجيث الشفذ، تقخأ القخآف كفي بالظ مذاكل الضـػ
 كالدكجة كاألكالد، كالجيػف، كالصبخ، كأنت تقخأ كتاب هللا، اتخؾ حجيث الشفذ؛ يا يحضى خح الكتاب بقػة.

إلي مغ القخآف حتى أحجث نفدي بغضخه؟  قضل لبعزيع: إذا قخأت القخآف تحجث نفدظ بذيء؟ فقاؿ: أؼ شيء أحب
ىحا أحب شيء إلي ككاف بعس الدمف إذا قخأ آيًة لع يكغ قمبو فضيا أعادىا ثانضًة، إعادة اآلية مغ تعطضع القخآف 

 الكخيع. 

 ػ التجبخ : 4

قاؿ عمي كاآلف األدب الخابع، أكؿ شيء أف يكػف حاضخ الشفذ، حاضخ القمب مع القخاءة، كاألدب الخابع التجبخ، 
رضي هللا عشو: "ال خضخ في عبادة ال فقو فضيا، كال في قخاءٍة ال تجبخ فضيا"، فقخآف مغ دكف تجبخ كأنظ ما قخأت، 
كلكغ إذا كشت كراء إماـ كتفكخت في آية كركع فضجب في الخكػع أف تشتبو إلى الخكػع كما تبقى في الخكػع مع 

يا ركع، فاآلف ادخل في حاؿ الخكػع، سجج فادخل في حاؿ اآلية كىحا مسا يديء لمربلة، قخأ آية فتأثخت ب
 الدجػد، أما أف تبقى في اآلية راكعًا كساججًا فيحه إساءة في الربلة.
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كركؼ أنو ملسو هيلع هللا ىلص قخأ بسم ميحرلا نمحرلا هللا فخددىا عذخيغ مخة، يسكغ أنو تخنع بيا كثضخًا، كتفاعل معيا، كمخة عغ أبي 
 رسػؿ هللا مخًة لضمًة. ذر قاؿ: قاـ بشا

ال تقل هللا أىمكيع فإنيع يدتحقػف، ىحا لضذ عسمظ فقج يكػف أكخميع بعجما أىمكيع، كىحا مغ شغل هللا كحجه، مغ 
عخؼ حجه فمضقف عشجه، قخأ الشبي آية كأعادىا كثضخًا يبجك أنو عخؼ أف مقامو انتيى عشج الحج، وهللا عد كجل ىل 

 عخؼ، قاؿ تعالى: أىل أالسكا سػؼ يعحبيع؟ ال أ 
ْبُيْع َفِإَنُيْع ِعَباُدَؾ َكِإْف َتْغِفْخ َلُيْع َفِإَنَظ َأْنَت اْلَعِديُد اْلَحِكضُع    ﴿ ِإْف ُتَعحِّ

 [ 118] سػرة السائجة: 

ىحا لضذ عسمي، ىحا مغ اختراص هللا عد كجل، فمسا يبحث اإلنداف في ىحه السػضػعات كأنو تجاكز حجه، 
 ـ مغ قضاـ المضل كحتى الفجخ يتمػ ىحه اآلية كيعضجىا، قاؿ تعالى: كأحج األصحاب الكخا

َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكاَلِحيَغ َآَمُشػا َكَعِسُمػا الَراِلَحاِت َسَػاًء َمحْ  ػا الَدضِّ ُْ ِدَب اَلِحيَغ اْجَتَخ َْ ـْ  َضاُىْع َكَمَساُتُيْع َساَء َما ﴿ َأ
 َيْحُكُسػَف  

 [21] سػرة الجاثضة : 

وهللا شيء جسضل، وهللا ىحه اآلية تكفي إذا مذضت بذكل جضج، فيل مغ السعقػؿ أف تكػف حضاتظ مثل إنداف 
فاسق؟ كيسكغ أف تتعامل معاممة الفاسق؟ كأف يخػفظ هللا عد كجل كيخعبظ كيخسل لظ مذكبلت مغ مصب إلى 

شاس ذلضبًل ليع؟ كىل مغ السعقػؿ مصب؟ فيل ىحا معقػؿ؟ كىل مغ السعقػؿ أف يكػف قمبظ مخمػعًا خائفًا مغ ال
 أف تخػنظ زكجتظ؟ وهللا لضذ معقػاًل ألنظ شاىخ كأخحت شاىخة، كالصضبػف لمصضبات. 

 التجبخ في آيات هللا كاجب عم  كل مدمع :

 سعضج بغ جبضخ أيزًا صمى شػاؿ المضل يقػؿ قػلو تعالى: 
 ﴿ َكاْمَتاُزكا اْلَضْػـَ َأُيَيا اْلُسْجِخُمػَف  

 [ 59يذ: ] سػرة 

يجػز في الجنضا كضعيع جضج، أؼ عشجىع شيء أعمى مغ السؤمغ، كقج يكػف السؤمغ حضاتو متػاضعة، كبضتو 
متػاضع، كلضذ عشجه حالة أساسضة في البضت، كيػجج إنداف فاجخ كافخ جسعت لو الجنضا مغ أشخافيا، كلكغ انطخ 

 إلى ىحه اآلية كحجىا تكفي: 
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 َأُيَيا اْلُسْجِخُمػَف  ﴿ َكاْمَتاُزكا اْلَضْػـَ 
 [ 59] سػرة يذ: 

ابتعجكا عشيع، كفي أكؿ العاـ الجراسي يقخأ السجيخ أسساء الخاسبضغ كيقػؿ: قفػا ىشا بسفخدكع، كيقػؿ لمشاجحضغ: قفػا 
 ىشا، فضخخج الخاسب مثل الحضػاف الحلضل ألنو راسب كامتازكا أؼ ابتعجكا، قفػا في مكاف مدتقل.

فتتح الدػرة فضػقفشي بعس ما أشيج فضيا عشج الفخاغ مشيا حتى يصمع الفجخ، كيبجأ بدػرة كقاؿ بعزيع: إني أل
يتأمميا كيتعسق بيا كيعضجىا، يتخنع بيا كيتفاعل معيا، يبكي كيتأثخ كال يشيضيا، ككاف بعزيع يقػؿ: آية ال أتفيسيا 

لبلـ حخؼ ركب عجدًا، ال لضذ ىكحا، كال يكػف قمبي فضيا ال أعج ليا ثػابًا، أخي كل حخؼ بحدشة كألف حخؼ كا
 كل آية ال أتفيسيا كال يكػف قمبي فضيا ال أعّج ليا ثػابًا إشبلقًا.

كحكي عغ أبي سمضساف الجاراني أنو قاؿ: "إني ألتمػ اآلية فأقضع فضيا أربع لضاؿ أك خسذ لضاؿ كلػال أني أقصع 
 الفكخ فضيا ما جاكزتيا إلى غضخىا".

بقي في سػرة ىػد ستة أشيخ يكخرىا كال يفخغ مغ التجبخ فضيا، كقاؿ بعس العارفضغ: كركؼ عغ بعس الدمف أنو 
لي في كل جسعة ختسة، كفي كل شيخ ختسة، كفي كل سشة ختسة، كلي ختسة مشح ثبلثضغ سشًة كلع تشتِو، ىحه 
 تجبخ، بجأ فضيا مشح ثبلثضغ عامًا ك لع يشييا بعج، لو كل جسعة ختسة، ك كل شيخ، ك كل عاـ.

بقي عمضشا مغ آداب التبلكة التفيع، ك التػقي، ك التبخؼ، ك التخرضز، ك سػؼ نذخح ىحا بالتفرضل إف شاء هللا  
 تعالى في درس قادـ. 

* * * 

 قرة قتضبة بغ مدمع ك أسضخه مع الحجاج :

عمضو  اآلف إلى قرة مغ القرز التي ليا مغدػ، ك القرة عغ الحجاج، قضل: إنو ُأتي لمحجاج بقـػ مسغ خخجػا
فأمخ بيع فزخبت أعشاقيع، ك أقضست صبلة السغخب، ك قج بقي مغ القـػ كاحج لع تزخب عشقو، فقاؿ الحجاج 

قاؿ قتضبة: فخخجت ك الخجل معي فمسا  -أؼ خحه معظ -لقتضبة بغ مدمع: انرخؼ بو معظ حتى تغجك بو عمي 
قمت: ك ما ذاؾ؟ قاؿ: إني ك هللا  - أؼ ىل تخجمشي ىحه الخجمة؟ -كشا ببعس الصخيق قاؿ لي: ىل لظ في خضخ؟

أؼ تيسة ألرقت  -ما خخجت عمى السدمسضغ أؼ أنا لع أسئ ليع، ك ال استحممت قتاليع، ك لكشي ابتمضت بسا تخػ 
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كالحجاج في الضـػ الثاني يزخب عشق قتضبة إذا  -ك عشجؼ كدائع ك أمػاؿ فيل لظ أف تخمي سبضمي؟  -بي 
أرد عمى كل ذؼ حق حقو ك أكصي، ك لظ عمي أف أرجع حتى أضع يجؼ  ك تأذف لي حتى آتي أىمي ك -تخكو

في يجؾ، عيج هللا سأرجع، إلى أيغ يخيج أف يخجع؟ إلى القتل، قاؿ لو: عيج هللا سأرجع ك لكغ عشجؼ أمػااًل لضدت 
 لي ك أرػ أىمي ك أكدعيع ك أكصي ك أرد األمػاؿ ألصحابيا ك آتي إلضظ، فعجب ما ىحا الدؤاؿ؟ ىحا سؤاؿ
مزحظ أؼ شمب مزحظ غضخ معقػؿ، قاؿ: فعجبت لو ك تزاحكت أؼ ضحكت ىل مغ السعقػؿ أف أشمقظ 
تحىب، ك مزضشا ىشضية ثع أعاد عمّي القػؿ ك قاؿ: إني أعاىجؾ هللا لظ عمّي أف أعػد إلضظ، قتضبة رؽ قمبو، ىػ 

فسا ممكت نفدي حتى قمت لو:  يخيج أف يػدع أىمو، كيخد األمػاؿ ألصحابيا، كيعسل كصضة، كيخػ أكالده، قاؿ:
اذىب، بعجما قاؿ لو اذىب أشعل مغ الجاخل، فمسا تػارػ شخرو أسقط في يجؼ فقمت: ماذا صشعت في نفدي؟ 
ك أتضت أىمي ميسػمًا مغسػمًا، أؼ لع يعج يخػ، فدألػني عغ شأني فأخبختيع فقالػا: ك هللا قج غمصت، لقج اجتخأت 

لع يكغ الػقت  -كىحه المضمة أشػؿ لضمة بحضاتو -ججًا، قاؿ: فبتشا بأشػؿ لضمةعمى الحجاج أؼ عسمت عسبًل كبضخًا 
يجخؼ أبجًا، ىل سضأتي أـ ال؟ فمسا كاف أذاف الفجخ إذا بالباب يصخؽ فخخجت فإذا أنا بالخجل فقمت: أرجعت، 

ا كاف الدمف فقاؿ: سبحاف هللّا جعمت لظ عيج هللا عمي أأخػنظ ك ال أرجع؟ كىل مغ السعقػؿ أال أرجع؟ ىكح
الرالح، تأثخ تسامًا أؼ لع يرجؽ أنو سضعػد، فقمت: أما ك هللا إف استصعت ألنفعشظ لكػنظ رجعت، كلعل هللا 
يقجرني أف أخمرظ مغ السػت، ك انصمقت بو حتى أجمدتو عمى باب الحجاج، ك دخمت فمسا رآني قاؿ: يا قتضبة 

ق لي معو قرة عجضبة، قاؿ: ما ىي؟ فحجثتو الحجيث فأذف أيغ أسضخؾ؟ قمت: أصمح هللا األمضخ، بالباب ك قج اتف
لو فجخل ثع قاؿ: يا قتضبة أتحب أف أىبو لظ؟ قمت: نعع، قاؿ: ىػ لظ، فانرخؼ بو معظ، فمسا خخجت بو قمت 
لو: خح أؼ شخيق شئت أنت شمضق، فيحا األعخابي أؼ ىحا الخجل رفع شخفو إلى الدساء ك قاؿ: لظ الحسج يا رب، 

ك قاؿ: لظ  -ال شكخًا ك ال هللا يعصضظ العافضة أك فزمت أبجًا فقط نطخ -بكمسة، لع يقل لو أؼ كمسة  ك ما كمسشي
الحسج يا رب، رأػ فعل هللا ك لع يَخ فعمو، ك ال قاؿ لي: أحدشت ك ال أسأت، تعجب ىل ىحا مجشػف؟ فقمت في 

جداؾ هللا خضخًا أما ك هللا ما ذىب عشي ما  نفدي: مجشػف ك هللا، قاؿ: فمسا كاف بعج ثبلثة أياـ جاءني ك قاؿ لي:
صشعت أؼ لدت ناسضًا فزمظ، ك لكششي كخىت أف أشخؾ مع حسج هللا حسج أحج، لع أحب في ىحه المحطة أف 
أشكخ مع هللا إندانًا آخخ، أؼ إذا بعث هللا إلنداف فزبًل كعشجه ىحه األخبلؽ يخاه مغ هللا عد كجل؟ استغخب نطخ 

 الحسج يا رب انطخ العيج، العيج ىكحا، قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: إلى فػؽ ك قاؿ: لظ 
 ))ال ِإيَساَف ِلَسْغ ال َأَماَنَة َلُو كال ِديَغ ِلَسْغ ال َعْيَج َلُو((

 ]أحسج َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[
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ىحا عاىج هللا عد كجل أف يخجع، ك سضخجع لضسػت، ك كاف بإمكانو أف يفمت مغ السػت، ال يػجج قػة تخجعو، 
 لكغ أخبلقو قج أعادتو، فخبشا كافأه أنو نجاه مغ السػت. 

 سجػد الذكخ :

لحلظ يػجج شيء في الفقو اسسو سجػد الذكخ فإذا تحقق لئلنداف مكدب، نجح في امتحاف صعب، صخفت عشو 
ضبة كبضخة، شبح مرضبة، مخض عزاؿ فكاف في التحمضل سمضسًا ال شيء فضو، ككاف يعتقجه مخضًا خبضثًا فكاف مر

كرمًا عاديًا، التياب سحايا كاف ابشو سػؼ يسػت فاهلل سمسو، مخض خبضث في الجـ جعمو هللا سمضسًا، فيل يػجج 
الصبضب ما شاء هللا حػلو كصف دكاء بعج ثبلث  عشجنا مثل ىحه السػاقف أف ىحا مغ هللا عد كجل؟ ال تقػلػا: ىحا

ساعات شفي إذا ىع يذخكػف، إذا تفزل هللا عد كجل عمضظ بفزل برحتظ، بدكجتظ، بأكالدؾ، بعسمظ، بجخمظ، 
 اقتِج بيحا اإلنداف.

ي لظ الحسج يا رب بعج أياـ ثبلث عاد إلضو كقاؿ: جداؾ هللا عشي كل خضخ أنا وهللا ما ذىب عشي ما صشعت، كلكش
 كخىت أف أشخؾ مع حسج هللا حسج أحج، كبيحه الداعة ما أحببت أف يكػف لغضخ هللا الفزل. 

* * * 

 الحبلؿ ك الحخاـ ك الذبية :

 كاآلف إلى بعس األحاديث الذخيفة، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ: اْلَحبلُؿ َبضِّغ   )) َعْغ َعاِمٍخ َقاَؿ َسِسْعُت الُشْعَساَف ْبَغ َبِذضٍخ َيُقػُؿ َسِسْعُت َرُسػؿَ 

ـُ َبضِّغ  َكَبْضَشُيَسا ُمَذَبَيات  ال َيْعَمُسَيا َكِثضخ  ِمَغ الَشاِس َفَسِغ اَتَق  اْلُسَذَبَياِت اْسَتْبخَ  َأ ِلِجيِشِو َكِعْخِضِو َكَمْغ َكَقَع َكاْلَحَخا
َس  َّللَاِ ِفي َأْرِضِو  ِفي الُذُبَياِت َكَخاعٍ  ِْ ًس  َأال ِإَف  ِْ ْػَؿ اْلِحَس  ُيػِشُظ َأْف ُيَػاِقَعُو َأال َكِإَف ِلُكلِّ َمِمٍظ  َْ َيْخَع  

 َكِىَي اْلَقْمُب (( ُو َأالَمَحاِرُمُو أال َكِإَف ِفي اْلَجَدِج ُمْزَغًة ِإَذا َصَمَحْت َصَمَح اْلَجَدُج ُكُمُو َكِإَذا َفَدَجْت َفَدَج اْلَجَدُج ُكمُ 
 ] مدمع َعْغ َعاِمٍخ[

الحبلؿ حبلؿ كاضح، أنا شخبت ماء ال بأس، مغ مخة سأؿ عغ شخب الساء حبلؿ أـ حخاـ؟ كاضح، أنا أعسل في 
التجارة بزاعتي حبلؿ، كربحي معقػؿ، كبلمي صجؽ، ككعجؼ صحضح، كسعخؼ معتجؿ حبلؿ، كالحخاـ؛ الدخقة 

 ـ، الحبلؿ بضغ كالحخاـ بضغ: حخاـ، كالدنا حخاـ، كالغر حخا
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ـُ َبضِّغ  َكَبْضَشُيَسا ُمَذَبَيات  ال َيْعَمُسَيا َكِثضخ  ِمَغ الَشاِس َفَسِغ اَتَق  الْ  ُسَذَبَياِت اْسَتْبَخَأ ِلِجيِشِو ))...اْلَحبلُؿ َبضِّغ  َكاْلَحَخا
 َكِعْخِضِو... ((
ا ال يخيبظ، ال يبمغ العبج أف يكػف مغ الستقضغ حتى يجع فيحه الذبية فضيا شظ دعيا كاستخح، دع ما يخيبظ إلى م

ما ال بأس بو ححرًا مسا بو بأس، كمغ كقع في الذبيات فقج كقع في الحخاـ، الذبية تشقل إلى الحخاـ، فسغ تخؾ 
الذبيات كاف لسا استباف أتخؾ، كمغ كقع في الذبيات كاف لسا اشتبو عمضو أكقع، فإذا تخؾ إنداف شبية فسغ باب 

كلى سضتخؾ الفخض كسضتخؾ الذيء الػاضح، أما إذا كقع في شبية فدػؼ يقع في الحخاـ، فمحلظ كل شيء تذعخ أ
نفدظ فضو أخح كرد، كفي داخمظ يػجج سؤاؿ كجػاب، أخي ذىبشا إلى لبشاف كسخخني بغخض سػؼ أقدع 

اذا أفعل؟ ىحه شبية، السرخكؼ عمى األغخاض كميا، فيل قمت لو سػؼ أربح عمضظ؟ ال بل سخخني سخخة كأنا م
إذا كاف ىػ سخخؾ سخخة خجمة كأنت ربحت عمضو فيحا حخاـ، تجج أخحًا كردًا فاتخكيا كارتح، خح سعخ الحاجة كسا 

 اشتخيتيا، كىشاؾ أشخاص دائسًا بأخح كرد يقعػف في الحخاـ. 

َل ))َعْغ َسْمَساَف اْلَفاِرِسيِّ َقاَؿ ُسِئَل َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمضْ  َْ ِو َكَسَمَع َعِغ الَدْسِغ َكاْلُجْبِغ َكاْلِفَخاِء َقاَؿ اْلَحبلُؿ َما َأ
َخـَ َّللَاُ ِفي ِكَتاِبِو َكَما َسَكَت َعْشُو َفُيَػ ِمَسا َعَفا َعْشُو (( َْ ـُ َما   َّللَاُ ِفي ِكَتاِبِو َكاْلَحَخا

]  ] التخمحؼ َعْغ َسْمَساَف اْلَفاِرِسيِّ

يحـخ شضئًا هللا حممو، كال يػجج إنداف يحمل شضئًا هللا حخمو، أخي ضعيا بخقبتي، كعامة الشاس ال يػجج إنداف 
 يؤخحكف ببعزيع بعزًا، الحبلؿ ما حممو هللا كالحخاـ ما حخمو هللا، كما سكت هللا عشو فيػ مسا عفي عشو.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 الباششةآداب القخاءة  -: سشغ الربلة  5الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، ك 

نا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ أر 
 الرالحضغ.

 ْكع الذخع في الدشة :

أييا األخػة السؤمشػف، الحجيث الضـػ عغ سشغ الربلة، كمغ أحدغ أحكاـ الدشة أف تخكيا كلػ عسجًا ال يفدج 
ػ، غضخ أنو يكػف مدضئًا إذا تخكيا عسجًا، كاإلساءة أقل مغ الكخاىة، كيثاب عمى الربلة، كال يػجب سجػد الدي

 فعميا كيبلـ عمى تخكيا، ىحا حكع الذخع في الدشة.
فمػ أف إندانًا سيا عغ إحجػ سشغ الربلة ال يػجب ىحا الديػ سجػد الديػ، أما إذا سيا عغ بعس كاجباتيا، 

سجػد الديػ، أما إذا سيا عغ أحج أركانيا فربلتو باشمة، فالفخض إذا أك عغ كاجب مغ كاجباتيا، فيحا يػجب 
 تخؾ تبصل الربلة، كالػاجب إذا تخؾ يػجب سجػد الديػ، كأما الدشة فضثاب مغ فعميا كيبلـ مغ تخكيا.
بلـ رفضع رفع الضجيغ لمتحخيسة ححاء األذنضغ ىحا مغ الدشة، أما السخأة فححاء السشكبضغ، فيع الشبي عمضو الربلة كالد

السدتػػ لػ رفعت السخأة يجييا ىكحا ربسا ضيخ ذراعيا فضكتفي مغ السخأة بخفع الضجيغ إلى ححاء السشكبضغ، ك عمى 
ىحا تشدحب أحكاـ عجة: فسثبًل السخأة لضذ عمضيا أف تيخكؿ بضغ الرفا كالسخكة، ك بضغ السضمضغ األخزخيغ، فإذا 

ظ السخأة إذا ماتت ىشاؾ كفغ خاص لرجرىا، لئبل يثضخ مشطخىا ىخكلت ربسا اىتد صجرىا فأثارت الفتشة، ككحل
الخجاؿ إذا حسمػىا، كىشاؾ أشضاء كثضخة حتى إف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف إذا كجو امخأة مغ قخيباتو إلى 
التدتخ ذكخ كمسات ال تثضخ أؼ شعػر، ال تمبدي ىحه الثػب فإنو يرف حجع عطامظ، كمسة عطاـ ال تثضخ 

إشبلقًا، ك أؼ كمسة أخخػ ربسا أثارت، كىحا تعمضع الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فمساذا ىحه الكتب التي ألفت  الذيػة
 في العرػر الستأخخة مفعسة بألفاظ العػرات كاألفعاؿ كسا ىي كىحا مسا يثضخ الحخج كالخجل؟ قاؿ تعالى: 
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اِفُطػَف * ِإاَل  َْ َعَم  َأْزَكاِجِيْع أْك َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإَنُيْع َغْضُخ َمُمػِمضَغ* َفَسِغ اْبَتَغ  َكَراَء ﴿ َكاَلِحيَغ ُىْع ِلُفُخكِجِيْع 
 َذِلَظ َفُأكَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدكَف  

 [ 7-5] سػرة السؤمشػف: 

 ﴿ َأْك اَلَمْدُتْع الشَِّداَء 
 [43] سػرة الشداء: 

 أنػاع االنحخاؼ لكغ بذكل ال يخجش حضاء السدتسع، قاؿ تعالى:  فسغ ابتغى كراء ذلظ، دخل في ىحه اآلية كل

 ﴿ َفَسِغ اْبَتَغ  َكَراَء َذِلَظ َفُأكَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدكَف 
 [7] سػرة السؤمشػف: 

 سشغ الربلة :

حاء السشكبضغ لمسخأة : 1  ػ رفع الضجيغ لمتحخيسة ْحاء األذنضغ ْك

كاإلنداف السفخكض بو أف يتأدب بأدب القخآف، ال يحكخ بسػضػع الفقو يػجج كمسات قخآنضة كشايات رفضعة السدتػػ، 
 العػرات بأسسائيا كاألفعاؿ برفاتيا، ىحا مسا يػجب الحخج، كيدبب الخجل كالحضاء مغ السدتسع.
فخفع الضجيغ لمتحخيسة ححاء األذنضغ، كححاء السشكبضغ لمسخأة لئبل يطيخ ذراعيا، كنذخ األصابع، الشذخ حالة بضغ 

زع كبضغ االنفخاج، كمقابمة إحخاـ السقتجؼ إلحخاـ إمامو، ال يشبغي أف يتأخخ السقتجؼ عغ اإلماـ كالبج مغ التبلـز ال
كالستابعة، كمتابعة السقتجؼ إلمامو شيء أساسي في الربلة، ككضع الخجل يجه الضسشى عمى الضدخػ تحت سختو، 

خػ محمقًا بالخشرخ كاإلبياـ عمى الخسغ، ككضع صفة الػضع أف يجعل باشغ كفو الضسشى عمى ضاىخ كفو الضد
السخأة يجييا عمى صجرىا مغ غضخ تحمضق، أؼ تحت صجرىا تسامًا لئبل يطيخ صجرىا أيزًا كىحا ىػ األدب، 
كالثشاء أؼ دعاء الثشاء: "سبحانظ الميع كبحسجؾ، ك تبارؾ اسسظ، كتعالى ججؾ، كال إلو غضخؾ"، كالتعػذ أؼ: أعػذ 

ف الخجضع، لكغ أكثخ العمساء عمى أف التعػذ يكػف سخًا، كالتدسضة أكؿ كل ركعة بسم باهلل مغ الذضصا
 هللا الخحسغ الخحضع، بعزيع يقخؤىا سخًا كبعزيع يقخؤىا جيخًا.
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 ػ التأمضغ : 2

كالتأمضغ، كمسة التأمضغ أؼ يا رب استجب لشا ىحا الجعاء، اىجنا الرخاط السدتقضع صخاط الحيغ أنعست عمضيع غضخ 
السغزػب عمضيع كال الزالضغ ىحا دعاء، فكمسة آمضغ أؼ استجب يا رب، لكغ رفع الرػت بيا لضذ مغ أدب 

لى درجة غضخ مقبػلة، ال إنكع ال الربلة، كأحضانًا في صبلة الجساعة يختفع الرػت حتى يربح ضخسًا إ
تخاشبػف أصسًا، كالحؼ تخاشبو يعمع سخؾ كنجػاؾ، الحؼ تخاشبو يعمع خائشة األعضغ كما تخفي الرجكر، ك يعمع 

 الدخ كأخفى، أؼ ما يخفى عشظ فبل داعي لخفع الرػت بكمسة آمضغ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
ـُ] َغْضِخ  اْلَسْغُزػِب َعَمْضِيْع َكال الَزالِّضَغ [ َفُقػُلػا: آِمضَغ، َفَسْغ َكاَفَق َقْػُلُو َقْػَؿ اْلَسبلِئَكِة ُغِفَخ َلُو َما ))ِإَذا َقاَؿ اإِلَما

ـَ ِمْغ َذْنِبِو ((  َتَقَج
 ]مدمع، التخمحؼ، الشدائي، أبي داكد، ابغ ماجة، أحسج، مالظ، الجرامي عغ أبي ىخيخة[

ج فخاغي مغ الفاتحة آمضغ كقاؿ: إنيا كالختع عمى الكتاب، كىي لضدت مغ القخآف لقششي جبخيل عمضو الدبلـ عش
كلكغ في أثشاء التمقضغ قاؿ: آمضغ أؼ استجب يا رب، التأمضغ أيزًا مغ سشغ الربلة، لكغ التأمضغ لسغ؟ لئلماـ 

: كقارغ الفاتحة كالسأمـػ معًا، اإلماـ يجب أف يقػؿ: آمضغ بمدانو برػت مشخفس كمشفخد، حتى إف بعزيع قاؿ
 خارج الربلة عمضو أف يقػؿ آمضغ.

 ػ التحسضج : 3

كالتحسضج، التحسضج أف يقػؿ السرمي بعج أف يخفع مغ الخكػع: ربشا لظ الحسج كالذكخ حسجًا شضبًا كثضخًا مباركًا عجد 
سأمـػ كاإلماـ: ربشا خمقظ، كيدغ ىحا لئلماـ كالسأمـػ معًا كقضل اإلماـ يقػؿ: سسع هللا لسغ حسجه، كبعجىا يقػؿ ال

لظ الحسج كالذكخ، ىحا ىػ التحسضج كاإلقخار بيا يعشي التحسضج لضذ جيخًا كلكغ سخًا، يدغ التحسضج كاإلقخار بكمسة 
 التحسضج ربشا كلظ الحسج. 

 ػ االعتجاؿ عشج التحخيسة : 4

معتجاًل، فمػ كاف أقخب إلى كيدغ االعتجاؿ عشج التحخيسة، أؼ عشج تكبضخة اإلحخاـ يجب أف يكػف مدتػيًا قائسًا 
 الخكػع فقج خالف كاجبًا مغ كاجبات الربلة، كيدغ أف يكػف معتجاًل تسامًا، فانحشاء خفضف مقبػؿ. 
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 ػ جيخ اإلماـ بالتكبضخ كالتدسضع كتفخيج القجمضغ بالقضاـ قجر أربعة أصابع : 5

ضجب أف يكبخ اإلماـ كأف يدسع مغ كيدغ جيخ اإلماـ بالتكبضخ كالتدسضع، أؼ إذا كاف ال يػجج أجيدة صػت ف
يرمي خمفو، ك لػ لع يدسع مغ يرمي خمفو لخكع أك سجج كالحيغ خمفو كاقفػف، يدغ الجيخ بالتكبضخ كالتدسضع، 
كتفخيج القجمضغ بالقضاـ قجر أربعة أصابع، أؼ بضغ القجمضغ يػجج أربعة أصابع، كإبعاد القجمضغ عغ بعزيسا 

 خالف لمدشة، فإبعاد القجمضغ عغ بعزيسا مقجار أربعة أصابع.مخالف لمدشة كلرقيسا ببعزيسا م

 ػ إشالة القخاءة في الخكعة األكل  عغ الخكعة الثانضة : 6

كإشالة القخاءة في الخكعة األكلى عغ الخكعة الثانضة بسقجار ثمثضغ إلى ثمث، يدغ إشالة القخاءة في صبلة الفجخ 
لعرخ كالعذاء، كقرضخًة في صبلة السغخب، فاإلماـ جداه هللا عشا كالطيخ، كأف تكػف الربلة معتجلًة في صبلة ا

كل خضخ قخأ سػرتضغ قرضختضغ كىحا مغ الدشة، أما في حاؿ الزخكرة فاقخأ أؼ سػرة شئت، كإف كشت مدافخًا فاقخأ 
ابع، كالسخأة اإلخبلص في صبلة الطيخ ال مانع، كتكبضخة الخكػع كالتدبضح ثبلثًا كأخح الخكبتضغ بالضجيغ كتفخيج األص

ال تفخج أصابعيا تبقضيا ىكحا، كنرب الداقضغ، كبدط الطيخ، كتدػيتو مع الخأس كالعجد عمى استقامة كاحجة، 
كالخأس كالطيخ كالعجد عمى استقامة كاحجة، كالداقاف مذجكداف، كالخفع مغ الخكػع كالقضاـ بعجه مصسئشًا، كىشاؾ 

بعجه ثع العػدة إلى الدجػد، أما في الدجػد فػضع الخكبتضغ أكاًل ثع  مغ يخفع كيتابع، كالخفع مغ الخكػع كاالعتجاؿ
 الضجيغ ثانضًا ثع الػجو ثالثًا، كفي الشيػض تخفع عكذ ىحا التختضب. 

 ػ مجافاة الخجل بصشو عغ فخحيو ك مخفقضو عغ جشبضو ك ذراعضو عغ األرض : 7

األرض، تخفع الحراعضغ عغ األرض ك تباعج  كمجافاة الخجل بصشو عغ فخحيو ك مخفقضو عغ جشبضو ك ذراعضو عغ
العزجيغ عغ الجانبضغ، ك تباعج البصغ عغ الفخحيغ ىحا لمخجل، أما السخأة فعكذ ذلظ تتصامغ، ك الخجل يفخش 

 رجمو الضدخػ ك يشرب الضسشى ىكحا. 
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 ػ الربلة عم  الشبي في الجمػس األخضخ ك الجعاء : 8

ك اإلشارة بالسدبحة ىحه اإلصبع اسسيا السدبحة ك اسسيا الدبابة عشج الذيادة بخفعيا أشيج أف ال إلو إال هللا 
ككضعيا عشج اإلثبات، ك قخاءة الفاتحة فضسا بعج الخكعتضغ األكلضضغ، ك الربلة عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الجمػس األخضخ، 

 الدشة ال بسا يذبو كبلـ الشاس أؼ إذا قمت في نياية الربلة: ك الجعاء بسا يذبو ألفاظ القخآف ك 
َدَشًة َكِفي اآْلَِخَخِة   َْ  ﴿ َكِمْشُيْع َمْغ َيُقػُؿ َرَبَشا َآِتَشا ِفي الُجْنَضا 

 [201] سػرة البقخة: 

 مقبػؿ أك: 

 اْلِحَداُب ﴿ َرَبَشا اْغِفْخ ِلي َكِلَػاِلَجَي َكِلْمُسْؤِمِشضَغ َيْػـَ َيُقػـُ 
 [41] سػرة إبخاىضع: 

مقبػؿ، كسا قاؿ سضجنا الرجيق: إني ضمست نفدي ضمسًا كثضخًا فاغفخ لي إنو ال يغفخ الحنػب إال أنت مقبػؿ، أما 
إذا دعػت بكبلـ الشاس فإف الربلة تربح مكخكىة، يا ربي زكجشي فبلنة بشت فبلف أؼ شيء مغ كبلـ الشاس ال 

لتفات يسضشًا في التدمضستضغ ثع يدارًا، ىحه سشغ الربلة كال يشبغي لمسدمع أف يتخكيا يرح دعاؤه في الربلة، كاال
 إال سيػًا فإذا سيا فمضذ عمضو لتخكيا سجػد الديػ وهللا أعمع. 

* * * 

 التخمي عغ مػانع الفيع مغ آداب قخاءة القخآف الباششة ك مػانع الفيع ىي :

 إلنداف :ػ الحجب التي أسجليا الذضصاف عم  قمب ا 1

كاآلف إلى فرل مختار مغ إحضاء عمـػ الجيغ، ىحا الفرل ىػ التخمي عغ مػانع الفيع، مغ آداب قخاءة القخآف 
الباششة، تحجثشا قبل درسضغ عغ آداب تبلكة القخآف الطاىخة كىا نحغ أكالء نتابع آداب قخاءة القخآف الباششة، فسغ 

اؾ مػانع تقف بضغ اإلنداف كبضغ فيسو لكتاب هللا، كىحا أىع آداب قخاءة القخآف الباششة التخمي عغ مػانع الفيع، كىش
آداب تبلكة القخآف أف تفيع كبلـ هللا، فإف أكثخ الشاس مشعػا عغ فيع معاني القخآف ألسباب كحجب أسجليا 

 الذضصاف عمى قمػبيع، فعسضت عمضيع عجائب القخآف، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 
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ـَ َأْف ال َيَتَفَكُخكا ِفي َمَمُكػِت الَدَسَػاِت َكاأَلْرِض َكَلْػال َذِلَظ َلَخَأُكا ))َىِحِه الَذَضاِشضُغ َيُحػُمػ َف َعَم  َأْعُضِغ َبِشي آَد
 اْلَعَجاِئَب ((

 ]ابغ ماجة َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

ال يشتقج  اآلف اإلماـ الغدالي -كفيع معاني كتاب هللا نػع مغ معخفة السمكػت، أكؿ ىحه الحجب أف يكػف اليع
الحيغ يتقشػف قخاءة القخآف ىؤالء عمى العضغ كالخأس، كىؤالء يشفحكف أمخ هللا سبحانو كتعالى، يتمػنو حق تبلكتو، 

أف يكػف اليع كمو مشرخفًا إلى تحقضق الحخكؼ بإخخاجيا مغ مخارجيا،  -كرتمو تختضبًل، كلكغ السػضػع دقضق ججاً 
فيع عغ فيع معاني كبلـ هللا عد كجل، كال يػجج عشجه ىّع إشبلقًا إال كىحا يتػلى حفطو شضصاف ككل بالقخاء لضرخ 

أف يتابع كيشتقج القخاء الحيغ أمامو، الباء لع يقمقميا، الجضع لع تكغ معصذة، الزاد لع تكغ بالرفة الفبلنضة، كىحا 
جػيج الحؼ ىػ الحؼ ال يعخؼ مغ كتاب هللا إشبلقًا إال إتقاف مخارج الحخكؼ كأماكغ الػقػؼ صار عمع الت

مدتحب كعمع عمضشا أف نأخح بو، كفخع مغ فخكع العمـػ الجيشضة صار ىحا العمع حجابًا بضشو كبضغ فيع القخآف، كلحلظ 
نعػذ باهلل أف يحجبشا عمع فخعي عغ أصػؿ الجيغ، كيػجج عشجنا أصػؿ كعشجنا فخكع، أف يحجب اإلنداف بالفخع 

 عغ األصل ىحا شيء كبضخ. 

 إل  القمب ك العسل : هللا تعال  يشطخ

قاؿ: ما يداؿ الذضصاف يحسميع عمى تخديج الحخؼ كيخضل إلضيع أنو لع يخخج مغ مخخجو فيحا يكػف تأممو مقرػرًا 
عمى مخارج الحخكؼ فأنى تشكذف لو السعاني، كأعطع ضحكة يزحكيا الذضصاف عمى قارغ القخآف أف يرخفو 

فقط مغ غضخ أف يفيع، مغ ىحا أنشا لدشا مصالبضغ بتعمع عمع  عغ معاني كتاب هللا، كأف يعمقو بسخارج الحخكؼ
التجػيج كإتقاف مخارج الحخكؼ كمعخفة أماكغ الػقػؼ؟ ىحا مغ تبلكة كتاب هللا، لكغ الفكخة أف يقترخ عمى ىحا، 
تسع إلى حتى إذا أتقغ التجػيج إتقانًا جضجًا نذأ في نفدو نػع مغ الكبخ يحػؿ بضشو كبضغ فيع كتاب هللا، فكمسا اس

إنداف يقخأ كتاب هللا صب عمضو جاـ غزبو، كانتقجه نقجًا الذعًا ميضشًا، كقاؿ لو: أخصأت، كقج يكػف الحؼ يشتقج 
قارغ القخآف ىػ الغافل، كالحؼ يقخأ بخصأ ىػ الراحي، شبعًا ال نجعػ إلى إىساؿ عمع التجػيج إشبلقًا، كلكغ نححر 

 ـ اآلخخة التي ىي أصل سعادة اإلنداف، سضجنا مػسى، قاؿ تعالى: مغ أف يكتفي اإلنداف بعمع التجػيج مغ عمػ 
ُمْل ُعْقَجًة ِمْغ ِلَداِني*َيْفَقُيػا َقْػِلي   ْْ  ﴿ َكا

 [28-27]سػرة شو : 
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لػ أف األمخ بالفراحة، كالصبلقة، كالببلغة، لكاف الشبي ىاركف، كلكغ سضجنا مػسى ىػ الشبي السخسل، فالقزضة 
بالقمب، كقج يكػف اإلنداف فرضحًا، متكمسًا، شمضقًا، خصضبًا متفػقًا، كلو صػت مجمجل، لو صػت يرع اآلذاف، 

عُي الستمعثع، الحؼ ال يحدغ الشصق ذا قمب حي، ككسا كنبخة نحاسضة عالضة السدتػػ، كقمبو غافل، كقج يكػف ىحا ال
قمشا لكع سابقًا العبخة: إف هللا يشطخ إلى قمػبكع كأعسالكع، شيخت مشطخ الخمق سشضغ أفبل شيخت مشطخؼ ساعة؟ ما 

 مشطخ الخب سبحانو كتعالى؟ ىػ القمب. 

 ػ أف يكػف مقمجًا لسحىب سسعو بالتقمضج كجسج عمضو كثبت في نفدو : 2

كاآلف السانع الثاني مغ مػانع الفيع أف يكػف مقمجًا لسحىب سسعو بالتقمضج كجسج عمضو، كثبت في نفدو، كتعرب 
لو، لسجخد االتباع لمسدسػع مغ غضخ كصػؿ إلضو ببرضخة كمذاىجة فيحا الذخز قضجه معتقجه عغ أف يجاكزه فبل 

 يسكشو أف يخصخ في بالو غضخ معتقجه، فيحا شيء خصخ ججًا.
 ا لو: إف ىحه اآلية معشاىا مثبًل اآلية الكخيسة التي تقػؿ: قالػ 

  َعَم  ُكلِّ َشْيٍء َقِجيخ   ﴿ َكِلُكلٍّ ِكْجَية  ُىَػ ُمَػلِّضَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْضَخاِت َأْيَغ َما َتُكػُنػا َيْأِت ِبُكْع َّللَاُ َجِسضًعا ِإَف َّللَاَ 
 [ 148] سػرة البقخة: 

ف هللا سبحانو كتعالى ىػ الحؼ يػلي ىحه الػجية، معشى ىحا أف اإلنداف غضخ مخضخ بل مدضخ، سسع تفدضخ اآلية أ
أسسعػه مخة أف: هللا خمقكع كما تعسمػف، عسل اإلنداف مغ خمق هللا، فيحا الداني قجر هللا عمضو الدنا، كىحا الدارؽ 

سسع، فإذا قمج إنداف محىبًا كاعتقج بو،  قجر هللا عمضو الدخقة كال صمة لو بيا، كال مذضئة، كال اختضار، ىكحا
كتعرب لو مغ غضخ فيع، كال تبرخ، كمغ غضخ مخكنة، ك تأمل، كمغ غضخ تحقضق، ك تجقضق، ىكحا سسع، ىحا 

 الحؼ سسعو كجسج عمضو كتعرب لو كعسي عسا سػاه ىحا السحىب الحؼ يقمجه مانع كبضخ مغ مػانع الفيع. 

 لجسػد عمضو أكبخ مانع مغ مػانع الفيع :االعتقاد بذيء مشقػؿ كالتعرب لو كا

 ك يػجج كثضخ مغ اآليات بحدب الطاىخ، قاؿ تعالى: 
َق اْلَقْػُؿ ِمشِّي أَلَْمؤَلََف َجَيَشَع ِمْغ اْلِجَشِة َكا َْ  لَشاِس َأْجَسِعضَغ  ﴿ َكَلْػ ِشْئَشا آَلَتْضَشا ُكَل َنْفٍذ ُىَجاَىا َكَلِكْغ 

 [13] سػرة الدججة : 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

307 

ال يخيج أف ييجؼ الشاس كميع، ىكحا قاؿ السفدخكف، ال، ليا تػجضو آخخ، القخآف حساؿ أكجو، ك القخآف ذك  هللا
كجػه، كىحا السعشى ال يمضق باهلل عد كجل، هللا خمقشا لضدعجنا، كخمقشا لشيتجؼ إلضو، أما أف يسشع عشا اليجػ فيحا 

نت؟ االعتقاد بذيء مشقػؿ، كالتعرب لو، كالجسػد شيء مدتحضل، يقػؿ لظ: ىكحا قاؿ الدادة السفدخكف، فسغ أ
عمضو، كعجـ التجقضق بو، كعجـ تسحضرو، كعجـ التأمل فضو، كاإلصخار عمضو، ىحا أكبخ مانع مغ مػانع الفيع، 
أؼ  -فرار نطخه مػقػفًا عمى مدسػعو، فإف لسع بخؽ عغ بعج، كبجا لو معشى مغ السعاني التي تبايغ مدسػعو 

و شضصاف التقمضج، فعشجنا شضصاف القخاء، كشضصاف التقمضج، حسل عمضو شضصاف التقمضج حسمًة كقاؿ: حسل عمض -تخالفو 
كضف يخصخ ىحا في بالظ كىػ خبلؼ معتقج آبائظ؟ فضخػ أف ىحا غخكر مغ الذضصاف فضتباعج مشو كيحتخز عغ 

مغ كاف يطغ أف لغ يشرخه هللا  مثمو، كلسثل ىحا قالت الرػفضة: إف العمع حجاب، العمع أحضانًا يكػف حجابًا، أؼ
 في الجنضا كاآلخخة، قاؿ تعالى: 

ْقَصْع َفْمَضشُطْخ َىْل ُيْحِىَبَغ َكْضُجُه ﴿ َمْغ َكاَف َيُطُغ َأْف َلْغ َيشُرَخُه َّللَاُ ِفي الُجْنَضا َكاآْلِخَخِة َفْمَضْسُجْد ِبَدَبٍب ِإَل  الَدَساِء ُثَع ِلضَ 
 َما َيِغضُع  

 [ 15الحج: ] سػرة 

فإذا اإلنداف ضاقت بو الحضاة، كضاقت بو الدبل، كالصخؽ كميا مدجكدة، ضضق بحات الضج، كمخض في البجف، 
كأمػر معدخة، كعسل ال يػجج، كمصالب كبضخة، فإذا حرل لئلنداف ىحا قاؿ بعس السفدخيغ: يذشق نفدو ىحا 

لضذ أفيع مشو ابق عمى ىحا السعتقج كاذىب كاششق الحاضخ، أخي ىكحا جاء في الجبللضغ فيل أنت أفيع مشو؟ ال 
 نفدظ.

ىكحا جاء في بعس التفاسضخ، يػجج تفدضخ أرقى مغ ىحا فمضسجد بدبب إلى الدساء، أؼ يعسل عسبًل صالحًا بشضة 
التفخيج عشو، كلضقصع كل مشكخ، كيدتقضع استقامة تامة، كلضشطخ بعج ذلظ كضف يحىب غضع قمبو، كيفخج هللا عشو، 

عشو ىحا الزضق، كىحا الكابػس، كىحا التعدضخ، فيحا معشى يتشاسب مع عطسة اإللو، كمع كخمو، ك حشانو،  كيخفع
ك عصفو، ك كسالو، ك رحستو، كحمسو، أما اذىب كاششق نفدظ كىحا ىػ الحاضخ، ىحا ال يتشاسب مع السعشى، فإذا 

 ؼ الجبللضغ في البضت، أخي ىحه لضدت معقػلة. قخأ إنداف اآلية كقخأ تفدضخىا كانتيى، أخي ىكحا التفدضخ، أنا عشج
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 االبتعاد عغ اإلسخائضمضات التي تفتخي عم  كبلـ هللا عد كجل : 

يػجج أخ أعارني كتابًا قررضًا عغ قرز القخآف الكخيع، كشمب مشي أف أقخأ فضو، فقخأت بعس القرز فضو، 
اسًا؟ أؼ مرصفى، اصصفاه هللا عمى عمع عمى فضو شيء عجضب، سضجنا داكد ىحا الشبي العطضع، ما معشى نبي أس

العالسضغ، كىػ مغ خضخة الخمق، كسفخاء كحي هللا عد كجل، قاؿ: ىػ جالذ في غخفتو فػجج شضخًا مغ ذىب 
كأجشحتو مغ فزة، كعمضيا أحجار كخيسة، فطشو جسادًا، فاقتخب مشو يخيج أف يسدكو فصار، تبعو إلى أف كصل 

خأة تدتحع، كصف جساليا كصفًا يأخح باأللباب، فياـ بيا حبًا، فمسا عمست أنو إلى مكاف مصل عمى بضت فضو ام
يشطخ إلضيا نثخت شعخىا عمضيا فداد حبو ليا، سأؿ عشيا فإذا ىي زكجة أحج قػاده الكبار، كمغ العادات العدكخية 

سػت، فأعصى أمخًا أف كقتيا أف ىشاؾ تابػت في أثشاء السعخكة فإذا تقجـ أحج أماـ التابػت كجب أف يشترخ أك ي
يقجمػا ىحا القائج أماـ التابػت فمعمو يسػت كيأخح زكجتو ىحه، كيكتب ىحا عغ نبي؟ فقجمػه فانترخ ك لع يست، 
 فػقع ىحا الشرخ في قمبو مؤلسًا لساذا انترخ؟ لساذا لع يست؟ فقاؿ: قجمػه مخًة ثانضة فقتل، كعشجئٍح تدكج ىحه السخأة.

 ػلو تعالى: كصمت إلى قرة يػسف عشج ق 
ِمْغ ِعَباِدَنا  ِإَنوُ  ﴿ َكَلَقْج َىَسْت ِبِو َكَىَع ِبَيا َلْػاَل َأْف َرَأى ُبْخَىاَف َربِِّو َكَحِلَظ ِلَشْرِخَؼ َعْشُو الُدػَء َكاْلَفْحَذاءَ 

  اْلُسْخَمِرضغَ 
 [ 24] سػرة يػسف: 

لثانضة، كالثالثة، كالخابعة، ككل مخة يخخج لو كججت أنو ىّع بيا، أؼ شارؼ عمى الدنا بآخخ مخاحمو، أكؿ مخة، كا
كالجه كيقػؿ لو: إياؾ كيتغافل كيبجأ، إذا كاف سضجنا يػسف ىحا الشبي العطضع كصل إلى معشى ىع بيا أؼ كأنو أقجـ 
عمى ىحا الفعل الحؼ يخالف أمخ هللا عد كجل، فساذا بقي عمى مغ لضذ نبضًا؟ ىحا الذخز يقػؿ لظ: ىكحا كرد، 

 إسخائضمضات، كىحه كميا افتخاءات عمى كبلـ هللا عد كجل. ىحه كميا

قخأت عغ سضجنا سمضساف أيزًا أشضاء، مشيا ضاع الخاتع مشو ففقج نبػتو، كما أحج عخفو، لكغ هللا عد كجل حفع 
نداءه مغ أف يقتخف بيغ الذضصاف، ألف الذضصاف ىػ الحؼ أخح الخاتع كصار مكانو نبضًا، كأف ىحه الشبػة كميا بيحا 

ة مغ الدسكات حسمتو كىػ صار إندانًا عاديًا ججًا الخاتع، كبعج ىحا فالذضصاف رمى الخاتع في البحخ، كسسك
يبحث عغ قػت يػمو، كييضع عمى كجيو في البخارؼ، ككصل إلى شاشئ البحخ فاشتخػ سسكة ففتحيا فػجج الخاتع 

 فػضعو فخجع سضجنا سمضساف نبضًا. 
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 ػف، قاؿ تعالى: فإذا أراد إنداف أف يقخأ ىحه القرز يجج أف ىؤالء األنبضاء، نخبة البذخ، بل عباد مكخم

 ﴿ اَل َيْدِبُقػَنُو ِباْلَقْػِؿ َكُىْع ِبَأْمِخِه َيْعَسُمػَف  
 [27] سػرة األنبضاء : 

 فإف العمع حجاب، فإذا قخأ إنداف ىحه التفاسضخ كجسج عمضيا كقاؿ: ىكحا األنبضاء، فقج برضختو. 

 ػ أف يكػف مرخًا عم  ذنب أك مترف بكبخ : 3

كاآلف مانع ثالث مغ مػانع الفيع: أف يكػف مرخًا عمى ذنب أك مترف بكبخ، ألف اإلنداف قج يشدى بعس العمع 
 بالسعرضة، ال تعرو بالشيار يػقطظ بالمضل. 

 فأرشجني إل  تخؾ السعاصي  شكػت إل  ككضع سػء ْفطي
 كنػر هللا ال ييجى لعاصػػي كأنبأني بأف العمع نػػػػػر 
*** 

خسضو جدجًا أؼ عمى عمسو، اإلنداف عشجما يختكب مخالفة يقع بالحجاب، فإنداف مرخ عمى ألقضشا عمى ك
معرضة، كمقضع عمضيا، فيحا ال يسكغ أف يدسح هللا لو بفيع كتابو، فسحبة الجنضا سبب ضمسة القمب، كىػ كالخبث 

فإذا صقمتيا عكدت لظ ما  عمى السخآة، إذا مخآة عمضيا شبقة غبار كثضفة، فيحه ال تعكذ الرػر عكدًا صحضحًا،
ىػ أماميا، ككمسا كانت الذيػات أشج تخاكسًا كانت معاني الكبلـ أشج احتجابًا، ككمسا خف عغ القمب أثقاؿ الجنضا 
قخب تجمي السعشى فضو، فالقمب مثل السخآة، كالذيػات مثل الرجأ، كمعاني القخآف مثل الرػر التي تتخاءػ أماـ 

صجأ، كالسعاني الذيء الحؼ أماـ السخآة، فإذا جمػت الرجأ أصبحت السخآة صقضمًة السخآة، أنت مخآة كالذيػات 
المعة فعكدت ما أماميا، كإذا تخاكع عمضيا الرجأ كالخبث حجبت ما أماميا، كىحا ىػ الذأف في القخآف قاؿ عمضو 

 الربلة كالدبلـ: 

ا األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ ْخمػا ))إذا عطست أمتي الجيشار كالجرىع ندع مشيا ىضبة اإلسبلـ كإذا تخكػ 
ي ((  بخكة الْػ

 ]ابغ أبي الجنضا في كتاب األمخ بالسعخكؼ معزبل مغ حجيث الفزضل بغ عضاض[
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ما ىي بخكة الػحي؟ فيع معاني كبلـ هللا، قاؿ الفزضل: "أؼ حخمػا فيع القخآف"، كالقخآف يجػز أف تدسعو بالدضارة 
فبل أحج يفيع شضئًا ألف ليع معاص، كليع خػاشخ ثانضة، كقج شخط هللا سبحانو كتعالى اإلنابة في الفيع كالتحكضخ، 

 قاؿ تعالى: 

 ٍج ُمِشضٍب  ﴿ َتْبِرَخًة َكِذْكَخى ِلُكلِّ َعبْ 
 [8] سػرة ؽ : 

 ﴿ َكَما َيَتَحَكُخ ِإاَل َمْغ ُيِشضُب 
 [ 13] سػرة غافخ: 

 ػ اعتقاد أنو ال معش  لكمسات القخآف إال ما تشاكلتو بعس التفاسضخ: : 4

اآلف السانع الخابع مغ مػانع الفيع: أف يكػف قج قخأ تفدضخًا ضاىخًا كاعتقج أنو ال معشى لكمسات القخآف إال ما تشاكلو 
الشقل عغ ابغ عباس كمجاىج كغضخىسا، فإذا قخأ تفدضخًا ضاىخًا كقخأ أف ىحه اآلية ىكحا قاؿ عشيا ابغ عباس رضي 

األمخ، كلضذ عشجه إمكاف أف يفيع شضئًا آخخ، كال يتػسع، القخآف ذك هللا عشو، أك قاؿ عشيا مجاىج، ىكحا كانتيى 
 كجػه، القخآف حساؿ أكجو، قاؿ تعالى: 

 ا ِبِسْثِمِو َمَجًدا  ﴿ ُقْل َلْػ َكاَف اْلَبْحُخ ِمَجاًدا ِلَكِمَساِت َربِّي َلَشِفَج اْلَبْحُخ َقْبَل َأْف َتْشَفَج َكِمَساُت َربِّي َكَلْػ ِجْئشَ 
 [ 109لكيف: ] سػرة ا

ىحه اآلية ليا معشى دقضق، فمػ أف البحخ كمو مجاد، أؼ حبخ لكمسات هللا، أؼ لتفدضخ كمسات هللا، لشفح البحخ قبل 
أف تشفح كمسات ربي كلػ جئشا بسثمو مجدًا، أؼ لػ أف البحخ مجاد لذخح كمسات هللا لشفح البحخ قبل أف يشفح الذخح، 

 ىحا ىػ السعشى.

دضخ بالخأؼ، كأف مغ فدخ القخآف بخأيو فقج تبػأ مقعجه مغ الشار، كىحا الحجيث صحضح لكغ ال كأف ما كراء ذلظ تف
يقرج الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أنو مغ تػسع في فيع كبلـ هللا، مغ جخ اآلية جخًا لتغصضة شيػاتو، ك ىحا ىػ 

 التفدضخ بالخأؼ. 
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 مغ فدخ القخآف بخأيو فقج تبػأ مقعجه مغ الشار :

ًا تقخأ كتابًا عمسضًا يقػؿ لظ: السػضػع الفبلني العمسي يػجج آية تؤيجه، تخػ التأيضج غضخ شبضعي؟ مفتعل؟ كأنظ أحضان
 تجخ اآلية جخًا حتى تغصي ىحه الشطخية العمسضة الحجيثة، قاؿ تعالى: 
يٍّ َأَفبَل ﴿ َأَكَلْع َيَخى اَلِحيَغ َكَفُخكا َأَف الَدَساَكاِت َكاأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا فَ  َْ َفَتْقَشاُىَسا َكَجَعْمَشا ِمْغ اْلَساِء ُكَل َشْيٍء 
 ُيْؤِمُشػَف 

 [30] سػرة األنبضاء : 

فيحه الشطخية الحجيثة إف األرض مع الذسذ كانت كتمة كاحجة ثع انفرمػا، ال يا أخي، ىحه اآلية غضخ مخئضة، 
كىحه سابقًا يخيج أف يجخ اآلية جخًا إلى ىحه الشطخية الحجيثة أف األرض كالذسذ كالكػاكب كانت كتمة كاحجة 

 جخ آية لتغصضة شيػاتو، مثبًل قػلو تعالى: كانفرمت بحكع القػة الشابحة، ال ىحا جخ، كأحضانًا اإلنداف ي

 ﴿ َياَأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا اَل َتْأُكُمػا الخَِّبا َأْضَعاًفا ُمَزاَعَفًة َكاَتُقػا َّللَاَ َلَعَمُكْع ُتْفِمُحػَف  
 [130] سػرة آؿ عسخاف : 

 يقػؿ الجاىل: يا أخي هللا ما نيانا عغ الخبا، بل نيانا عغ الشدب العالضة في الخبا: كىحه اآلية قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكِإْف ُتْبُتْع َفَمُكْع ُرُءكُس َأْمَػاِلُكْع اَل َتْطِمُسػَف َكاَل ُتْطَمُسػَف  
 [ 279] سػرة البقخة: 

ة تكسل اآلية، أحضانًا اإلنداف يجخ اآلية جخًا حتى يغصي معشى ىحا أف كل شيء فػؽ رأس الساؿ حخاـ، ىحه اآلي
 شيػاتو، قاؿ تعالى: 

ِ َعاِقَبُة   اْلُسْشَكخِ ﴿ اَلِحيَغ ِإْف َمَكَشاُىْع ِفي اأْلَْرِض َأَقاُمػا الَربَلَة َكآَتْػا الَدَكاَة َكَأَمُخكا ِباْلَسْعُخكِؼ َكَنَيْػا َعغْ  َكّلِلَِ
  اأْلُُمػرِ 

 [41:  ] سػرة الحج

 ما تسكشا إذًا ال نرمي، ىحا افتعاؿ لمتفدضخ، قاؿ تعالى: 

َت  َيْأِتَضَظ اْلَضِقضُغ   َْ  ﴿ َكاْعُبْج َرَبَظ 
 [99] سػرة الحجخ : 

فإذا أتاؾ الضقضغ انتيت العبادة!! كىحا شيء باشل، ىحا ىػ التفدضخ بالخأؼ، مغ فدخ القخآف بخأيو فمضتبػأ مقعجه مغ 
 اآليات إلى شيػاتو، لكغ مغ تػسع في فيع كبلـ هللا فيحا ىػ التجبخ.الشار، ألنو يجخ 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

312 

 كىػ مغ الحجب العطضسة، ك سضجنا عمي رضي هللا عشو يقػؿ: "إال أف يؤتي هللا عبجًا فيسًا في القخآف".
ىحه أربعة مػانع تسشع صاحبيا عغ فيع كتاب هللا، التعمق فقط، كقرخ اليسة كميا عمى مخارج الحخكؼ، 

تعبلء عمى الشاس بيحا، كىشاؾ شضصاف مػكل بالقخاء، كأف يكػف لو محىب معضغ، محىب الجبخ مثبًل، محىب كاالس
معتدلي، أؼ اإلنداف خالق أفعالو، يأتي بآيات قخآنضة تؤيج محىبو، ىحا مغ الرعب أف يفيع كبلـ هللا، ماداـ 

افتعااًل كيجخىا جخًا حتى يؤيج محىبو فضيا محىبو عمى خبلؼ أىل الدشة كالجساعة، كمعشى ىحا أنو يفتعل اآليات 
 كىحا مانع ثاف.

 السانع الثالث أف يكػف لو ذنب مرخ عمضو.

السانع الخابع أف يكػف قج قخأ تفدضخًا كال يػجج عشجه استعجاد أف يجازكه إلى معشى آخخ، أك معشى أكسع، أك معشى 
 أحجث. 

* * * 

 الجمذقي :قرة العباس صاْب شخشة السأمػف مع الخجل 

كاآلف إلى قرة مغ القرز التي نحاكؿ أف ندتشبط مشيا مػعطة، ىحه القرة عمى صفة رفضعة في اإلنداف، 
كىي الػفاء، كشت قج قخأتيا لكع في أحج أياـ األعضاد، ككاف الحاضخكف قمة، ك أردت أف أعضجىا اآلف لسا فضيا مغ 

 الفائجة.
أمضخ السؤمشضغ ببغجاد، كبضغ يجيو رجل مكبل بالحجيج، فمسا رآني قاؿ صاحب شخشة السأمػف: دخمت يػمًا مجمذ 

قاؿ لي: يا عباس، قمت: لبضظ أمضخ السؤمشضغ، قاؿ: خحه إلضظ كاحتفع بو، كبكخ بو إلي في الغج، فجعػت جساعًة 
بيا  فقمت في نفدي مع ىحه الػصضة التي أكصاني -كيبجك أنو ال يقػػ عمى الدضخ كلع يقجر أف يتحخؾ  -فحسمػه 

أمضخ السؤمشضغ مغ االحتفاظ بو يجب أف يكػف معي في بضتي احتضاط، فأمختيع فتخكػه في مجمذ لي في دارؼ، 
قمت ليع: انرخفػا، ثع أخحت أسألو عغ قزضتو كعغ حالو كمغ أيغ ىػ؟ فقاؿ: أنا مغ دمذق، فقمت: جدػ هللا 

يا؟ قاؿ: كعسغ تدأؿ أنت؟ قمت: أتعخؼ فسغ أنت مغ أىم -العباس صاحب شخشة السأمػف  -دمذق كأىميا خضخاً 
فبلنًا؟ قاؿ: كمغ أيغ تعخؼ ذلظ الخجل أنت؟ قمت: كقعت لي معو قزضة، فقاؿ: وهللا ما كشت بالحؼ أعخؼ خبخه 

 حتى تعخفشي قزضتظ معو.



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

313 

قاؿ العباس: كشت مع بعس الػالة بجمذق فبغى أىميا، كخخجػا عمضشا، كىخبت أنا كأصحابي كىخبت في جسمة 
، فبضشسا أنا ىارب في بعس الجركب إذ بجساعة يعجكف خمفي فسا زلت أعجك أماميع حتى فتيع، فسخرت بيحا  القـػ

الخجل الحؼ ذكختو لظ، كىػ جالذ عمى باب داره فقمت: أغثشي أغاثظ هللا، قاؿ ىحا الخجل: ال بأس عمضظ ادخل 
جار، كما شعخت إال كقج دخل كالخجاؿ الجار، فجخمت كأدخمشي مقرػرًة في صجر البضت، ككقف الخجل عمى باب ال

معو يقػلػف: ىػ وهللا عشجؾ، فقاؿ: بضشكع الجار ففتذػىا، ففتذػىا حتى لع يبَق سػػ تمظ السقرػرة، فقاؿ: ىاىشا 
، كانرخفػا، كخخج الخجل، كجمذ عمى باب داره ساعًة، كأنا قائع أرجف خػفًا ما تحسمشي  امخأتي فتخاجع القـػ

فقاؿ لي بعج ساعة: اجمذ ال بأس عمضظ، فجمدت، فقاؿ لي مخًة ثانضة: لقج صخؼ هللا  رجبلؼ مغ شجة الخػؼ،
عشظ ىؤالء كصخت إلى األمغ كالجعة اجمذ، فقمت: جداؾ هللا خضخًا ثع مازاؿ يكخمشي كيعاشخني أحدغ معاشخة 

ي أرغج عضر، كأىشئو، كأجسميا، كأفخد لي مكانًا في داره، كلع يفتخ عغ تفقج أحػالي، فأقست عشجه أربعة أشيخ ف
إلى أف سكشت الفتشة، كىجأت كزاؿ أثخىا، فقمت لو: أتأذف لي في الخخكج حتى أتفقج حاؿ غمساني فمعمي أقف مشيع 
عمى خبخ؟ فأخح عمي السػاثضق بالخجػع إلضو، فخخجت فصمبت غمساني فمع أَر ليع أثخًا فخجعت إلضو، كأعمستو الخبخ، 

يدألشي، كال يعخؼ اسسي، كال يخاشبشي إال بالكشضة، ال مغ أنت، ك ال ما عسمظ،  كىػ مع ىحا كمو ال يعخفشي، كال
 كال مغ ىحا القبضل.

؟ فقمت: عدمت عمى التػجو إلى بغجاد، فقاؿ: القافمة بعج ثبلثة أياـ، كىا أنا ذا قج أعمستظ،  ثع قاؿ: عبلـَ تعـد
ىحا الفزل، كألكافئشظ ما استصعت، ثع دعا فقمت لو: إنظ تفزمت عمي ىحه السجة، كلظ عمي عيج أال أندى لظ 

غبلمًا لو، كقاؿ لو: أسخج الفخس ثع جيد آلة الدفخ، فقمت في نفدي: ما أضغ إال أنو يخيج أف يخخج إلى ضضعة، 
أؼ ييضئػف آلة الدفخ كالعجة كالصعاـ كالفخاش كالخكاحل  -أك ناحضًة مغ الشػاحي فأقامػا يػميع ذلظ في كج كتعب 

ـػ خخكج القافمة جاءني الدحخ، كقاؿ لي: قع فإف القافمة تخخج الداعة، كأكخه أف تشفخد عشيا، فقمت كلسا حاف ي -
في نفدي: كضف أصشع كلضذ معي ما أتدكد بو كال ما أشتخؼ بو مخكػبًا؟ ثع قست فإذا ىػ يحسل أفخخ السبلبذ، 

قجـ لي بغبًل حسل عمضو صشجكقضغ كخفضغ ججيجيغ، كآلة الدفخ، ثع جاءني بدضف كمشصقة فذجىسا في كسصي، ثع 
كفػقيسا فخش، كقجـ لي فخسًا، كقاؿ لي: اركب كىحا الغبلـ يخجمظ شػاؿ الصخيق، كيدػس مخكبظ، غبلـ، كفخس، 

 كشعاـ، كزاد، كفخاش، ككل شيء. 
كركب معي  -ك أيزًا اعتحر مشو إذا قرخ معو في ىحه السجة  -كأقبل يعتحر إلي مغ التقرضخ في أمخؼ 

كانرخفت إلى بغجاد، كأنا أتػقع خبخه ألفي بعيجؼ لو في مجازاتو، كمكافأتو، كاشتغمت مع أمضخ يذضعشي، 
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السؤمشضغ فمع أتفخغ أف أرسل إلضو مغ يكذف خبخه، فمحلظ أسأؿ عشو ىل تعخفو؟ ىحا مغ الذاـ؟ قاؿ: فمسا سسع 
زاتو عمى صشضعو ببل كمفة عمضظ، كال الخجل الحجيث، قاؿ: قج أمكشظ هللا مغ الػفاء لو، كمكافأتو عمى فعمو، كمجا

مؤكنة تمدمظ، قاؿ: ككضف ذلظ؟ أيغ ىػ؟ فقاؿ: أنا ذلظ الخجل كإنسا الزخ الحؼ أصابشي غضخ عمضظ حالي، كما 
كشت تعخفشي فضو، أنا الحؼ استقبمتظ في البضت، كأكخمتظ، كفعمت ما فعمت، فقاؿ العباس: فسا تسالكت أف قست 

الحؼ أصابظ حتى أصبحت عمى ما أرػ؟ قاؿ: ىاجت بجمذق فتشٌة ثانضة، ككشت  كقبمت رأسو ثع قمت لو: فسا
بخيئًا مشيا، ثع ألرقت بي ىحه التيسة، فبعث أمضخ السؤمشضغ بجضػش، كأصمحػا البمج، كأخحت أنا كضخبت إلى أف 

قاتمي ال  أشخفت عمى السػت، كقضجت كبعث بي إلى أمضخ السؤمشضغ، كأمخؼ عشجه عطضع، كخصبي لجيو جدضع، كىػ
محالة، كقج أخخجت مغ عشج أىمي ببل كصضة، كقج تبعشي مغ غمساني مغ يشرخؼ إلى أىمي بخبخؼ، كىػ نازؿ 
عشج فبلف، فإف رأيت أف تجعل مغ مكافئتظ لي أف تخسل مغ يحزخه حتى أكصضو بسا أريج، فإف أنت فعمت ىحا 

خضخًا، قاؿ: ثع أحزخ العباس حجادًا في المضل فقج جاكزت حج السكافأة، كقست لي بػفاء عيجؾ، قمت: يرشع هللا 
فظ قضػده، كأزاؿ ما كاف فضو مغ األنكاؿ، كأدخمو حساـ داره، كألبدو مغ الثضاب ما احتاج إلضو، ثع سضخ مغ أحزخ 
إلضو غبلمو، فمسا رآه جعل يبكي كيػصضو، فاستجعى العباس نائبو كقاؿ: عمي باألفخاس كاليجايا ثع أمخه أف يذضعو 

ج األنبار، قاؿ لو: اذىب إلى الذاـ، أعصاه أفخاسًا كىجايا كبزاعة كشعامًا كشخابًا كقاؿ لو، رافقو إلى آخخ إلى ح
 مذارؼ بغجاد.

فقاؿ لو: إف ذنبي عطضع، كخصبي جدضع، كإف أنت احتججت بأني ىخبت بعث في شمبي حتى أرد إلضو كأقتل، 
 ال أبخح بغجاد حتى أعمع ما يكػف مغ خبخؾ، فإف فقاؿ العباس: انُج بشفدظ كدعشي أدبخ أمخؼ، فقاؿ: وهللا

احتجت إلى حزػرؼ حزخت، فقاؿ العباس: إف كاف األمخ عمى ما تقػؿ فمتكغ في مػضع كحا، فإف أنا سمست 
 في غجاة غٍج أعمستظ، كإف أنا قتمت فقج كقضتظ بشفدي كسا كقضتشي. 
صبلة الربح جاءت رسل السأمػف إلضو كىع يقػلػف: ثع تفخغ العباس لشفدو كتحشط كجيد لو كفشًا، فمسا فخغ مغ 

ىات الخجل معظ كقع، فتػجيت إلى دار أمضخ السؤمشضغ، فإذا ىػ جالذ يشتطخ فقاؿ: أيغ الخجل؟ فدكت، قاؿ: 
كيحظ أيغ الخجل؟ قمت: يا أمضخ السؤمشضغ اسسع مشي، قاؿ: هلل عمي عيج ألف ذكخت أنو ىخب ألضخبغ عشقظ 

ما ىخب، كلكغ اسسع حجيثي كحجيثو ثع شأنظ كما تخيج أف تفعمو في أمخؼ، قاؿ: قل، قاؿ:  مكانو، فقمت: ال وهللا
يا أمضخ السؤمشضغ كاف مغ حجيثي معو كضت ككضت، كقررت عمضو القرة جسضعيا، كعخفتو أني أريج أف أفي لو، 

فح عشي فأكػف قج كفضت ك أكافئو عمى فعمو معي، كقمت: أنا سضجؼ كمػالؼ أمضخ السؤمشضغ بضغ أمخيغ، إما أف ير
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 ككافأت، كإما فضقتمشي فأقضو بشفدي، كقج تحشصت، كىاىػ ذا كفشي معي يا أمضخ السؤمشضغ.
قاؿ: فمسا سسع السأمػف الحجيث قاؿ: كيمظ ال جداؾ هللا عغ نفدظ خضخًا، إنو فعل بظ ما فعل مغ غضخ معخفٍة 

افئو عشظ، كال نقرخ في كفائو لظ، اعتبخ السأمػف ىحه كتكافئو بعج السعخفة بيحا، فيبل عخفتشي خبخه، فكشا نحغ نك
السكافأة دكف الحج السصمػب، قاؿ لو: إنو ىا ىشا في بغجاد كقج حمف أنو لغ يبخح حتى يعخؼ سبلمتي، فإف 
احتجت إلضو حزخ، فقاؿ السأمػف: فيحه مشة أعطع مغ األكلى، اذىب إلضو اآلف فصضب نفدو، كسكغ ركعو، 

 ى أنا مكافأتو.كائتشي بو حتى أتػل
قاؿ: فأتضت إلضو كقمت لو: لضدؿ خػفظ إف أمضخ السؤمشضغ قاؿ كحا ككحا، فقاؿ: الحسج هلل الحؼ ال يحسج عمى مكخكه 
سػاه، ثع قاـ كركب، فمسا مثل بضغ يجؼ أمضخ السؤمشضغ أقبل عمضو كأدناه مغ مجمدو، كحجثو حتى حزخ الغجاء، 

دمذق، فاستعفف، فأمخ لو برمة، ككتب إلى عاممو بجمذق يػصضو فأكل معو، كخمع عمضو، كعخض عمضو كالية 
 بو.

 اإليساف كمو قضع أخبلقضة ك مكاـر أخبلؽ :

الحضاة كميا كفاء، الحؼ عشجه كفاء لدكجتو، ككفاء ألخضو، ك لذخيكو، كألىل بمجه، ك ألمتو، ك لػششو، ك لئلندانضة 
يحا الخجل عسل معخكفًا لػجو هللا تعالى، كما درػ أنو كقع ك لشبضو الكخيع صمى هللا عمضو، فالػفاء ىػ كل شيء، ف

عشج الحؼ فعل معو ىحا السعخكؼ، كىحا الحؼ فعل معو السعخكؼ بحؿ نفدو رخضرًة مغ أجل الػفاء بعيجه، ىػ 
 شمب مشو أف يصمب غبلمو حتى يمقشو كصضتو فقط، كتكػف جاكزت السكافأة، فمع يخَض إال أف يزع ركحو دكنو.

مة العخبضة كانت سابقًا، كىكحا الدمف الرالح كاف، ك اإلنداف كاف، ك اإليساف كمو قضع أخبلقضة، ك ك ىكحا األ
 مكاـر أخبلؽ، كأحجىع يأخح امخأة كاممة مكسمة تسخض فضخيج أف يصمقيا أىكحا الػفاء؟ أخحتيا شابة.

صشي، كتفخؽ أىمي، كذىب قالت: يا رسػؿ هللا تدكجشي شابة ذات أىل كماؿ كجساؿ، فمسا كبخت سشي، كنثخ ب
مالي، قاؿ: أنِت عمي كطيخ أمي، فاآلف بعجما كبخت، كذىب أىمي، كمات كالجؼ، ك سافخ أخػتي، ككاف معي 
ماؿ أخحه مشي، قاؿ لي: أنت عمي كطيخ أمي، كلي مشو أكالد، إف تخكتيع إلضو ضاعػا، كإف ضسستيع إلي جاعػا، 

 فبكى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ.
 عشجه كفاء ال إيساف لو، كالحؼ ال كفاء لو لمحؼ أحدغ إلضو ال إيساف لو. فالحؼ لضذ
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كمغ أسمع عمى يجيو رجل كجبت لو الجشة، كمغ أسمع عمى يجه رجل فمو كالؤه شػاؿ حضاتو، كىحا معخكؼ بدضط 
؟ فإذا أكخمو شيخيغ أك ثبلثة، فػجج السشاسب أف يزحي بحضاتو مغ أجمو، فكضف بالحؼ ىجاؾ إلى هللا عد كجل

 كاف لظ أخ ىجاؾ إلى هللا، فجعاؾ إلى مجمذ عمع، كاعتشى بظ، كأكخمظ، أتشدى فزمو؟ فيحا ىػ الػفاء.
كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ سضج األكفضاء حضشسا فتح مكة ك دعي إلى بضػت أصحابو قاؿ: انربػا لي خضسة عشج 

 اليا، ىحه أحق إندانة يشاـ إلى جانب قبخىا. قبخ خجيجة، ىحه التي آمشت بو يـػ كحبو الشاس، كأنفقت عمضو م
* * * 

 الحج عخفة :

 قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 ))اْلَغاِزي ِفي َسِبضِل َّللَاِ َكاْلَحاُج َكاْلُسْعَتِسُخ َكْفُج َّللَاِ َدَعاُىْع َفَأَجاُبػُه َكَسَأُلػُه َفَأْعَصاُىْع((

 ] ابغ ماجة َعِغ اْبِغ ُعَسَخ [

رفضع الذأف كفج هللا. كالحجاج كالعسار كفج هللا تعالى يعصضيع ما سألػا، كيدتجضب ليع ما دعػا، الحاج إنداف 
 كيخمف عمضيع ما أنفقػا، كميسا ارتفعت التكالضف يخمف عمضيع ما أنفقػا، الجرىع ألف ألف.

الحج سبضل هللا، أؼ الصخيق إلى الحج شخيق إلى هللا عد كجل، ىحه سضاحة ركحضة، كىحا ذىاب إلى هللا تعالى، 
 وهللا سبحانو كتعالى جعل الكعبة البضت الحخاـ بضتو فسغ زارىا فكأنسا زاره، كالحج السبخكر: 

 ُج اْلَسْبُخكُر َلْضَذ َلُو َجَداء  ِإال اْلَجَشُة (())اْلُعْسَخُة ِإَل  اْلُعْسَخِة َكَفاَرة  ِلَسا َبْضَشُيَسا َكاْلحَ 
 ] مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المَّيع َعْشيع [

السبخكر ال لغػ، ك ال رفث، كال فدػؽ، كال ججاؿ، بل نضة خالرة، ك ماؿ حبلؿ، كتػبة صادقة، ىحا ىػ الحج 
 السبخكر يخجع السخء مشو كضـػ كلجتو أمو. 

 ة (()) الحج عخف
 ] التخمحؼ ك أبػ داكد عغ الشعساف بغ بذضخ[

ىحا حجيث مغ األحاديث ذات الببلغة العالضة، الحج عخفة بسعشى أف اإلنداف إف لع يقف بعخفة فبل حج لو، في 
كقت محجد إف لع يكغ في ىحا السكاف في عخفة فبل حج لو، كالسعشى األكسع أف الحج معخفة هللا سبحانو كتعالى، 

لى هللا مغ أجل أف تعخفو، فإذا عجت مغ الحج كقج عخفتو، كقج أقمعت عغ كل الحنػب ألنظ عخفتو، أنت ذاىب إ
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كقج عدمت عدمًا صادقًا أكضجًا عمى متابعة شاعتو حتى السػت، كقج انقصعت أمامظ الحقائق، كضيخت الحقائق، ك 
كل شيء، كال شيء سػاه، كال  صغخت الجنضا في عضشضظ، كعطست اآلخخة، كرأيت هللا سبحانو كتعالى أكبخ مغ

شيء قبمو، كال شيء بعجه، ىػ الطاىخ كالباشغ، فإذا رأيت ىحه الخؤية فقج حججت، أما إذا عجت كسا أتضت، كأنت 
 كسا أنت مقضع عمى بعس السخالفات كمتداىل في بعس الصاعات فيحا الحج ال يقجـ كال يؤخخ. 

 ))اْلَحُج ِجَياُد ُكلِّ َضِعضٍف ((
ّـِ َسَمَسَة[] أحسج عَ   ْغ ُأ

فالدفخ فضو مذقة، كفضو ازدحاـ، ك مذقة بالعػدة، ك بالحجد، كبالحخ، ك بتأمضغ الحاجات، كبالدكغ، فيحا جياد 
 الزعضف. 

 الحجخ يسضغ هللا في األرض يرافح بو عباده :

 كيقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 ))الحجخ يسضغ هللا فسغ مدح يجه عم  الحجخ فقج بايع هللا ((

 ]الجيمسي عغ أنذ[

إذا دخمت إلى الحـخ السكي يجب أف تذعخ أف ىحا الحـخ لضذ لو عبلقة بالببلد السحضصة بو، ىحا بضت هللا، كىحه 
الكعبة كعبتو، كىحا الحجخ يسضشو في األرض، فسغ فاكض الحجخ فكأنسا فاكض كف الخحسغ، كإنظ إذا تعمقت 

 ا قّبمت الحجخ فقج قبمت يسضغ هللا في أرضو.بأستار الكعبة فيحا قخب مغ هللا شجيج كإنظ إذ

ىحه السشاسظ يجب أف يخافقيا حاالت نفدضة، كإال ال قضسة ليا، ك تربح شقػسًا، كما الفخؽ بضغ الصقذ كالعبادة؟ 
 الصقذ حخكات ال معشى ليا، لكغ العبادة يخافقيا مذاعخ سامضة ججًا: 

 بايع هللا (())الحجخ يسضغ هللا فسغ مدح يجه عم  الحجخ فقج 
كإذا صافح إنداف الحجخ األسػد، أك استمسو، أك قبمو، أك مدحو بضسضشو، أك قبمو بذفتضو، كعاد إلى بمجه يجب كمسا 
حجثتو نفدو بسخالفة أف يحكخ تمظ البضعة، لقج بايع هللا عد كجل عمى الصاعة، لقج عاىجه عمى الصاعة حضشسا قبل 

 بو عباده. يسضشو في األرض، كالحجخ يسضغ هللا في األرض يرافح 
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ِمَغ الَمَبِغ َفَدَػَدْتُو َخَصاَيا  ))َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َنَدَؿ اْلَحَجُخ اأَلْسَػُد ِمَغ اْلَجَشِة َكُىَػ َأَشُج َبَضاًضا
 َبِشي آَدـ ((

 ] الشدائي َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس [

ت الجشة كإنسا سػدتو خصايا البذخ، يبعث يـػ القضامة مثل أحج يذيج لسغ الحجخ األسػد ياقػتة بضزاء مغ يػاقض
 استمسو كقبمو مغ أىل الجنضا.

ىحا حجيث صحضح، نخجػ هللا سبحانو كتعالى أف يتقبل مشا عبادتشا، كأف يتقبل مشا حجشا لسغ حج، كأف يخزقشا 
 حجًا مبخكرًا، كسعضًا مذكػرًا، كذنبًا مغفػرًا.

 عالسضغ كالحسج هلل رب ال
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 سة اآلداب الباششة لتبلكة القخآف: آداب الربلة .... تت 6الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما 

ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ.

 آداب الربلة :

 ػ إخخاج الخجل كفضو مغ كسضو عشج التكبضخ : 1

ػة السؤمشػف، تحجثشا مغ قبل عغ أركاف الربلة، كعغ كاجبات الربلة، كعغ سشغ الربلة، ك ىا نحغ أييا األخ
أكالء نشتقل إلى آداب الربلة، فسغ آدابيا إخخاج الخجل كفضو مغ كسضو عشج التكبضخ، أؼ إذا كاف اإلنداف يمبذ 

 شضئًا لػو كع شػيل فسغ الدشة كمغ األدب أف يخخج كفضو مغ كسضو.

 خ السرمي إل  مػضع سجػده قائسًا :ػ نط 2

كنطخ السرمي إلى مػضع سجػده قائسًا، كىػ قائع يشطخ إلى مػضع سجػده ك أحضانًا عمى اإلنداف أف يغسس 
، فإذا -قضل: يػجج مدجج تكمفتو تقجر بثبلثة كعذخيغ ممضػنًا في السدة -عضشضو كلكغ متى؟ لػ دخل إلى مدجج 
كالثخيات، فأغمب الطغ في ىحه الحالة لو حق أف يغسس عضشضو داخل  دخل لضرمي كنطخ إلى ىحه الدخارؼ

الربلة، كإذا كاف في الغخفة ابشو يتحخؾ أمامو كعضشو عمى ابشو فأيغ الخذػع؟ ففي مثل ىحه الحالة يغسس 
 كىحا مغ آداب الربلة.  عضشضو، كإذا لع يكغ شيء يجحب الشطخ فضفتح عضشضو كيشطخ إلى مكاف سجػده، 
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 الشطخ إل  ضاىخ القجـ عشج الخكػع ك إل  مػضع الدجػد ك ىػ قائع :ػ  3

كإذا ركع يشطخ إلى ضاىخ القجـ كإلى مػضع سجػده كىػ قائع، عمى ضاىخ قجمو كىػ راكع، كإلى أرنبة أنفو كىػ 
 كىػ جالذ بضغ الدججتضغ.  -الحجخ ىػ الحزغ  -ساجج، كإلى حجخه 

 : ػ الشطخ أثشاء التدمضع إل  السشكبضغ 4

كأف يشطخ أثشاء التدمضع إلى السشكبضغ، أحضانًا يرمي اإلنداف ك عمى الضسضغ صجيق لو أك أخػه أك زكجتو فضدمع 
كيقػؿ: الدبلـ عمضكع كرحسة هللا كيشطخ إلى الحاضخيغ، كيتأمميع، كيتفحريع، كىػ يدمع فيحه ال تجػز، فسغ 

يتفحز مغ ىع في الغخفة قبل أف يشيي الربلة فمضذ آداب الربلة أف يشطخ أثشاء التدمضع إلى مشكبضو، أما أف 
 ىحا مغ آداب الربلة، ىحه مغ آداب الربلة. 

 ػ دفع الدعاؿ ككطع الفع عشج التثاؤب : 5

كدفع الدعاؿ ما استصاع، كاإلنداف يدتصضع أف يدعل لكغ إذا كاف مغ السسكغ أف يتبلفى الدعاؿ فاألدب أف 
في حشجختو كيدتصضع أف يتابع الربلة مغ دكف أف يقتمعو مغ مكانو بشحشحة يتبلفى الدعاؿ، كأحضانًا يػجج بمغع 

قػية، فيحه الشحشحة في أثشاء الربلة تذػش عمى السرمضغ كقج تجفع الشفػس لبلشسئداز، فجفع الدعاؿ كالشحشحة 
يجه الضسشى ما استصاع، ككطع فسو عشج التثاؤب، كأحجىع سأؿ الخسػؿ صمى هللا عمضو عشجما كاف يتثاءب أف يزع 

أـ الضدخػ؟ كلع يجج ذلظ في كتب الدشة، فمسا سأؿ العمساء قالػا: إف الشبي صمى هللا عمضو ما تثاءب قط في كل 
حضاتو، قاؿ: التثاؤب مغ الذضصاف كالعصاس مغ الخحسغ، كالتثاؤب دلضل السمل، كالزجخ، كعجـ السباالة، لكغ نحغ 

التثاؤب قجر اإلمكاف، كالجلضل أف تكطع الفع كالكطع ىػ اإلغخاؽ، فأحضانًا ال نقػؿ لمسؤمشضغ ال تتثاءبػا، نقػؿ: ادفع 
يذعخ أف حشكو يخجف ك يخيج أف يتثاءب لكشو حافع عمى فسو مزغػشًا ك ىحا ىػ األدب أما أف يفتح فسو 

 كالسغارة فيحا ال يمضق. 
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 ػ القضاـ إل  الربلة : 6

ة تجج أناسًا يقفػف عشج قػلو: هللا أكبخ هللا أكبخ، كأناس عشج: أشيج القضاـ إلى الربلة متى؟ قاـ السؤذف كأقاـ الربل
أف دمحمًا رسػؿ هللا، كأناس عشج: حي عمى الربلة، كأناس عشج: حي عمى الفبلح، فترضخ فػضى، كاألدب أف 

يشتقل إلى تقـػ إلى الربلة عشجما يقػؿ السقضع: حي عمى الفبلح، كاإلماـ إذا لع يكغ مػجػدًا في مكانو الصبضعي 
 مكانو عشج قػؿ السقضع: قج قامت الربلة، ىحه ىي الدشة. 

ت  الختاـ :  تصبضق عسمي ْػؿ ْخكات الربلة كاْجة كاْجة مشح البجء ْك

 كاآلف عشجنا بحث تصبضق عسمي حخكات الربلة كاحجة كاحجة مشح البجء كحتى الختاـ:
ا األركاف مع الػاجبات مع الدشغ مع اآلداب في تدمدل أكاًل: إذا أراد الخجل الجخػؿ في الربلة شبعًا اآلف دمجش

كاقعي عسمي كاحج، إذا قاـ الخجل إلى الربلة أخخج كفضو مغ كسضو ثع رفعيسا ححاء أذنضو، ثع كبخ ببل مج، السج 
في األذاف أما في التكبضخة فمضذ ىشاؾ مج، ماضضًا أؼ نػػ ككّبخ، كيرح الذخكع بكل ذكخ خالرًا هلل تعالى 

هللا، ثع يزع يسضشو عمى يداره تحت سختو عقب التحخيسة، ثع يزع يسضشو عمى يداره محمقًا خشرخه  كدبحاف
بإبيامو تحت سختو بعج التحخيسة ببل ميمة مباشخًة، مدتفتحًا بقػلو: سبحانظ الميع، كبحسجؾ، كتبارؾ اسسظ، 

ػ كاف مشفخدًا ثع يتعػذ سخًا، كيدسي كتعالى ججؾ، كال إلو غضخؾ، يدتفتح اإلماـ كيدتفتح السقتجؼ ككل مرلٍّ كل
في كل ركعة: بسم ميحرلا نمحرلا هللا، كاألحشاؼ يؤثخكف أف تقخأ التدسضة سخًا كيدسي في كل ركعة قبل الفاتحة 
فقط، ثع قخأ الفاتحة كأمع اإلماـ كالسأمـػ أؼ آمضغ يقػليا اإلماـ كالسأمـػ سخًا، أما ىحا الرػت السختفع الحؼ يرع 

ا خبلؼ آداب الربلة، كاآلف نخجػ مغ كل مرلٍّ أف يقػؿ: آمضغ برػت ال يكاد يدسع، ىكحا الدشة، اآلذاف فيح
كىكحا األدب، ثع يقخأ ىحا الخجل سػرة أك ثبلث آيات، ثع يكبخ رافعًا مصسئشًا يتمػ سبحاف ربي العطضع ثبلث مخات، 

و، مفخغًا أصابعو، مدبحًا ثبلثًا: سبحاف ربي مصسئشًا مدػيًا رأسو بعجده عمى استقامة كاحجة، أخحًا ركبتضو بضجي
العطضع ثبلث مخات كذلظ أدناه، ثع يخفع رأسو كيصسئغ قائسًا كيقػؿ: سسع هللا لسغ حسجه ربشا لظ الحسج، كلػ كاف 
إمامًا أك مشفخدًا، كالسقتجؼ يكتفي بالتحسضج فقط، ثع يكبخ خارًا لمدجػد ثع يزع ركبتضو ثع يجيو ثع كجيو بضغ كفضو، 
كيدجج بأنفو كجبيتو مصسئشًا مدبحًا ثبلثًا، كمعشى االشسئشاف: أال يكػف الخكػع كالدجػد كشقخ الجيظ أؼ ثبلث 
مخات سبحاف ربي األعمى، كذلظ أدناه كيجافي بصشو عغ فخحيو، كيبعج بصشو عغ فخحيو كعزجيو عغ إبصضو في 

ى اإلبصضغ، لكغ ال يػجج معظ أحج في الغخفة غضخ زحسة، أما إذا كاف ىشاؾ ازدحامًا فضجب أف تزع السخفقضغ إل
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مسكغ أف تباعج بضغ الحراعضغ كتػجو أصابع الضجيغ كالخجمضغ نحػ القبمة، كالسخأة بالعكذ تتجسع كال تتباعج، ثع يخفع 
ء رأسو مكبخًا لمشيػض باالعتساد عمى األرض بضجيو كببل قعػٍد، كالخكعة الثانضة كاألكلى إال أنو ال يثشي دعاء الثشا
كال يتعػذ كلكغ يبدسل، كالثانضة ال يػجج فضيا دعاء الثشاء كال تعػذ كلكغ فضيا بدسمة، كال يدغ رفع الضجيغ إال عشج 
افتتاح كل صبلة، كعشج تكبضخ القشػت في الػتخ، كتكبضخات الدكائج في العضجيغ، كحضشسا يخػ الكعبة، كحضغ يدتمع 

كعشج الػقػؼ بعخفة، كمددلفة، كعشج رمي الجسخة األكلى  الحجخ األسػد، كحضغ يقـػ عمى الرفا كالسخكة،
كالػسصى، كعشج التدبضح عقب الرمػات، ك ىحه الحاالت عشج اإلماـ الحشفي التي يدغ فضيا رفع الضجيغ مع 

 التكبضخ.
بات، اآلف يقخأ التذيج السعخكؼ كيذضخ بالسدبحة في الذيادة يخفعيا عشج الشفي ال إلو إال هللا، كيزعيا عشج اإلث

كال يديج عمى التذيج في القعػػػػد األكؿ كىػ التحضات هلل كالرمػات الصضبات، القعػد األكؿ تذيج كالقعػد الثاني 
تذيج مع صمػات إبخاىضسضة، كيقخأ الفاتحة فضسا بعج األكلضضغ في الخكعة الثالثة كالخابعة، ثع يجمذ فضقخأ التذيج، ثع 

ثع يجعػ بسا يذبو القخآف كالدشة: رب اغفخ لي كلػالجؼ، رب ارحسيسا كسا ربضاني صغضخًا، يرمي عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
ربشا آتشا في الجنضا حدشة كفي اآلخخة حدشة كقشا عحاب الشار، ثع يدمع يسضشًا كيدارًا كيقػؿ: الدبلـ عمضكع كرحسة 

ربلة، ككاجباتيا، كسششيا، كآدابيا، كفي هللا، الدبلـ عمضكع كرحسة هللا، ىحه صفة السرمي مجمػجًا فضيا أركاف ال
 درس آخخ إف شاء هللا نشتقل إلى باب اإلمامة، كبعجىا بعس مفدجات الربلة.

* * * 

 آداب قخاءة القخآف :

 األدب الدابع ىػ التخرضز :

فضو،  كاآلف إلى فرل مختار مغ إحضاء عمـػ الجيغ حػؿ آداب قخاءة القخآف، ىحا الفرل ميع ججًا، أرجػ أف تجققػا
 كأف ترغػا إلضو.

األدب الدابع ىػ التخرضز ألىسضة ىحا الفرل سأقخأه عمى مدامعكع كمسة كمسة كسأحاكؿ شخح الجسل 
الغامزة، كاألماكغ التي تحتاج إلى شخح، كىػ أف يقجر أنو السقرػد بكل خصاٍب في القخآف، كاآلف إذا كاف 

ألبػاب يدسع األخبار فكاف الببلغ التالي: ببلغ إلى شبلب شالب مثبًل في الرف الثالث الثانػؼ كاالمتحاف عمى ا
الذيادة الثانػية، بشاًء عمى مقتزضات السرمحة يؤخخ االمتحاف مغ الخامذ مغ حديخاف إلى العاشخ مشو، ىحا 
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شالب الذيادة الثانػية الحؼ عمى كشظ االمتحاف، كيدتسع إلى ىحا الببلغ حضشسا يقػؿ: السحيع ببلغ إلى شبلب 
ادة الثانػية تخاه كتمة إصغاء، ككتمة اىتساـ، كىحا الببلغ لو عبلقة بجراستو كببخنامجو، مثبًل: لػ أف التجار الذي

استسعػا إلى ببلغ متعمق باالستضخاد، أكؿ شيء يذتخؼ الجخيجة، كيقػؿ لظ: ما انتبيت جضجًا، يسكغ الداعة الثانضة 
جار الدضارات، كصجر ببلغ يسذ بعس أنػاع الفعالضات عذخة لضبًل يبحث عغ جخيجة، كإذا سسع ببلغًا يسذ ت

االقترادية كضف تذعخ أف ىحا الببلغ لظ كلو عبلقة بسرضخؾ؟ يخبحظ كمسكغ أف يخدخؾ؟ مخة صجر ببلغ 
بالدساح باستضخاد الدضارات ثاني يـػ ىبط سعخ كل سضارة مئة ألف لضخة، فكل صاحب سضارة ككل تاجخ سضارات 

غ، كىحا مثل مشتدع مغ حضاتشا الضػمضة، رجل يخيج أف يدافخ قالػا لو: رسع الخخكج صار ألف صار معشضًا بيحا الببل
 لضخة تخػ أنو يعصي كل اىتسامو، كأما الحؼ ال يخيج أف يدافخ فبل يدأؿ. 

 عم  اإلنداف أف يذعخ أنو مقرػد بكل خصاب بالقخآف :

إذًا اإلنداف عشجما يكػف لو عبلقة بيحا السػضػع تخاه مرغضًا، ميتسًا اآلف مغ آداب تبلكة القخآف الكخيع 
التخرضز، كىػ أف تذعخ أنظ مقرػد بكل خصاب بالقخآف، ىحا سؤاؿ يشبغي أف يكػف اإلنداف فضو صخيحًا، إذا 

ىل تذعخ أف هللا سبحانو كتعالى خالق  قاؿ هللا تعالى: يا أييا الحيغ أمشػا ىل تذعخ أنظ معشي بالخصاب؟
 الدسػات كاألرض يخاشبظ أنت بالحات؟ قاؿ تعالى: 

 ْفَعُمػَف ﴿َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ِلَع َتُقػُلػَف َما اَل َتْفَعُمػَف * َكُبَخ َمْقًتا ِعْشَج َّللَاِ َأْف َتُقػُلػا َما اَل تَ 
 [ 3-2] سػرة الرف: 

 ىل تذعخ ككأف هللا عد كجل يعاتبظ؟ عاتب عمضظ، قاؿ تعالى: 

  َكِجضًيا ﴿َياَأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا اَل َتُكػُنػا َكاَلِحيَغ آَذْكا ُمػَس  َفَبَخَأُه َّللَاُ ِمَسا َقاُلػا َكَكاَف ِعْشَج َّللَاِ 
 [ 69] سػرة األحداب:

 َلُكْع ُذُنػَبُكْع َكَمْغ ُيِصْع َّللَاَ َكَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػًزا َعِطضًسا   ﴿ُيْرِمْح َلُكْع َأْعَساَلُكْع َكَيْغِفخْ 
 [ 71] سػرة األحداب:

 ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا اْذُكُخكا َّللَاَ ِذْكًخا َكِثضًخا  
 [ 41] سػرة األحداب: 

ْحَرُكْع َفاْنفِ  ِْ  ُخكا ُثَباٍت َأِك اْنِفُخكا َجِسضعًا  ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ُخُحكا 
 [ 71] سػرة الشداء: 
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كمسا تقخأ ىحه اآليات بساذا تذعخ؟ تذعخ أنظ معشي بيا، كأنظ السخاشب، ك السقرػد، كىشا كل إنداف يعخؼ 
 نفدو.

 السؤمغ إذا سسع نيضًا أك أمخًا قجر أنو السشيي كالسأمػر :

 قاؿ تعالى: 
ْنَداُف َعَم  نَ   ْفِدِو َبِرضَخة  * َكَلْػ َأْلَق  َمَعاِذيَخُه  ﴿ َبِل اإلِْ

 [ 15-14] سػرة القضامة: 

 قالػا: فإف سسع أمخًا أك نيضًا قجر أنو السشيي كالسأمػر، قاؿ تعالى: 

 ضع   ﴿ َياَأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا اَل َتُقػُلػا َراِعَشا َكُقػُلػا انُطْخَنا َكاْسَسُعػا َكِلْمَكاِفِخيَغ َعَحاب  َألِ 
 [ 104] سػرة البقخة: 

ْب َبْعُزُكْع َبْعًزا َأُيِحُب ﴿ َياَأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا اْجَتِشُبػا َكِثضًخا ِمْغ الَطغِّ ِإَف َبْعَس الَطغِّ ِإْثع  َكاَل َتَجَدُدػا َكاَل َيْغتَ 
ُجُكْع َأْف َيْأُكَل َلْحَع َأِخضِو َمْضًتا َفَكِخْىُتُسػُه  َْ ضع  َأ  َكاَتُقػا َّللَاَ ِإَف َّللَاَ َتَػاب  َرِْ

 [ 12] سػرة الحجخات: 

ـٍ َعَد  َأْف َيُكػُنػا َخْضًخا ِمْشُيْع َكاَل ِنَداء  ِمْغ ِنَدا ٍء َعَد  َأْف َيُكَغ َخْضًخا ﴿ َياَأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا اَل َيْدَخْخ َقػـ  ِمْغ َقْػ
يَساِف َكَمْغ َلْع َيُتْب ِمْشُيَغ َكاَل َتْمِسُدكا أَ  َفُأْكَلِئَظ ُىْع نُفَدُكْع َكاَل َتَشاَبُدكا ِباأْلَْلَقاِب ِبْئَذ ااِلْسُع اْلُفُدػُؽ َبْعَج اإلِْ

  الَطاِلُسػفَ 
 [ 11] سػرة الحجخات: 

إذا سسع نيضًا أك أمخًا قجر أنو السشيي كالسأمػر، ىحا الذيء تعخفو أنت، تحذ أنظ السعشي بيحا األمخ، كأنت 
 السعشي بيحا الشيي، كإذا سسع كعجًا، قاؿ تعالى: 

َشَغ ﴿ َكَعَج َّللَاُ اَلِحيَغ آَمُشػا ِمْشُكْع َكَعِسُمػا الَراِلَحاِت َلَضْدَتْخِمَفَشُيع ِفي اأْلَْرِض َكسَ  ا اْسَتْخَمَف اَلِحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َكَلُضَسكِّ
َلَشُيْع ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمًشا َيْعُبُجكَنِشي اَل ُيْذِخُكػَف بِ  ي َشْضًئا َكَمْغ َكَفَخ َبْعَج َذِلَظ َلُيْع ِديَشُيْع اَلِحي اْرَتَز  َلُيْع َكَلُضَبجِّ

 َفُأْكَلِئَظ ُىْع اْلَفاِسُقػَف  
 [ 55سػرة الشػر:  ]

 ﴿ ِإَف َّللَاَ ُيَجاِفُع َعْغ اَلِحيَغ آَمُشػا ِإَف َّللَاَ اَل ُيِحُب ُكَل َخَػاٍف َكُفػٍر 
 [ 38] سػرة الحج: 
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 ىل تحذ أنظ السعشي بيحا الػعج الصضب؟ كإف سسع كعجًا أك كعضجًا يحذ أنو السػعػد كأنو السيجد. 

 ْاؿ السؤمغ بضغ الخػؼ ك الخجاء :

قاؿ سضجنا عسخ: لػ أندؿ هللا سبحانو كتعالى أنو معحب رجبًل كاحجًا لخفت أف أكػف أنا، كلػ أنو أندؿ أنو راحع 
رجبًل كاحجًا لتسشضت أف أكػف أنا، ىحا حاؿ السؤمغ رغبًا كرىبًا، بضغ الخػؼ كالخجاء، كإف سسع قرز األكلضغ 

رة يقػؿ: قرة مستعة ليا بجاية كعقجة كنياية، كيػجج كاألكلضاء عمع أف الثسخ غضخ مقرػد، فإذا قخأ إنداف ق
حػادث، كبضئة، كرسع شخرضات، كتحمضل، كىحه قرة فشضة كىي شيء مستع، ال يا أخي لضذ السقرػد ىػ الستعة 
بل السقرػد ىػ العبخة، السقرػد مغ ىحه القرة: وهللا غالب عمى أمخه كلكغ أكثخ الشاس ال يعمسػف، ىحا ىػ 

عد كجل كمسة ال إلو إال هللا عّبخ عشيا بذكل قرة فإذا قخأت قرة في القخآف مثبًل قرة سضجنا السقرػد، هللا 
مػسى، أك قرة سضجنا يػنذ، أك سضجنا إبخاىضع مع قػمو، أك سضجنا رسػؿ هللا، أك أصحاب الجشة، ىحه القرز 

ج أف يعمسشا عغ أخبار األكلضغ بقجر يجب أف تػقغ أنيا لضدت لمستعة إنيا لمسػعطة، كأف هللا سبحانو كتعالى ال يخي
ما يخيج أف ندتشبط العطة مغ ىحه األخبار، كأف السقرػد أف يعتبخ بو، كلضأخح مشيا ما يحتاج إلضو، فسا مغ قرة 

 بالقخآف إال كسضاقيا لفائجٍة في حق الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كألمتو.

 القرز في القخآف الكخيع لضدت لمستعة إنيا لمسػعطة :

 حلظ قاؿ تعالى: ل

 ﴿ َكُكػبِل َنُقُز َعَمْضَظ ِمْغ َأنَباء الُخُسِل َما ُنَثبُِّت ِبِو ُفَؤاَدَؾ  
 [ 120] سػرة ىػد: 

قاؿ: إنداف دخل إلى مدتذفى في بخيصانضة جاءتو مسخضة مغ درجة عالضة، ندقت األزىار في الغخفة، كسألت 
ليا: فبلف، قالت: فبلف، ىل رضي أف يجخؼ لظ العسمضة ىػ السخيس ما مخضظ؟ فأجابيا: كمغ شبضبظ؟ قاؿ 

بالحات، قاؿ: نعع، قالت: آه ىحا الصبضب أجخػ مئة عسمضة ككميا ناجحة، كىحه السسخضة ميستيا رفع معشػيات 
السخيس لتكػف معشػياتو عالضة، كىحه السعشػيات العالضة تدخع في الذفاء، كلحلظ أسخع الشاس شفاًء السؤمغ، 

 و دائسًا عالضة، كاثق مغ هللا عد كجل، دفع حػالي ألفي لضخة عمى ىحه الكمسات بالفاتػرة.معشػيات
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 كمعشى ىحا أف رفع السعشػيات شيء ميع، رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في أحشظ الطخكؼ قاؿ تعالى: 

ِلَسا َأَصاَبُيْع ِفي َسِبضِل َّللَاِ َكَما َضُعُفػا َكَما اْسَتَكاُنػا َوَّللَاُ ُيِحُب ﴿ َكَكَأيِّْغ ِمْغ َنِبيٍّ َقاَتَل َمَعُو ِربُِّضػَف َكِثضخ  َفَسا َكَىُشػا 
 الَراِبِخيَغ  

 [ 146] سػرة آؿ عسخاف: 

 أىجاؼ القرز التي جاءت في القخآف الكخيع :

 هللا عد كجل يحكخ قررًا لخسػؿ هللا حتى يثبت فؤاده، كيثبت معو السؤمشضغ، قاؿ تعالى: 
ِ ُيػِرُثَيا َمْغ َيَذاُء ِمْغ ِعَباِدِه َكالْ ﴿ قَ   َعاِقَبُة ِلْمُسَتِقضَغ  اَؿ ُمػَس  ِلَقْػِمِو اْسَتِعضُشػا ِباّلَِلِ َكاْصِبُخكا ِإَف اأْلَْرَض ّلِلَِ

 [128] سػرة األعخاؼ : 

 كيحكخ عغ قاركف فضقػؿ: 

 ْغ ِفَئٍة َيشُرُخكَنُو ِمْغ ُدكِف َّللَاِ َكَما َكاَف ِمْغ الُسْشَتِرِخيَغ  ﴿ َفَخَدْفَشا ِبِو َكِبَجارِِه اأْلَْرَض َفَسا َكاَف َلُو مِ 
 [81] سػرة القرز: 

تمظ الجار اآلخخة نجعميا لمحيغ ال يخيجكف عمػًا في األرض بل لمستقضغ، اشسأف اإلنداف، فمضقجر العبج أف هللا 
ى اإليحاء، كثبت السؤمشضغ، ىحا كمو مغ أىجاؼ سبحانو كتعالى ثبت فؤاد نبضو عمضو الربلة كالدبلـ، كصبخه عم

 القرز التي جاءت في القخآف الكخيع.

 آيات جعمت القخآف الكخيع نعسًة عامة كلضدت نعسًة خاصة :

الذيء الحؼ أحب أف أقػلو لكع: إف ىشاؾ مجسػعة آيات جعمت القخآف الكخيع نعسًة عامة كلضدت نعسًة خاصة، 
 مثبًل قاؿ تعالى: 
  َعَمْضُكْع ِمْغ اْلِكَتاِب َكاْلِحْكَسِة َيِعُطُكْع ِبِو َكاَتُقػا َّللَاَ َكاْعَمُسػا َأَف َّللَاَ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع  ﴿ َأنَدَؿ 

 [231] سػرة البقخة: 

 كأكبخ نعسة ىحا الكتاب الحؼ أندلو هللا عمى نبضو، إذًا نحغ السعشضػف بو، كنحغ السقرػدكف بو.

 شيء آخخ قاؿ تعالى: 

 ﴿ َلَقْج َأنَدْلَشا ِإَلْضُكْع ِكَتاًبا ِفضِو ِذْكُخُكْع َأَفبَل َتْعِقُمػَف  
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 [10] سػرة األنبضاء: 

يعالج قزاياكع، أنا أقػؿ لكع ككاثق مغ قػلي: اقخأ القخآف بتجبخ كل يـػ تخػ أف كل مذكبلتظ الشفدضة كججت ليا 
 ألنو يػجج قػانضغ إلو يقػؿ لظ ك الحؼ خمق الكػف:  حمػاًل، ككل مخاكفظ تبجدت، ككل اضصخاباتظ الشفدضة زالت،

َضاًة َشضَِّبًة   َْ  ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُأْنَث  َكُىَػ ُمْؤِمغ  َفَمُشْحِضَضَشُو 
 [ 97] سػرة الشحل: 

كبلمًا خبلفو، فإذا ىحا كبلـ إلو، كبلـ رب الػجػد، كبلـ رافع الدساء ببل عسج، كبلـ خالق الكػف، مغ بعجه يقػؿ 
كاف ىشاؾ إندانًا عطضسًا قاؿ: ىكحا سضكػف، كىل يػجج إنداف تافو يقػؿ: سضكػف خبلؼ ذلظ، أؼ هللا عد كجل 
كعج السؤمغ بحضاة شضبة في كل الطخكؼ، كفي كل العرػر، كفي كل األحػاؿ، كفي كل البضئات، كفي كل 

كججت فضو أنظ مػعػد بحضاة شضبٍة إذا استقست عمى أمخ  الببلد، ك األماكغ، ك األصقاع، كاألمرار، كبأؼ مكاف
 هللا، يخمق لظ مغ الزضق فخجًا، كمغ الزعف قػة، بعس الذعخاء قالػا: 

 ًَ كعشج المػػو مشيا السخخج كرب نازلة يزضق بيا الفت  ذرعا
 ككػاف يطغ أال تفػخج ندلت فمسا استحكست ْمقاتيا فخجػت 
*** 
 ػر إل  القزاا ككل األم كغ عغ ىسػمظ معخض
 تشد  بو ما قػج مز  كابذخ بخضػػخ عاجل 
 في عػاقبػػػو رضا فمخب أمخ مدخػط لظ 
 كلخبسا اتدػػع الفزا  كلخبسا ضاؽ السزضػق
 فبل تكػػػغ معتخضا المػػػو يفعل ما يذاء 
 فقذ عم  ما قج مز  هللا عػدؾ الجسضػػػل 

*** 

 القخآف الكخيع فضو ْل لسذكبلت اإلنداف :

ىحا قخآف كخيع، اقخؤكا القخآف بتجبخ ككل يـػ كأنا متأكج لغ تبقى في حضاتكع مذكمة، كىحا الكتاب فضو ذكخكع أؼ 
 فضو حل مذكبلتكع، يأتي رجل يقخأ قػلو تعالى: 
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َد  َأْف ُتِحُبػا َشْضًئا َكُىَػ َشّخ َلُكْع ﴿ ُكِتَب َعَمْضُكْع اْلِقَتاُؿ َكُىَػ ُكْخه  َلُكْع َكَعد  َأْف َتْكَخُىػا َشْضًئا َكُىَػ َخْضخ  َلُكْع َكعَ 
 َوَّللَاُ َيْعَمُع َكَأْنُتْع اَل َتْعَمُسػَف  

 [216] سػرة البقخة: 

 تشحل كل مذكبلتو، تخيج أف تحىب بعثة ثع كضع اسع مكاف اسسظ تقخأ اآلية فتججىا بخدًا كسبلمًا: 

 ﴿ َكَعَد  َأْف َتْكَخُىػا َشْضًئا 
ضو مغ الجنضا كسا يحسي أحجكع مخيزو مغ الصعاـ، جاءتظ زكجة كسصًا: كعدى أف تكخىػا شضئًا إف هللا لضحسي صف

 فإف كخىتسػىغ فعدى أف تكخىػا شضئًا كىػ خضخ لكع.

 دخمظ أقل مغ مرخكفظ، قاؿ تعالى: 

َدُشػا ِفي َىِحِه الجُ  ْْ َدَشة  َكَأْرُض َّللَاِ َكاِسَعة  ِإَنَسا ُيَػَف  الَراِبُخكَف ﴿ ُقْل َياِعَباِد اَلِحيَغ آَمُشػا اَتُقػا َرَبُكْع ِلَمِحيَغ َأ َْ ْنَضا 
َداٍب   ِْ  َأْجَخُىْع ِبَغْضِخ 

 [10] سػرة الدمخ: 

 ذىب إلى الصبضب فػجج أف معو مخضًا عزااًل كأنت مؤمغ، قاؿ تعالى:  

َتَتَشَدُؿ َعَمْضِيْع اْلَسبَلِئَكُة َأاَل َتَخاُفػا َكاَل َتْحَدُنػا َكَأْبِذُخكا ِباْلَجَشِة اَلِتي ُكْشُتْع ﴿ ِإَف اَلِحيَغ َقاُلػا َرُبَشا َّللَاُ ُثَع اْسَتَقاُمػا 
 ُتػَعُجكَف  

 [30] سػرة فرمت: 

 السػت أكبخ مرضبة عشج الشاس يغجك عخسًا عشج السؤمغ :

قػؿ إلى أىل خضخ مغ أىمظ، كإلى بضت خضخ مغ ال تخف كأنت في الجنضا كإذا أزفت اآلزفة ال تحدف عمضيا، أنت مش
بضتظ، إلى جشة عخضيا الدسػات كاألرض، تخػ السؤمغ متػكبًل، حجثشي شبضب في مدتذفى جاءىع مخيس معو 
مخض خبضث في أمعائو ك ىػ مؤمغ، قاؿ: دخل عمى غخفتو ال يػجج ىحا الحعخ بػجيو، دخل الصبضب كقاؿ لو: 

كاشيج أنشي راض عغ هللا، كمسا دخل إلضو زائخ يعػده يقػؿ لو: اشيج أنشي راض كضف صحتظ؟ قاؿ لو: الحسج هلل، 
عغ هللا، فإذا ضخب الجخس يتيافت السسخضػف عمى خجمتو، كيأتػف ثبلثة معًا، كىحه الغخفة فضيا نػرانضة عجضبة، 

و متزايق يسدظ خجمة مستازة، كرائحة عصخة، مغ في ىحه الغخفة ما سسعػا صػتو كال صخاخو، كعشجما يذعخ أن
شخؼ الدخيخ، كعشجما تػفي كانت نيايتو جسضمة ججًا، كجو مشضخ كاستغفار، وهللا عد كجل لحكسٍة أرادىا حتى يعمع 
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الشاس درسًا، جاء بعجه إلى ىحه الغخفة مخيس معو مخض مذابو لؤلكؿ تسامًا، فسا تخؾ نبضًا إال كسبو، سباب 
ب الجخس ال أحج يخد عمضو، يدبيع كيدب آباءىع، ثبلثة أياـ شػش الجيغ مثل الػرد عشجه، ك ركائح كخيية، يزخ 

السدتذفى، كبعج ذلظ فصذ، أنا ال أقػؿ: مات بل فصذ، انطخ السؤمغ كاآلالـ كاحجة األكؿ تمقاىا بربخ أؼ 
ذ بظ أكبخ شيء في الحضاة السخض العزاؿ، إذا كشت مؤمشًا تتمقاه بالربخ، وهللا يذفضظ، كأنا أقػؿ: "الميع إنا نعػ 

 مغ عزاؿ الجاء، كمغ الدمب بعج العصاء، كمغ شساتة األعجاء".
لكغ حتى إذا جاء مثل ىحا السخض عمى السؤمغ سيل، إنداف دخل إلى السدتذفى أجخػ تحالضل، كبمغو أىمو 
بجػاب ىحه التحالضل، ىحا جالذ في الغخفة فتكمع أىمو فخفع الدساعة، كالخبخ كاف أنو سػؼ يعضر ستة أياـ معو 

ككاف صاحب ديغ، كعّسخ  -ىكحا بمغشي عشو-كـر خبضث بالجـ، كىػ نفذ السخيس، ككاف محدشًا، ككاف يترجؽ
جامعًا، كدخل إلضو أكؿ شبضب فقاؿ لو: ماذا أبا فبلف؟ قاؿ لو: انتيضت كالحسج هلل رب العالسضغ، ككاف عاقجًا صفقة 

إلى فبلف كقاؿ لو ىحه الرفقة اتخكيا، فقاؿ لو:  فقاؿ لو: لػ سسحت ألِغ لي ىحه الرفقة، كاذىب إلى فبلف فحىب
ال أستصضع أف أتخمى عشيا، كلضذ مغ السعقػؿ أف يقػؿ لو سػؼ يسػت بعج ثبلثة أياـ، كالرفقة قادمة قاؿ لو: 
كزعيا عمى أكالدؼ بالتداكؼ، بيحه الثبلثة أياـ أنيى كل عبلقاتو، كعسل كصضة، كما تخؾ قزضة معمقة، كثالث 

عجد مغ العمساء كرد كذكخ، كالداعة الػاحجة كدع أكالده ،كقاـ كتغدل بشفدو، حساـ جضج كأراح  يـػ جاء إلضو
 السغدل، كالداعة الػاحجة أغسس عضشو كاتجو إلى هللا، الداعة الػاحجة كالشرف فاضت ركحو.

مػالو، ككصى وهللا رجل بمغو أف كفاتو بعج ثبلثة أياـ بكل نفذ رضضة، كبكل سخكر أنيى كل عبلقاتو، ككزع أ
أشخاصًا يحمػف لو بعس السذاكل، ككدع أكالده، فإذا عخؼ اإلنداف هللا عد كجل ال يػجج عشجه شيء صعب، 

 كالسػت أكبخ مرضبة عشج الشاس يغجك عخسًا عشج السؤمغ. 

 القخآف الكخيع لمسدمسضغ كىع السعشضػف بو :

 ل مذكمة قاؿ تعالى: القخآف الكخيع كبلـ رب العالسضغ وهللا أندلو لشا كفضو حل لك
َؿ ِإَلْضِيْع َكَلَعَمُيْع َيتَ  ْكَخ ِلُتَبضَِّغ ِلمَشاِس َما ُندِّ َشاِت َكالُدُبِخ َكَأنَدْلَشا ِإَلْضَظ الحِّ  َفَكُخكَف ﴿ ِباْلَبضِّ

 [ 44] سػرة الشحل: 

ـٍ ُيػِقُشػَف   َسة  ِلَقْػ ْْ  ﴿ َىَحا َبَراِئُخ ِلمَشاِس َكُىًجى َكَر
 [ 20ثضة: ] سػرة الجا
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 ﴿ َىَحا َبَضاف  ِلمَشاِس َكُىًجى َكَمْػِعَطة  ِلْمُسَتِقضَغ  
 [ 138] سػرة آؿ عسخاف: 

 ىحه اآليات كميا مزسػنيا لشا، فالقخآف لشا كنحغ السعشضػف بالقخآف الكخيع.

 آيات كخيسة عغ العبلقة بضغ الدكج ك زكجتو :

 ىل تخيج عبلقتظ مع زكجتظ؟ يػجج آيات كاضحة، قاؿ تعالى: 
 َما آَتْضُتُسػُىَغ ِإاَل َأْف َيْأِتضَغ ﴿ َياَأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا اَل َيِحُل َلُكْع َأْف َتِخُثػا الشَِّداَء َكْخًىا َكاَل َتْعُزُمػُىَغ ِلَتْحَىُبػا ِبَبْعسِ 

َشٍة َكَعاِشخُ  َذٍة ُمَبضِّ ِْ  كُىَغ ِباْلَسْعُخكِؼ َفِإْف َكِخْىُتُسػُىَغ َفَعَد  َأْف َتْكَخُىػا َشْضًئا َكَيْجَعَل َّللَاُ ِفضِو َخْضًخا َكِثضًخا ِبَفا
 [ 19] سػرة الشداء : 

أمخ إليي فدخىا، السعاشخة بالسعخكؼ لضدت عجـ إيقاع األذػ بيغ بل احتساؿ األذػ مشيغ، تقخأ اآليات كتفيع 
إلى البضت، ك عشجؾ حمع، عاشخكىغ بالسعخكؼ، أؼ تحسل مشيغ، كىحا الحمع يخفع مكانتظ عشج تفدضخىا، كتجخل 

 زكجتظ تعطسظ، زكجي كقػر كلضذ مرخكعًا، أحضانًا الدكج يغزب فتفزحو زكجتو كتقػؿ: جغ البارحة.

 مغ تدكج السخأة لجساليا أك لساليا أذلو هللا :

 أما إذا قاؿ هللا تعالى: 

ُرػا اْلِعَجَة َكاَتُقػا َّللَاَ َرَبُكْع اَل تُ ﴿ َياَأُيَيا ال ْْ ْخِخُجػُىَغ ِمْغ ُبُضػِتِيَغ َكاَل َشِبُي ِإَذا َشَمْقُتْع الشَِّداَء َفَصمُِّقػُىَغ ِلِعَجِتِيَغ َكَأ
ُجكُد َّللَاِ َكَمْغ َيتَ  ُْ َشٍة َكِتْمَظ  َذٍة ُمَبضِّ ِْ ُجكَد َّللَاِ َفَقْج َضَمَع َنْفَدُو اَل َتْجِري َلَعَل َّللَاَ ُيْحِجُث َيْخُخْجَغ ِإاَل َأْف َيْأِتضَغ ِبَفا ُْ َعَج 
 َبْعَج َذِلَظ َأْمًخا  

 [ 1] سػرة الصبلؽ: 

 ىحا تػجضو ثاٍف، أنت مؤمغ، كىحه أكاًل قاؿ تعالى: 

ِكضع    َْ  ﴿ َكِلمخَِّجاِؿ َعَمْضِيَغ َدَرَجة  َوَّللَاُ َعِديد  
 [ 228] سػرة البقخة: 
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 أنت جعمتيا خسدضغ درجة، قاؿ تعالى: 

َفالَراِلَحاُت َقاِنَتات  ﴿ الخَِّجاُؿ َقَػاُمػَف َعَم  الشَِّداِء ِبَسا َفَزَل َّللَاُ َبْعَزُيْع َعَم  َبْعٍس َكِبَسا َأنَفُقػا ِمْغ َأْمَػاِلِيْع 
ِفَع َّللَاُ َكالبَلِتي  َْ اِفَطات  ِلْمَغْضِب ِبَسا  َتَخاُفػَف ُنُذػَزُىَغ َفِعُطػُىَغ َكاْىُجُخكُىَغ ِفي اْلَسَزاِجِع َكاْضِخُبػُىَغ َفِإْف َأَشْعَشُكْع َْ

 َفبَل َتْبُغػا َعَمْضِيَغ َسِبضبًل ِإَف َّللَاَ َكاَف َعِمِضا َكِبضًخا  
 [ 34] سػرة الشداء: 

عمع، كالثقافة، كالفيع، كالسكانة االجتساعضة، أخحتيا أعمى ىحا الكبلـ لمعازبضغ، اختخ امخأة تكػف أنت أعمى مشيا بال
مشظ، مغ تدكج السخأة لجساليا أذلو هللا، يقػؿ لظ دائسًا: زكجتي ال تقبل، كمغ تدكجيا لساليا أفقخه هللا، كمغ 

 تدكجيا لحدبيا زاده هللا دناءًة، قاؿ تعالى: 

 َسا َأْنَفُقػا ِمْغ َأْمَػاِلِيْع  ﴿ ِبَسا َفَزَل َّللَاُ َبْعَزُيْع َعَم  َبْعٍس َكبِ 
ىحه ليا معاش تداعجني في معاشيا، إذا لع تشفق مغ مالظ عمضيا تفقج قػامتظ عمضيا، تقػؿ لظ: افتح عضشظ لي 
معاش مثمظ تسامًا، فمساذا البضت بيحه الفػضى؟ جئت متعبة كىحا الحاضخ، أيغ ذاىبة؟ عشجؼ بعج الطيخ اجتساع 

 التػجضيات تكغ سعضجًا في بضتظ، أمخ إليي.  كىحا الحاضخ، اتبع ىحه

 قاؿ تعالى: 

 ا َيْرَشُعػَف  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشضَغ َيُغُزػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َكَيْحَفُطػا ُفُخكَجُيْع َذِلَظ َأْزَك  َلُيْع ِإَف َّللَاَ َخِبضخ  ِبسَ 
 [30] سػرة الشػر: 

كبلـ هللا رب العالسضغ، كانطخ كشاىج يشقمب البضت إلى جحضع، تعضر شبقيا تجج امخأتظ أجسل امخأة في العالع، ىحا 
 الجحضع الدكجي، كىحا الدكاج. 

 مغ شبق البضػع القخآنضة عاش بخاْة ك شسأنضشة :

 تعاؿ إلى البضػع شبق البضػع القخآنضة، قاؿ تعالى: 
ْثِع َكَأْنُتْع َتْعَمُسػَف  ﴿ َكاَل َتْأُكُمػا َأْمَػاَلُكْع َبْضَشُكْع ِباْلَباِشِل َكُتْجُلػا  ـِ ِلَتْأُكُمػا َفِخيًقا ِمْغ َأْمَػاِؿ الَشاِس ِباإلِْ  ِبَيا ِإَل  اْلُحَكا

 [188] سػرة الشداء: 
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أخي ألبدشاه البضعة كربحشا بالسئة ثبلثضغ، فمػ كذف الدبػف رأس الساؿ ىل يخضى؟ إذًا ىحه التجارة حخاـ، ك لضدت 
لدبػف مغ أعساقو كلػ عخؼ الحقضقة، مثاؿ تقػؿ: ىحا البمػر صشاعة الضاباف أخحت عغ تخاض، كيجب أف يخضى ا

ثسغ الستخ مئة كستضغ لضخة كىػ بمػر كششي، ثسشو ثسانػف لضخة، كركبتو لو في مكاف مختفع ال يخػ كأخحت ثسشو، 
 ل؟.كإذا في يـػ مغ األياـ كاف يشطف البمػر شاىجه كششضًا يقػؿ: أخح ثسشو يابانضًا ىل يقب

استجاف مشظ مااًل كتقػؿ: أنا كأثق بو، إف مات لظ معو مئة ألف ذىب الساؿ، كلػ أخحت كصبًل رسسضًا عمضو 
تػقضعو فحقظ محفػظ عشج الػرثة، لقج استجاف مشي كىحا نػع مغ العشتخية ال يػجج حاجة أبػ فبلف أنا أثق بظ، أبػ 

شيء، كإذا أرادكا أف يدسعػا كبلمًا يجب أف  فبلف مسكغ أف يسػت بعج ساعة، الػرثة يقػلػف: لضذ لظ عشجنا
 يكػف معظ بضشة. 

شبق القخآف في كل نػاحي حضاتظ تجج نفدظ سعضجًا في صحتظ، كحضاتظ، كعسمظ، كتجارتظ، كمع أىمظ كأكالدؾ، 
ي ىحا القخآف الكخيع شفاء لمشاس، نحغ ال نخيج أف نتبخؾ بو، كنعمقو في الدضارة، كعضششا عمى الحخاـ، ال نزعو ف
البضت، كالبضت فضو اختبلط، كيفتح السحياع بالغشاء، نخيج القخآف الكخيع يشقمب إلى سمػؾ، كفقو، كعفاؼ، كالتداـ، ىحا 

 التخرضز. 

 القخآف ربضع السؤمغ كسا أف الغضث ربضع األرض :

 قاؿ تعالى: 
َي ِإَلَي َىَحا اْلُقْخآُف أِلُنِحَرُكْع ِبِو َكَمْغ َبَمَغ َأِئَشُكْع ﴿ ُقْل َأُي َشْيٍء َأْكَبُخ َشَياَدًة ُقْل َّللَاُ َشِيضج  َبْضِشي َكَبْضَشكُ  ْع َكُأكِْ

ج  َكِإَنِشي َبِخيء  ِمسَ  ِْ  ا ُتْذِخُكػَف  َلَتْذَيُجكَف َأَف َمَع َّللَاِ آِلَيًة ُأْخَخى ُقْل اَل َأْشَيُج ُقْل ِإَنَسا ُىَػ ِإَلو  َكا
 [19] سػرة األنعاـ: 

ع يا مغ كشتع مع الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كمغ بمغ أؼ نحغ السقرػدكف بيحه اآلية اآلف، قاؿ ألنحركع أنت
بعزيع: مغ بمغو القخآف ككأنسا كمسو هللا تعالى، يا أييا الحيغ أمشػا خحكا ححركع، قل لمسؤمشضغ يغزػا مغ 

السؤمغ كسا أف الغضث ربضع األرض"، كقاؿ: أبرارىع، أؼ كل األكامخ هللا بمغو إياىا، كقاؿ قتادة: "إف القخآف ربضع 
 "لع يجالذ أحج ىحا القخآف إال قاـ بديادة أك نقراف"، لقػلو تعالى: 

َسة  ِلْمُسْؤِمِشضَغ َكاَل َيِديُج الَطاِلِسضَغ ِإاَل َخَداًرا   ْْ ُؿ ِمْغ اْلُقْخآِف َما ُىَػ ِشَفاء  َكَر  ﴿ َكُنَشدِّ
 [82] سػرة اإلسخاء: 
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ف يدتفضج مغ عسخه، كمغ ىحه السبالغ السباركة يسدظ القخآف آية آية، فضجب أف يقبل كبلـ هللا عد فالحؼ يخيج أ
كجل، ىل أحج يدضخ في الدضارة مغ دكف شيادة؟ يحجدكف الدضارة، الشاس صجقػا ىحا الببلغ كخافػا، ىكحا يجب 

 فمدت مؤمشًا. أف تعامل هللا عد كجل، هللا قاؿ لظ ماذا تفعل فضجب أف تشفح كبلمو كإال 

إف شاء هللا في درس قادـ نأخح األدب الثامغ كىػ التأثخ، كالضـػ كاف درسشا التخرضز أؼ كمسا جاء أمخ أنت 
السعشي باألمخ، قخأت نيضًا فأنت معشي بالشيي، كقخأت كعجًا فأنت السعشي بالػعج، كقخأت كعضجًا فأنت السعشي بيحا 

لقرة، استخمز مشيا السػعطة، كمسا قخأت في القخآف شضئًا يجب أف تخػ الػعضج، كقخأت قرًة فأنت السعشي بيحه ا
 نفدظ معشضًا بو كإال إف لع تكغ كحلظ فأنت ال تقخأ ىحا القخآف، كأنظ تقخأ كتاب تاريخ.

* * * 

 قرة قرضخة تبضغ لشا أف ىحه األمة التي نشتسي إلضيا ىي أمة  مباركة :

مة التي نشتسي إلضيا ىي أمٌة مباركة، ال أندى قػؿ الشبي عمضو الربلة كاآلف إلى قرة قرضخة تبضغ لشا أف ىحه األ
 كالدبلـ لدضجنا سمساف الفارسي، قاؿ لو: 

َؿ: َتْبَغُس اْلَعَخَب ))َيا َسْمَساُف ال َتْبَغْزِشي َفُتَفاِرَؽ ِديَشَظ ُقْمُت: َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َكْضَف َأْبَغُزَظ َكِبَظ َىَجاَنا َّللَاُ؟ َقا
 َفَتْبَغُزِشي ((

 ] التخمحؼ َعْغ َسْمَساَف [

أؼ إذا بغزت العخب انتقمت البغزاء إلي، فسغ سسات السؤمغ أف ىحه األمة السباركة التي نقمت لو ىحا الجيغ 
 عمضو أال يتيسيا كلػ رآىا في عرػر ضعفيا أك عرػر تفككيا يشبغي أف يحدغ الطغ بيا.

 قرة السشرػر مع الخجل األمػي :

أؼ رفعت  -مغ رجل رفع فضو عشج السشرػر  -أؼ القمب  -حسج بغ مػسى: ما رأيت رجبًل أثبت جشانًا قاؿ أ
كقالػا: إف عشجه كدائع كأمػااًل لبشي أمضة، فيحه تيسة كافضة لتحصضسو، فأمخ  -شكػػ بيحا الخجل عشج السشرػر 

ج رفع إلضشا أف عشجؾ كدائع كأمػااًل لبشي السشرػر حاجبو الخبضع بإحزاره فػرًا فأحزخ بضغ يجيو، قاؿ السشرػر: ق
أمضة فأخخج لشا ما عشجؾ كاحسل جسضع ذلظ إلى بضت الساؿ، فقاؿ الخجل: يا أمضخ السؤمشضغ ىل أنت كارث بشي 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

334 

كما  -قاؿ: ال، قاؿ: أكصي أنت؟ قاؿ: ال، قاؿ: إذًا فمع تدأؿ عغ ذلظ؟  -أؼ أنت كريث بشي أمضة  -أمضة؟ 
أشخؽ السشرػر ساعًة ثع قاؿ: إف بشي أمضة ضمسػا الشاس، كاغتربػا  -أة كىحا السشصق تػقع السشرػر ىحه الجخ 

أمػاؿ السدمسضغ، كأنا آخحىا فأردىا إلى بضت ماؿ السدمسضغ، قاؿ لو: جسضل يحتاج أمضخ السؤمشضغ إلى إقامة بضشٍة 
ة ىػ الحؼ في يجؼ، كأنو ىػ الحؼ يخيج دلضبًل كمدتسدكًا عمى أف الساؿ الحؼ لبشي أمض -القاضي  -يقبميا الحاكع 

اغتربو مغ الشاس، كبشػ أمضة ليع أمػاؿ ليع ىي حبلؿ، كليع أمػاؿ اغتربػىا ىي حخاـ، نخيج إثباتضغ؛ أكؿ إثبات 
أف ىحا الساؿ الحؼ ىػ عشجؼ ىػ نفدو لبشي أمضة كىػ نفدو مغرػب كلضذ الحبلؿ، فدكت السشرػر ساعًة ثع 

ب لشا عمضو شيء، معو حجة قػية، ثع قاؿ الخجل: ألظ حاجة؟ قاؿ: نعع، قاؿ: قاؿ: يا ربضع صجؽ الخجل ال يج
كما ىي؟ قاؿ: أف تجسع بضشي كبضغ الحؼ كشى عمي، فوهللا يا أمضخ السؤمشضغ ما لبشي أمضة عشجؼ شيء مغ ىحا 
اشل، القبضل، كلسا حزخت بضغ يجيظ كعمست ما أنت عمضو مغ العجؿ، كاإلنراؼ، كاتباع الحق، كاجتشاب الب

 أيقشت أف ىحا الكبلـ الحؼ قمتو ىػ أنجح كأصمح لسا سألتشي عشو كأقخب إلى الخبلص.
إذا جادلو، ىحا الصخيق مدجكد، جاء مغ شخيق آخخ، ىل أنت كصي؟ كىل أنت كارث؟ فسا الدبب؟ ىحه أمػاؿ 

ماؿ بشي أمضة؟ ال،  مغرػبة أريج أف أردىا إلى أصحابيا، ىل معظ بضشة أف ىحا الساؿ الحؼ يػجج عشجؼ ىػ نفدو
ىل عشجؾ بضشة أف ىحا الساؿ الحؼ عشجؼ إف كاف لبشي أمضة ىػ السغرػب مغ الشاس؟ قاؿ لو: ال، قاؿ: إذًا ال 

 يػجج لشا عشجه شيء.
فقاؿ السشرػر لمخبضع: اجسع بضشو كبضغ الحؼ كشى عمضو، كلسا جيء بالخجل عخفو كقاؿ: ىحا غبلمي أخح مشي 

ثع استشصق السشرػر الغبلـ فأقّخ أنو غبلمو كأنو  -يػجج معي كثضقة -مضو كتاب بياخسدسئة ديشار كىخب كلي ع
أخح الساؿ الحؼ ذكخه مػاله، كسعى بسػاله لضجخؼ عمضو أمخ هللا، كيدمع مغ الػقػع بضغ يجيو، فقاؿ: يا أمضخ 

شضغ، فاستحدغ السؤمشضغ لقج كىبتيا لو مغ أجمظ كادفع لو خسدسئة ديشار أخخػ لحزػره مجمذ أمضخ السؤم
شي مثمو.  السشرػر فعمو ككاف في كل كقت يقػؿ: يا ربضع ما كججت مغ حاجَّ

اإلنداف عشجما يكػف كقافًا عشج حجكد هللا يكػف إندانًا عطضسًا، أما اإلنداف فضقف عشج كتاب هللا ىحا لي كىحا لظ، 
لكغ في الذباب أحدغ، كالحضاء  قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ " العجؿ حدغ لكغ في األمخاء أحدغ، كالتػبة حدغ

 حدغ لكغ في الشداء أحدغ، كالربخ حدغ لكغ في الفقخاء أحدغ، كالػرع حدغ لكغ في العمساء أحدغ ".
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فالعمساء ألـد ما يمدميع الػرع، كاألمخاء ألـد ما يمدميع العجؿ، كالشداء ألـد ما يمدميع الحضاء، كاألغشضاء ألـد ما 
 ألـد ما يمدميع الربخ، كالذباب ألـد ما يمدميع التػبة.يمدميع الدخاء، كالفقخاء 

* * * 

ع هللا :  بعس األْاديث الكخيسة تبجأ بْخ

كاآلف إلى بعس األحاديث الكخيسة، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ شائفًة مغ األحاديث الذخيفة كميا تبجأ بخحع هللا، 
ىحا اإلنداف، التجمي، كالدخكر، ك الصسأنضشة، كمعشى رحع هللا أؼ أف رحسة هللا سبحانو كتعالى تشرب عمى 

كالدعادة، إنداف مدخكر، يذعخ أف لو عشج هللا مكانة كبخػ، ك قمبو عامخ بحكخ هللا: رحع هللا امخغ اكتدب 
شضبًا... دخمو حبلؿ، كإذا كاف اإلنداف كدبو حخامًا فػجيو أسػد، قاؿ لي أخ: ركبت مع إنداف دخمو حخاـ حجثتو 

ي: ىحا السػضػع دعشا مشو، معو حق ألنو يػجج ضبلـ في قمبو، كدخل كبضخ حخاـ، فحجث معو بالجيغ فقاؿ ل
 حادث سضخ كججكا رأسو في جية كجدسو في جية ثانضة. 

ع هللا امخأ اكتدب شضبًا كأنفق قرجاً  لع يدخؼ، فاإلسخاؼ كالتبحيخ، كإتبلؼ السػاد، كرمي الصعاـ في  -)) ْر
اجتو... كقجـ فزبًل لضـػ فق -القسامة دفع مغ أمػالو صجقات كساعج الشاس، ك أقخضيع، أي اكتدب  -خه ْك

اجتو  ((-شضبًا كأنفق قرجًا كقجـ فزبًل لضـػ فقخه ْك
 ]ابغ الشجار عغ عائذة[

ع هللا امخأ أصمح مغ لدانو((  )) كْر
 ] الجيمسي عغ عسخ[

اغتاب، كما تكمع بكمسة فاحذة، كأصمح ما نصق بكمسة فاحذة، كما نصق بكمسة شائشة، كما كشى بضغ اثشضغ، كما 
مغ لدانو، كجعل ىحا المداف رشبًا بحكخ هللا، تكمع عغ هللا تعالى كعع الشاس فأمخىع بالسعخكؼ ك نياىع عغ 

 السشكخ، كأصمح بضغ اثشضغ.

 حجيث آخخ: 

َت  َيْدَتِقضَع َقْمُبُو َكال َيْدَتِقضُع َقْمُبوُ  َْ َت  َيْدَتِقضَع ِلَداُنُو َكال َيْجُخُل َرُجل  اْلَجَشَة ال َيْأَمُغ َجاُرُه  ))ال َيْدَتِقضُع ِإيَساُف َعْبٍج  َْ
 َبَػاِئَقُو((

 ] أحسج َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[
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 إذا إنداف كبلمو مزبػط يذعخ بدعادة كبخػ: 

ع هللا امخأ تكمع فغشع أك سكت فدمع((  ))ْر
 ذ[]البضيقي فى شعب اإليساف كالجيمسي عغ ثابت عغ أن

قعج في جمدة فتكمسػا بالغضبة فدكت، كاألصح أف يقـػ كال يبقى جالدًا، كإذا كاف ال يدتصضع أف يقـػ كذلظ بدبب 
، كإذا لظ مكانة كبضخة قل: ىحا الكبلـ كمو نير  أنو مخكد عسمو يبقى ساكتًا، أما إف جاء بديارة فضدتصضع أف يقـػ

آية كػنضة، يمفت نطخىع لآلخخة، كيحجثيع عغ هللا عد كجل  في أعخاض الشاس ك لع يعجبشي، يقل آية قخآنضة أك
 فغشع كمػضػع ال يخضي هللا فدكت. 

ع هللا عبجًا عمق في بضتو سػشًا يؤدب بو أىمو((  )) ْر
 ] الجيمسي عغ جابخ[

 أؼ لع يدتخجمو كلكغ لو في بضتو شخرضة لضذ ضعضفًا ال يعبأ بو أحج. 

ـَ مغ المضِل  َع هللُا رجبًل قا  فرَم ، َكَأْيَقَع اْمَخَأَتُو، َفِإف َأَبْت َنَزَح في َكْجِيَيا الساَء....(()) رِْ
 ] ركاه أبػ داكد كالمفع لو كالشدائي كابغ ماجو عغ أبي ىخيخة [

 كاف الشبي الكخيع رقضقًا مغ آثار الػضػء، يشزح كجو زكجتو بالساء، كلضذ كأس ماء. 

َع هللُا امخأة َقاَمْت مغ ال  مضل فرمْت كَأيقطْت زكَجيا، فِإْف َأَب  نزحْت في كجيو الساَء (())......َرِْ
 ] ركاه أبػ داكد كالمفع لو كالشدائي كابغ ماجو عغ أبي ىخيخة [

أؼ ىػ أك ىي، ك رجل لو زكجة تعضشو عمى رضاء هللا فمضذكخ هللا عد جل، كإذا زكجة ليا زكج يعضشيا عمى 
 شاعة هللا فمتكغ لو شاكخًة. 

َع َّللَاُ    َعْبًجا َكاَنْت ألِخضِو ِعْشَجُه َمْطَمَسة  ِفي ِعْخٍض َأْك َماٍؿ... (())َرِْ
 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 قاؿ عشو قرة غضخ صحضحة أك أخح مالو. 

 )).... َفَجاَءُه َفاْسَتَحَمُو َقْبَل َأْف ُيْؤَخَح َكَلْضَذ َثَع ِديَشار  َكال ِدْرَىع ... ((
 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[]التخمحؼ 
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ىحا مشتيى التػفضق إذا كاف عمضظ ذمة، كعمضظ ماؿ حخاـ، كتتكمع عغ إنداف كبلمًا غضخ صحضح، اذىب إلى بضتو 
 قبل أف يأتي ممظ السػت كاستدسح مشو، كقجـ لو ىجية، كإذا كاف لو عمضظ مبمغ مغ الساؿ فادفعو لو. 

َدَشات   َْ َئاِتِيْع(( ))........ َفِإْف َكاَنْت َلُو  َسُمػا َعَمْضِو ِمْغ َسضِّ َْ َدَشات   َْ َدَشاِتِو َكِإْف َلْع َتُكْغ َلُو  َْ  ُأِخَح ِمْغ 
 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

َع َّللَاُ َرُجبًل َسْسًحا ِإَذا َباَع َكِإَذا اْشَتَخى َكِإَذا اْقَتَز ((  ))َرِْ
 المَّيع عشيسا[]التخمحؼ َعْغ َجاِبِخ ْبِغ عبج هللا َرِضي 

ع هللا مغ ْفع لدانو كعخؼ زمانو((  ))ْر
 ] الحاكع عغ ابغ عباس[

 ال يمجغشظ إنو ثعبػػػاف اْفع لدانظ أييا اإلندػػاف 
 كانت تياب لقاءه الذجعاف  كع في السقابخ مغ قتضل لدانو
*** 

عخؼ زمانو كاستقامت  لكل عرخ شبضعة، يػجج عرخ شبضعتو عمسضة، الخخافة مخفػضة، تدبب استشكارًا لمشاس،
 شخيقتو: 

ع هللا كالجًا أعاف كلجه عم  بخه((  )) ْر
 ] كذف الخفاء ركاه أبػ الذضخ في الثػاب بدشج ضعضف عغ عمي كابغ عسخ مخفػعًا[

 بحؿ لو، كراعى ضخكفو، يخيج أف يتدكج كيدكغ في بضت، أنا ربضتو، لظ عشج هللا أجخ خح شضئًا بالسعقػؿ. 

اِمِل ِفْقٍو ِإَل ))َنَزَخ َّللَاُ عَ  َْ اِمِل ِفْقٍو َغْضِخ َفِقضٍو َكُرَب  َْ َمْغ ُىَػ َأْفَقُو  ْبًجا َسِسَع َمَقاَلِتي َفَػَعاَىا ُثَع َبَمَغَيا َعشِّي َفُخَب 
 ِمْشُو ((

 ]أحسج َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

خَِّمِت الَشاُر َعَم  َعْضٍغ َدَمَعْت َأْك َبَكْت ِمْغ َخْذَضةِ  ُْ خَِّمِت الَشاُر َعَم  َعْضٍغ َسِيَخْت ِفي َسِبضِل َّللَاِ(( )) ُْ  َّللَاِ َك
 ] الشدائي ك الجارمي عغ أبي ريحانة [

، ك سعادة، كسخكر، كراحة، كسكضشة، إذا إنداف كاف  ىؤالء كميع مخحػمػف، معشى مخحػمػف أؼ في قمبيع تجلٍّ
بضعو سيبًل كشخاؤه سيبًل كأدػ ما عمضو فاهلل يخحسو، كرجل أعاف ابشو عمى بخه فدكجو كسكشو في بضت، يخحسو هللا، 

ا باع يخحسو هللا، لظ عشج هللا مطمسة ذىبت كشمبت كعضغ بكت مغ خذضة هللا يخحسيا هللا عد كجل، كاف سسحًا إذ
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الدساح مشيع كصححت الخصأ، ك إنداف قاـ كصمى في المضل فاهلل يخحسو ك أدب أىمو، كقاؿ: خضخًا فغشع أك سكت 
 فدمع يخحسػو هللا عد كجل، اكتدب شضبًا كأنفق قرجًا، ك رحع هللا امخًأ أصمح مغ لدانو.

ديث حػؿ مػضػع كاحج، كل ىؤالء يخحسيع هللا، كمغ ذاؽ الخحسة عخفيا، كإف ىحا ممخز األحاديث كىحه األحا
 رحسة هللا قخيب مغ السحدشضغ.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : سقػط الجساعة عغ الفخد السدمع .... األْق باألمامة 7الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

بو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشا
 الرالحضغ. 

 أسباب سقػط الجساعة عغ الفخد السدمع :

 ػ السصخ الذجيج : 1

أييا األخػة السؤمشػف، ىشاؾ فرل عشػانػػػو: "متى تدقط الجساعة عغ الفخد السدمع؟" كمكع يعمع أف صبلة الجساعة 
أفزل عشج هللا بدبعة كعذخيغ ضعفًا، أكاًل: السصخ، شبعًا السصخ الذجيج كيجػز اآلف ىحا الذخط أف يكػف ممغضًا، 

ذعخ بذيء، كلكغ يبجك أف ىحا الذخط في ضخؼ معضغ كاف اإلنداف اآلف عشجه سضارة كالصخقات كميا معبجة ال ي
 يعضق الحخكة. 

 ػ البخد الذجيج ك الخػؼ : 2

 البخد الذجيج كالخػؼ، فسغ خاؼ مغ عجكه فخػفو يدقط عشو حزػر صبلة الجساعة. 

ل ك الذضخػخة : 3  ػ الطبلـ الجامذ ك الحبذ ك العس  ك السخض ك الْػ

كاف مدجػنًا فيحا شيء بجييي، كعسًى، أعسى كلضذ لو دلضل، كشمل، كقصع  ضمسة ضبلـ دامذ، كحبذ، شبعًا إذا
 يج أك رجل، كسقاـ أؼ مخض، كإقعاد، ككحل شجيج، كزمانة أؼ مخض مدمغ، كداء عزاؿ، كشضخػخة. 
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 ػ تكخار فقو لجساعة تفػتو : 4

فإذا فاتتو صبلة الجساعة  كتكخار فقو لجساعة تفػتو، إذا اعتاد أف يحزخ مجمذ عمع ثابت كما غاب عشو إشبلقاً 
 لضحزخ مجمذ عمع ال شيء عمضو. 

 ػ ْزػر شعاـ تتػؽ إلضو الشفذ ك الدفخ : 5

كحزػر شعاـ تتػؽ إلضو نفدو، كإرادة سفخ، ألنو يدتعج لمدفخ فضيضئ أغخاضو، كإذا كاف مجسعًا لمدفخ فضسكغ أف 
 يرمي في بضتو. 

 ػ القضاـ بسخيس : 6

 كقضامو بسخيس، مسخض، إنداف كالجتو مخيزة تحتاج كل نرف ساعة إلى دكاء فيحا يرمي في بضتو. 

 ػ شجة ريح لضبًل ال نيارًا : 7

كشجة ريح لضبًل ال نيارًا، كإذا انقصع السدمع عغ الجساعة ألحج ىحه األعحار السبضحة يحرل لو ثػاب الجساعة، 
ك، ضمسة حبذ، عسى، فالج، قصع يج أك رجل، إقعاد، كحل، زمانة أشضاء كميا مشصقضة، مصخ، بخد، خػؼ مغ عج

شضخػخة، يسكغ أف يسذي كالصخيق كعخ، يػجج إنداف تقجمت بو الدغ ال يقػػ عمى حسل نفدو، أك احتساؿ أف 
يقع فضشكدخ ككدخ الذضخ يرعب التئامو، ك تكخار فقو لجساعة تفػتو، لػ إنداف بضتو فخضًا في السضجاف كصمى 

عضغ في بضتو حتى يمحق درس عمع ىحا مباح لو أف يرمي في بضتو بيجؼ حزػر مجمذ العمع، كحزػر فخضًا م
شعاـ تتػؽ إلضو نفدو، شبخة معضشة فقاؿ في نفدو: آكل معيع حتى ال تحىب حرتي مغ الصعاـ، كإرادة سفخ، 

 كقضامو بسخيس. 
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 قػاعج دقضقة الختضار اإلماـ :

 ة :ػ أف يكػف صاْب مشدؿ أك كضضف 1

اآلف كقف السدمسػف لضرمػا جساعًة مغ ىػ اإلماـ؟ يػجج عشجنا قػاعج دقضقة ججًا، قاؿ: إف لع يكغ بضغ الحاضخيغ 
صاحب مشدؿ، كال كضضفة، كال ذك سمصاف، فراحب السشدؿ أحق أف يرمي إمامًا كصاحب الػضضفة دخمت إلى 

ضفتو أدبًا، دعو يرمي، كثضخ مغ مدجج لو إماـ، أخي سػؼ نرمي بيع، لساذا ترمي بيع أنت؟ ىحه كض
األشخاص يدافخكف كمدجج لو إماـ يخيج أف يرمي عشو، لساذا؟ ىحا صاحب كضضفة أكلى مغ كل الشاس، إال إذا 
 قجمظ ىػ شيء آخخ، إذا عخفظ كقجمظ لفزمظ فيحا أجازؾ، أما صاحب الػضضفة فأحق أف يرمي بالشاس. 

 ػ صاْب مشرب رسسي : 2

يغ صاحب مشدؿ كال كضضفة كال ذك سمصاف إذا صاحب مشرب رسسي قاٍض مثبًل، إف لع يكغ بضغ الحاضخ 
كالقاضي أكاًل إذا كاف ىشاؾ جساعة في بضت كفضيع القاضي الذخعي األكؿ مثبًل يرمي القاضي، كأمضخ مثبًل، 

مشدؿ كال  شبعًا ىشا السقرػد باألمضخ التقي كالشقي، قاض مصبق تعالضع الجيغ، إذا لع يكغ بضغ الحاضخيغ صاحب
كضضفة كال ذك سمصاف، أحج ىؤالء الثبلثة أحق بالربلة مغ أؼ إنداف آخخ، صاحب البضت، أك صاحب كضضفة 
اإلمامة، أك ذك سمصاف، ك مشرب رسسي؛ أمضخ، قائع مقاـ مثبًل، مجيخ الشاحضة، أؼ صاحب كضضفة، كىحه إشارة 

  لصضفة، أؼ كل ىؤالء يشبغي أف يكػنػا أتقضاء مرمضغ صائسضغ.

 ػ األعمع : 3

 اآلف فاألعمع أحق باإلمامة أكؿ شيء األعمع، أكثخ الشاس يطشػف األقخأ، ال، األعمع أحق باإلمامة. 

 ػ األقخأ ثع األكرع ثع األسغ ثع األْدغ خمقًا ثع األْدغ كجيًا :  4

ثع األحدغ صػتًا، ثع ثع األقخأ، ثع األكرع، ثع األسغ، ثع األحدغ خمقًا، ثع األحدغ كجيًا، ثع األشخؼ ندبًا، 
 األنطف ثػبًا، إلى ىشا انتيى الستغ، كفي الحاشضة يػجج تفرضبلت فاألكبخ سشًا.
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السقرػد باألعمع أؼ األعمع بالفقو، بأصػؿ الربلة، بذخكشيا، كبأركانيا، كبػاجباتيا، كبسكخكىاتيا، ك بآدابيا، ثع 
ع األحدغ خمقًا، ثع األحدغ كجيًا، ثع األشخؼ ندبًا، ثع األقخأ الحؼ يتقغ أحكاـ التجػيج، ثع األكرع، ثع األسغ، ث

األحدغ صػتًا، ثع األنطف ثػبًا، إلى ىشا انتيى الستغ، كفي الحاشضة يػجج تفرضبلت فاألكبخ سشًا، فإذا استػكا 
ء يقخع بضغ السرمضغ، كلضذ مغ السعقػؿ أف يدتػكا البج مغ التسايد، ك ىحه ىي السقايضذ، فإف لع يقخع بضغ ىؤال
فالخضار لمسرمضغ، ىع قجمػا فبلنًا، فإذا اختمفػا فالعبخة لسغ اختاره األكثػػخكف، األكثخية قجمػا فبلنًا، كغمب رأييع 
رأؼ األقمضة، كإف قجمػا غضخ األكلى فقج أساؤكا جسضعًا، قجمػا رجبًل ال يدتحق اإلمامة كلكغ خػفًا مشو، أك نفاقًا لو، 

العبج، كاألعسى، كالجاىل، كالفاسق، كالسبتجع، ىؤالء جسضعًا كخه أف يكػنػا أئسًة فقج أساؤكا جسضعًا، ككخه إمامة 
 يؤمػف الشاس في الربلة. 

 مغ دخل السدجج لضرمي فمضرلِّ خمف أي إماـ : 

ىشا يػجج مػضػع دقضق إذا دخل إنداف إلى السدجج يجب أف يرمي خمف أؼ إماـ دكف التحقق مغ استقامتو أك 
فمضذ ىحا مغ كضضفتو، لكغ إذا حرل لو عمع مدبق أف ىحا صاحب بجعة أك صاحب عقضجة بخه أك فجػره، 

زائغة، أك صاحب عقضجة فاسجة، إف حرل لظ ىحا مدبقًا فبل ترلِّ خمفو، أما إذا دخمت إلى مدجج لترمي صلِّ 
 كراء كل بخ كفاجخ.

الفخد السدمع، كيحرل لو ثػبيا  ىحا السػضػع مػضػع األحق باإلمامة، كمػضػع متى تدقط صبلة الجساعة عغ
 كسا لػ صبلىا، ىحاف السػضػعاف ىسا الفربلف السختاراف ليحا المقاء.

* * * 

 آداب تبلكة القخآف الكخيع :

 ػ التخقي : 1

كاآلف إلى فرل مختار مغ إحضاء عمـػ الجيغ، الزلشا في مػضػع آداب تبلكة القخآف، تحجثشا عغ اآلداب الطاىخة، 
ثع تحجثشا عغ اآلداب الباششة، ككصمشا في الجرس الساضي إلى التأثخ، كىا نحغ أكالء نشتقل مشو إلى أدب آخخ 

الكبلـ مغ هللا تعالى ال مغ نفدو، فجرجات القخاءة  كىػ التخقي، فسا ىػ التخقي؟ نعشي بالتخقي أف يدسع القارغ 
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ثبلث ىشاؾ أدناىا أف يقجر العبج كأنو يقخأ عمى هللا عد كجل، أؼ يقخأ القخآف في حزخة هللا عد كجل، كاقفًا بضغ 
رجة يجيو، كىػ ناضخ إلضو، مدتسع مشو، فضكػف حالو عشج ىحا التقجيخ الدؤاؿ، كالتسمق، كالتزخع، كاالبتياؿ، كىحه د

 مغ درجات قخاءة القخآف الكخيع. 
كالجرجة الثانضة أف يذيج بقمبو كأف هللا سبحانو كتعالى يخاه، كيخاشبو بألفاضو، كيشاجضو بإنعامو كإحدانو، فسقامو 
مقاـ الحضاء، كالتعطضع، كاإلصغاء، كالفيع، إما أف تقخأ القخآف في حزخة هللا عد كجل، كإما أف تدسعو مغ هللا عد 

أف هللا عد كجل يخاشبظ بكبلمو، كالجرجة األعمى أف يخػ في الكبلـ الستكمع، اعبج هللا كأنظ تخاه فإف لع كجل، كك
تكغ تخاه فإنو يخاؾ، كىحه درجة، كىحه أعمى مختبة إنيا اإلحداف، أف يخػ في كبلـ الستكمع كفي الكمسات الرفات، 

ـ بو، مغ حضث إنو ُمشَعع عمضو، بل يكػف مقرػر اليع فبل يشطخ إلى نفدو، كال إلى قخاءتو، كال إلى تعمق اإلنعا
عمى الستكمع، مػقػؼ الفكخ عمضو، كأنو مدتغخؽ بسذاىجة الستكمع عغ غضخه، كىحه درجة السقخبضغ، فاإلنداف يقضذ 
نفدو إذا قخأ القخآف أيغ ىػ مغ ىحه الجرجات الثبلثة؟ ىل تقخأ القخآف بحزخة هللا عد كجل ككأنظ تبتيل إلضو 

ػه كتشاجضو كتخجػه؟ أـ أنظ تدسع القخآف مغ هللا عد كجل ككأنو يخاشبظ بكبلمو؟ أـ أنظ غبت عغ كل شيء كتجع
كاستغخقت باهلل عد كجل ككأنظ تخاه كىحه درجة السقخبضغ؟ األكلى درجة أصحاب الضسضغ، كالثانضة أصحاب الضسضغ، 

القخآف كىػ غافل، ما شعخ أنو يقخؤه في حزخة هللا كالثالثة السقخبضغ، كما خخج عغ ىحا فيػ درجات الغافمضغ، يقخأ 
عد كجل، ك ال شعخ أف هللا سبحانو ك تعالى يخاشبو بكبلمو، كال غاب عغ كبلـ هللا ك استغخؽ في ذات هللا، ال 

 ىحه ك ال ىحه ك ال تمظ إذًا ىحه قخاءة الغافمضغ.
"ك هللا لقج تجمى هللا عد كجل لخمقو في  ك عغ الجرجة العمضا أخبخ جعفخ بغ دمحم الرادؽ رضي هللا عشو قاؿ:

كبلمو ك لكشيع ال يبرخكف"، ك قاؿ أيزًا: "ك قج سألػه عغ حالة لحقتو في الربلة حتى خخ مغذضًا عمضو فمسا 
سخؼ عشو قضل لو: ماذا أصابظ؟ فقاؿ: ما زلت أردد اآلية عمى قمبي حتى سسعتيا مغ الستكمع بيا"، رددىا ك 

 عد كجل، ك مغ أراد أف يحجث ربو فمضقخأ القخآف، أال تحب أف أجمذ معظ؟ فرعق رددىا حتى سسعيا مغ هللا
سضجنا مػسى، ك كضف ذلظ يا رب؟ قاؿ لو: أما عمست أنشي جمضذ مغ ذكخني، ك حضثسا التسدشي عبجؼ كججني، 

مع بيا"، ففي مثل إذا أردت أف تشاجي ربظ فاقخأ القخآف، قاؿ: "ما زلت أردد اآلية عمى قمبي حتى سسعتيا مغ الستك
 ىحه الجرجة تعطع الحبلكة ك لحة السشاجاة. 
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 قخاءة القخآف عبلمة دقضقة عم  استقامة اإلنداف ك شضب عسمو :

أقػؿ لكع: اإلنداف إذا كاف عسمو شضبًا ججًا أمتع شيء في حضاتو أف يقخأ القخآف، اقخأ القخآف إذا شعخت بزضق 
ػجج تقرضخ، لع تجج شضئًا قخأت ك قخأت ك فتحت ال عمى التعضضغ لع فاعمع أنو يػجج تقرضخ، أك مممت فكحلظ ي

تتأثخ، فإذا اإلنداف لع يتأثخ، ك لع يذعخ بانذخاح، ك لع يتسغَّ أف يقخأ ساعة أك ساعتضغ أك ثبلثًا، ك ال شعخ 
تصبضق، بدخكر، فمضعمع أنو يػجج خمل بالعسل، ك باالستقامة، أك تقرضخ، أك ال يػجج عسل صالح، أك ال يػجج 

فكأف قخاءة القخآف عبلمة دقضقة عمى استقامة اإلنداف ك شضب عسمو، مدتحضل أف تقخأ القخآف كأنت ذك حاؿ شضبة 
إال كتحذ بأنظ مدتستع بو إلى أقرى الحجكد، حتى إنشي أقػؿ لكع: إف الحؼ يقخأ القخآف كلو حاؿ شضب ييبو هللا 

 سع في حضاتي أجسل مغ صػتي.سبحانو كتعالى صػتًا قج يقػؿ لظ كىػ صادؽ: لع أس

اإلنداف عشجما يدتغخؽ ساعة أك ساعتضغ ما معشى ىحه الحالة؟ عسمو شضب ججًا، فخبشا عد كجل سسح لو أف يقخأ 
كبلمو، كسسح لو أف يتمقى التجمي اإلليي، كسسح لو أف يتشعع كيصخب برػتو، قاؿ: فبسثل ىحه الجرجة تعطع 

قج عرضتظ كلع تعاقبشي؟ قاؿ لو: عبجؼ لقج عاقبتظ كلع تجِر ألع أحخمظ لحة حبلكة السشاجاة، ألع يقل لو يا ربي ل
 مشاجاتي، ىحا ال يعخؼ ما نقػؿ إال إف اقتفى أثخ الخسػؿ. 

ىحه السعمػمات ال يتحكقيا السدتسع إال إذا عاش السشاجاة، كشعخ بقخب هللا عد كجل، ك إال غابت عشو ىحه 
 األحػاؿ، كشعخ بالجفاء، كالػحجة. 

 كما خالفػا عغ محىب الحب شخعشا فػأْبابشا اختاركا السحبة محىبًا 
 سيػلتو قمشا لو قػج جيمتشػػػػا  فسػا ْبشا سيل ككل مغ ادع 
 كأصعب مغ قتل الفت  يػـ ىجخنػا فأيدخ ما في الحب بالرب قتمو 
*** 
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 تبلكة القخآف عبادة عطضسة :

"يا ربي لقج خبل كل حبضب بحبضبو"، ىحا مع أصجقائو يمعبػف كرقًا، مغ مشاجاة رابعة العجكية رضي هللا عشيا أنو: 
كىحا سيخ يأكل، كىحا سيخ مع زكجتو، كىحا سيخ مع صجيقو يعسمػف حدابات نتائج ربح العاـ، فكل إنداف 

 استيمظ الحضاة بذيء، كىحا سيخ مع هللا عد كجل فخبل بحبضبو.
حبلكة حتى تمػتو ككأنشي أسسعو مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص"، فسا الحؼ  قاؿ بعس الحكساء: "كشت أقخأ القخآف فمع أجج لو

صار معو؟ صار معو ارتباط نفدي بخسػؿ هللا، كلسا ترػر نفدو يدسعو مغ رسػؿ هللا تػجيت نفدو نحػه، ثع 
عشو كاف يقػؿ لي جاء هللا بسشدلة أخخػ فأنا اآلف أسسعو مغ الستكمع بو، فعشجما كججت لو لحًة كنعضسًا ال أفتخ 

 إنداف: أنا إذا لع أقخأ قخآنًا في الضـػ ال ييشأ لي عضر.
قاؿ عثساف كححيفة رضي هللا عشيسا: "لػ شيخت القمػب لع تذبع مغ قخاءة القخآف"، كاآلف يػجج أخبار تقخؤكنيا، ك 

الجدء تقخيبًا أما تعب مغ اإلنداف يدتغخب يقػؿ لظ: صمى كقخأ البقخة بخكعتضغ فتعب، كتقػؿ: البقخة جدآف كنرف 
الػقػؼ؟ اآلف إذا اإلماـ قخأ ثبلثة أرباع الرفحة يقػلػف لو: لقج أشمت يا أخي، ال يجػز أف تصضل الربلة يا 
أخي، كضف كانػا يقخؤكف البقخة كآؿ عسخاف، كضف كانػا يقخؤكف ىحه الدػر الصػيمة؟ معشى ىحا أنو كاف ىشاؾ 

 خآف في الربلة.استغخاقًا شجيجًا ججًا لتبلكة الق
قاؿ ثابت البشاني: "كابجت القخآف عذخيغ سشة، كتشعست بو عذخيغ سشة"، كابجه أؼ تعمسو، كتعمع قخاءتو، كشبق 
أكامخه، كانتيى عغ نػاىضو، حتى صار في مدتػػ كبلـ هللا عد كجل عشجئٍح تشعع بو عذخيغ عامًا أخخػ، كال 

كل شيء فقج رأػ غضخه، يجب أف تذاىج هللا عد كجل في كل  تجعمػا مع هللا إليًا آخخ، قاؿ: فسغ لع يخه في
شيء، فيحا الحؼ آذاؾ هللا سسح لو، ك الحؼ أكخمظ هللا أليسو، إف شاىجت نباتًا فقل: سبحاف مغ خمقو، كإذا قجـ 
إنداف لظ شضئًا فقل: سبحاف السميع، ك إذا رأيت هللا في كل شيء فأنت مؤمغ، كإذا رأيت ىحا الذيء مغ فبلف 

 فبلف كقمت: آذاني، فيحا ىػ اإلشخاؾ.ك 
كمسا التفت العبج إلى ما سػػ هللا ففي التفاتتو ىحه شخؾ خفي، ك التػحضج الخالز أال يخػ في كل شيء إال هللا 
عد كجل، كىحا ىػ األدب التاسع التخقي، أف تدسع القخآف مغ هللا عد كجل، كأقل مغ ىحه الجرجة أف تشاجي بو 

غ أف تخػ هللا عد كجل مغ خبلؿ كبلمو، اعبج هللا كأنظ تخاه فإف لع تكغ تخاه فإنو يخاؾ، ربظ، ك أعمى مغ ىاتض
 كلحلظ تبلكة القخآف عبادة عطضسة فمضدت قخاءة بل عبادة. 
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 ػ التبخي : 2

آخخ أدب مغ آداب القخآف الكخيع التبخؼ كنعشي بو أف يتبخأ مغ حػلو كقػتو، التفاتو إلى نفدو بعضغ الخضا 
، فإذا قخأ آيات الػعج كالسجح لمرالحضغ فبل يذيج نفدو عشج ذلظ، فيشاؾ أشخاص مغخكركف، يقخأ عغ كالتدكضة

السؤمشضغ ىػ مؤمغ كاثق مغ نفدو، كىحا سػء أدب مع هللا عد كجل، يجب أف تكػف في مقاـ الخػؼ كاألدب ال 
اشسأف في اآلخخة، ال يػجج إنداف  في مقاـ الصسأنضشة، مغ اشسأف في الجنضا خاؼ في اآلخخة، كمغ خاؼ في الجنضا

في األرض يدتحق الصسأنضشة أكثخ مغ رسػؿ هللا صمى هللا عمضو، كمع ذلظ دخل عمى أحج الرحابة كقج تػفي 
كىػ مدجى عمى الفخاش فدسع امخأة تقػؿ: "ىشضئًا لظ أبا الدائب فقج أكخمظ هللا، فالتفت الشبي عمضو الربلة 

أف هللا أكخمو؟ قالت: ألع يجاىج معظ؟ قاؿ: قػلي: أرجػ هللا أف يكخمو كأنا رسػؿ هللا كالدبلـ كقاؿ ليا: كما أدراِؾ 
 ال أدرؼ ما يفعل بي".

اإلنداف ال يعخؼ، شبعًا هللا كخيع، أما أف يعتبخ نفدو مؤمشًا فمعمو في خمل في استقامتو، كلعمو في شخؾ في 
ك ال يكػف معجبًا بيا، أك معجبًا بإيسانو، بل معجبًا بعسمو نضاتو، فإذا اإلنداف قخأ القخآف يجب أف يتبخأ مغ نفدو، 

الصضب، كمسا قخأ آية عغ السؤمشضغ الرالحضغ األتقضاء قاؿ: أنا مشيع، أنا مغ ىؤالء كلدت مغ ىؤالء، بل يذيج 
نو كيتذػؽ أف يمحقو هللا عد كجل بيع، كإذا قخأ آيات السقت كذـ العراة كالسقرخيغ شيج عمى نفدو ىشاؾ كقجر أ
السخاشب خػفًا كإشفاقًا، كلحلظ كاف ابغ عسخ رضي هللا عشيسا يقػؿ: "الميع إني أستغفخؾ لطمسي ككفخؼ، فقضل 

 لو: ىحا الطمع فسا باؿ الكفخ فتبل قػلو عد كجل: 
نَدا  َف َلَطُمػـ  َكَفار  ﴿ َكآَتاُكْع ِمْغ ُكلِّ َما َسَأْلُتُسػُه َكِإْف َتُعُجكا ِنْعَسَة َّللَاِ اَل ُتْحُرػَىا ِإَف اإلِْ

 [ 34] سػرة إبخاىضع : 

كأحضانًا يشطخ إلى الصعاـ كيشدى السصعع، كيشدى السشعع، كيشتبو إلى ىحا الصعاـ كإتقاف الرشعة كيشدى أف ىحه 
السػاد كميا مغ هللا عد كجل، كىحا أحج أنػاع الكفخ السخفف، أؼ إف اإلنداف لطمـػ كفار ىكحا قاؿ سضجنا ابغ 

 عسخ. 

 عم  اإلنداف أف يفتقخ إل  هللا عد كجل ك إل  معػنتو :

تبلحع أف السؤمغ الرادؽ يخاؼ عمى نفدو، فيل مغ السعقػؿ أف نبضًا يعبج أصشامًا سضجنا إبخاىضع قاؿ: قاؿ 
 تعالى: 
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ـَ  ﴿ َكِإْذ َقاَؿ ِإْبَخاِىضُع َربِّ اْجَعْل َىَحا اْلَبَمَج آِمًشا َكاْجُشْبِشي َكَبِشَي َأْف َنْعبُ   َج اأْلَْصَشا
 [ 35] سػرة إبخاىضع : 

 ىل مغ السعقػؿ سضجنا يػسف أف يقع بالفاحذة؟ قاؿ تعالى: 

ُب ِإَلَي ِمَسا َيْجُعػَنِشي ِإَلْضِو َكِإاَل َتْرِخْؼ َعشِّي َكْضَجُىَغ َأْصُب ِإَلْضِيَغ كَ  َْ ْجُغ َأ  َأُكْغ ِمَغ اْلَجاِىِمضَغ ﴿َقاَؿ َربِّ الدِّ
 [33سف:]سػرة يػ 

 فيحا ىػ االفتقار إلى هللا عد كجل، ك إلى معػنة هللا، قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِإَياَؾ َنْعُبُج َكِإَياَؾ َنْدَتِعضُغ  
 [ 5] سػرة الفاتحة: 

 أما الستسكغ مغ نفدو كثضخًا فسا تدؿ قجمو كييػؼ في السعرضة. 

كقضل ألحجىع: إذا قخأت القخآف بساذا تجعػ؟ قاؿ: أستغفخ هللا عد كجل مغ تقرضخؼ سبعضغ مخة، فإذا رأػ نفدو 
برػرة التقرضخ في القخاءة كانت رؤيتو سبب قخبو، كالذعػر بالتقرضخ سبب القخب، ك لحلظ فخبشا عد كجل أحضانًا 

لو أحػااًل شضبة كتجمضات دائسًا فضجػز أف يخكغ  يحجب األحػاؿ الصضبة عغ السؤمغ حتى ال يصسع، كلػ أنو بعث
إلى ىحه الحالة فبل يتقجـ، كعشجما يقع فتػر في األحػاؿ تكػف السعالجة مغ هللا عد كجل، عسمضة تعصضر حتى 

 يتابع التخقي كال يتابع االستقخار كالدكػف. 

 السكاشفات ال تكػف إال بعج التبخي مغ الشفذ كعجـ االلتفات ليا :

ػ سمضساف الجاراني رضي هللا عشو: "كعج ابغ شضباف أخًا لو أف يفصخ عشجه، فأبصأ عمضو حتى شمع الفجخ قاؿ أب
فمقضو أخػه في الغج فقاؿ لو: كعجتشي أنظ تفصخ عشجؼ فأخمفت، فقاؿ: لػال مضعادؼ معظ ما أخمفتظ لمحؼ حبدشي 

ال آمغ ما يحجث مغ السػت فمسا كشت  قمت أكتخ قبل أف أجضئظ ألني -العذاء  -معظ، إني لسا صمضت العتسة 
بالجعاء مغ الػتخ رفعت إلي ركضة خزخاء فضيا أنػاع الدىخ مغ الجشة فسا زلت أنطخ إلضيا حتى أصبحت"، هللا 
كذف لو عغ برضختو، عامة الشاس صبلتيع شكمضة يقػؿ لظ: ارتحشا مشيا، الحسج هلل صمضت العذاء، لكغ إذا 

 عد كجل كانت الربلة عشجه أعطع متع الحضاة، كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: اإلنداف التفت بكمضتو إلى هللا
 "أرحشا بيا يا ببلؿ". 
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كىحه السكاشفات ال تكػف إال بعج التبخؼ مغ الشفذ، كعجـ االلتفات ليا، ك الرػفضػف قالػا: ىشاؾ حالة اسسيا 
بحاتو قػؼ ججًا، يقػؿ لظ: أنا فعمت، تخكت، حالة الفشاء، يغضب عغ ذاتو، فضػجج شخز ذاتو صارخة، كإحداسو 

أنجدت، كلػالؼ ما صار شيء، ىحا إحداسو بحاتو قػؼ، كلع يبمغ حاؿ الفشاء بعج، لكغ حاؿ الفشاء حاؿ راٍؽ ججًا، 
 كىػ حاؿ األنبضاء، ك حاؿ كبار السؤمشضغ، ما عاد يشطخ إلى ذاتو نطخه إلى هللا عد كجل.

ف ندؿ في البحخ فسا حجسو ك ىػ شاىج أنو ال يػجج نياية لمساء؟ فإحداسو بعطسة كالعمساء شبيػا ىحا الحاؿ بإندا
البحخ حجبو عغ ذاتو، أحضانًا يمتقي شبضب ناشئ بصبضب جخاح قمب درجة أكلى في العالع جاء زائخًا فضشدى نفدو 

لى قخية كىػ الصبضب أنو الصبضب الشاشئ، كإحداسو بحاتو يتزاءؿ كثضخًا، كيخجع كأنو تمسضح أمامو، كإذا ذىب إ
الػحضج في القخية يذعخ أنو شبضب متسضد، إحداسو بحاتو يتعاضع، أما إذا جمذ أماـ أستاذه بالصب مثبًل، فضرغخ 
كثضخًا، إذا جمذ تػيجخ صغضخ مع أكبخ تاجخ في البمج مثبًل تخاه يرغخ كيربح مثل الرانع أمامو، ىػ تاجخ 

خ الكبضخ فبل شيء، كىحه أمثمة أقخبيا لكع لمفشاء، فمسا يذيج اإلنداف عطسة كلكشو تاجخ أماـ التجار، أما أماـ التاج
هللا عد كجل يغضب عغ نفدو، فتجج الدابقضغ حجيثيع عغ هللا عد كجل، مغ أنا ألتحجث عغ نفدي؟ ال شيء، 
خع ككمسا ارتقت مشدلتظ عشج هللا تزاءؿ إحداسظ بحاتظ، ككمسا كانت مختبة اإلنداف مشخفزة كاف عشجه تز
باإلحداس في ذاتو، فيػ مالئ الجنضا، كشاغل الشاس، كالشاس ال يعشضيع أمخه، كىحه قزضة ميسة ججًا، كمسا 
شاىجت مغ عطسة هللا أكثخ غبت عغ ذاتظ أكثخ، كىحه السكاشفات ال تكػف إال بعج التبخؼ عغ الشفذ، كعجـ 

 االلتفاؼ إلضيا. 

 ْجابًا بضشو ك بضغ ربو :أقشعة الحضاة كثضخة ججًا مغ يمتفت إلضيا تربح 

أحضانًا اإلنداف يمتفت إلى شياداتو أؼ معو بػرد، فإذ كجج إندانًا كلضذ دكتػرًا يدكره، أك ندي أف يقػؿ لو: أستاذ 
يذعخه أف يجب أف تشاديشي بمقبي العمسي، كىحا اإلنداف بعج أف ناؿ الجكتػراه عاش ثبلثضغ سشة ممتفتًا إلى ذاتو، 

كجل، فيحا ممتفت إلى مالو، كحالتو السادية جضجة ججًا، فإذا اإلنداف عاممو كأنو إنداف كسط  كمحجػبًا عغ هللا عد
تخاه يشدعج اللتفاتو لسالو، كأحضانًا هللا عد كجل يعصي اإلنداف شكبًل ك شػاًل كبضاضًا كجاذبضة فتخاه يمتفت إلى شكمو 

نداف يكػف مشتدبًا إلى أسخة عخيقة أيزًا كىحا الشدب معجبًا بو، كدائسًا يذاىج أنو متسضد عغ الشاس، كأحضانًا اإل
الخفضع يجعمو يمتفت إلى ىحا الشدب، كيدتعمي عمى الشاس، فضػجج أقشعة في الحضاة كثضخة ججًا، قشاع الساؿ، كقشاع 
الذيادات، كقشاع القػة، كالدمصة، كالشدب كالحدب، فاإلنداف عشجما يمتفت إلى ىحه األشضاء تربح حجابًا بضشو 
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 كبضغ هللا عد كجل، فتخاه مقصػعًا عغ هللا، كال يػجج لو كجية إلى هللا عد كجل، كال يؤثخ في الشاس.
سبحاف هللا مخة حزخت حفبًل فقاـ إنداف كألقى كمسة، الكمسة بسشتيى الحكاء، دقضقة، كفضيا نرػص، كىػ فرضح 

إمكاناتو العالضة، كىحا االلتفات إلى قجراتو  المداف، متكمع، كلكغ يػجج ركحانضة، فمع يتأثخ أحج، ألنو ممتفت إلى
العالضة كانت حجابًا بضشو كبضغ هللا عد كجل، فاهلل سبحانو كتعالى مرجر كل شيء، العصاء مشو كاإلنداف عشجما 
يأتضو مغ باب االستغشاء فاهلل يحجبو عشو، فيػ مقصػع عغ هللا، فضا أخػاف ىحه نقصة دقضقة ججًا ال يػجج إنداف إال 

مضدة، ىحا ابغ فبلف، كىحا غشي، كىحا متعمع معو ماجدتضخ،... فاإلنداف عشجما يكػف بعضجًا عغ هللا عد كجل،  كلو
كيمتفت إلى ىحه السضدة، كقع في الحجاب، كانتيى، أما إذا استغخؽ اإلنداف في تعطضع هللا عد كجل فضقع في حالة 

 دو أمامو.اسسيا الفشاء، كىحه الحالة مغ أرقى الحاالت، تتزاءؿ نف

 مغ يمتفت إل  ذاتو يعالجو هللا عد كجل :

 دخل رجل أصابتو رعجة لعشج رسػؿ هللا: 
ْف َعَمْضَظ )) فَعْغ َأِبي َمْدُعػٍد َقاَؿ: َأَت  الَشِبَي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َرُجل  َفَكَمَسُو َفَجَعَل ُتْخَعُج َفَخا ِئُرُو َفَقاَؿ َلُو: َىػِّ

 ي َلْدُت ِبَسِمٍظ ِإَنَسا َأَنا اْبُغ اْمَخَأٍة َتْأُكُل اْلَقِجيَج ((َفِإنِّ 
 ] ابغ ماجة َعْغ َأِبي َمْدُعػٍد [

لسا فتح مكة اذكخ لي قائجًا في العالع فتح بمجة كلع يدتعِل عمى أىميا إال الشبي عمضو الربلة كالدبلـ؟ دخل كىػ 
حالة الفشاء قائسة فضو، كأنو سبحاف هللا كمسا عمػت عشج هللا عد كجل يفتح مكة مصأشئ الخأس تػاضعًا هلل كشكخًا، 

يتزاءؿ إحداسظ بحاتظ، كيتعاضع إحداسظ بعطسة هللا عد كجل، ككمسا اإلنداف صغخ في نطخ هللا يكبخ في 
 نطخ نفدو، كلحلظ فسغ أجسل األدعضة: "الميع أرني بعضغ نفدي صغضخًا كأرني بعضغ الشاس كبضخًا".

ف يخكف أنفديع كبخاء كىع في أعضغ الشاس ال شيء، أماـ نفدو مشفػخ نفخة كبضخة ججًا، كأماـ الشاس ال الشاس اآل
 قضسة لو، كالعبخة ابتغػا الخفعة عشج هللا، آية أك آيتاف في القخآف الكخيع، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفَحِبَصْت َأْعَساُلُيْع َفبَل ُنِقضُع َلُيْع َيْػـَ اْلِقَضاَمِة َكْزنًا  
 [ 105] سػرة الكيف: 
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إنداف لضذ لو كزف عشجنا أبجًا، ليع صغار عشج هللا، أف يدقط اإلنداف مغ الدساء إلى األرض فتشحصع أضبلعو 
أىػف مغ أف يدقط مغ عضغ هللا، كأني أريج أف أركد في ىحا الكبلـ عمى حالتضغ؛ حالة االستغشاء، القصضعة مع 

 ت، كحالة الفشاء، الفشاء أنت غائب بسذاىجة مغ تحب عغ ذاتظ.هللا عد كجل مبشضة عمى اإلحداس بالحا
سبحاف هللا اإلنداف عشجما يمتفت إلى ذاتو هللا يعالجو، أعخؼ شالبًا مخشحًا أف يكػف األكؿ عمى القصخ دخل إلى 
أعصػه االمتحاف فضبجك أف مخاقبًا كجو لو مبلحطة فتػقف كتصاكؿ عمضو، كىحا السخاقب كتب بو تقخيخًا فتصاكؿ ف

صفخًا في ىحه السادة فتفاجأ أنو لع يشجح، عشجه استعبلء مغ أعمى درجة، كعمى أتفو سبب رسب، ككل إنداف 
 يتكبخ فمضمتفت إلى ذاتو.

 الستكبخ يقرسو هللا عد كجل كتأتضو ضخبات قاسضة :

بل الصعاـ ىشاؾ شبضب بمغت شيختو اآلفاؽ كبعج ىحا اشتغل بالعسار، يعصي كصفة لسخيس قاؿ لو: حبتاف ق
تجاكز الخحع  -كىػ شبضب ندائي مػلج -كحبتاف بعج الصابػ، ندي أنو شبضب، ككاف يجخؼ عسمضة جخاحضة المخأة 

كقصع األمعاء، ككاد السجمذ الصبي األعمى أف يدحب مشو الذيادة لػال أنو أخح ىحه السخيزة إلى السدتذفى 
شيختو اآلفاؽ، صار التفات لمحات، فانقصع عغ هللا  كأسعفيا، كتػلى األمخ بشفدو لدحبت مشو الذيادة، كبمغت

عد كجل ككقع في الكبخ، كلحلظ فالستكبخ يقرسو هللا عد كجل كتأتضو ضخبات قاسضة، كأحضانًا اإلنداف يسذي 
بأناقة مفخشة، بجلة بضزاء، كالححاء، كالجػارب، كربصة العشق، كالعصػرات، فضتدحمق عمى رصضف رشب، فالكبخ 

سضة، كىشاؾ إنداف معتد بعمسو فضأتي مغ يغمبو يدألو سؤااًل لضذ ميضئًا لئلجابة عشو، رجل في عبلجو ضخبة قا
التجريذ، أك في السحاماة، أك في الصب، كأحضانًا يعصي الصبضب دكاء قاتبًل، كلحلظ يػجج أشباء مؤمشػف ككمسا بجأ 

 مى يجه، ألنو مفتقخ إلى هللا. بسعالجة مخيس يغسس عضشو كيصمب مغ هللا السعػنة، كىحا السخيس يذفى ع
 فباالفتقار إلضظ فقخي أدفع كمالي سػى فقخي إلضظ كسضمة  
 فإذا رددت فأي باب أقخع؟ كمالي سػى قخعي لبابظ ْضمة 
*** 
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 العاقل مغ شمب مغ هللا أف يعضشو :

فإذا دخمت مفتقخًا إلى كل مشا لو عسل، إذا كاف مػضفًا يقػؿ: يا رب استخ، فقج يمبدػنظ تيسة أنت بخؼء مشيا، 
هللا عد كجل فكميع يحتخمػنظ، كيحتفمػف بظ، كأعسالظ يقجركنيا لظ، كيعصػنظ مكافآت، كإذا شاىجت نفدظ تسمظ 
 مشربًا دقضقًا فاهلل عد كجل يميع مغ ىع أعمى مشظ أف يتجاىمػا كل أعسالظ الصضبة، كيحاسبػنظ حدابًا دقضقًا.

شتغمت مغ الثامشة كحتى الثانضة عذخة ما رفعت رأسي فتعبت، فخخجت إلى قاؿ لي رجل : دخمت إلى الػضضفة فا 
السسخ، ككقفت فخخج السجيخ العاـ كقاؿ: ما ىحا أنت جالذ ىشا كفى إىسااًل ألنو ممتفت، كلػ أنو تػكل عمى هللا 

في ىحه  عد كجل فاهلل يخؼ رؤساءه أشضب عسل كإذا ما تػكل يخييع أسػأ عسل، كيكػف دائسًا عسمو مشزبصًا،
الجقضقة يأتي السفتر فضخاه غائبًا، كمشح سشة لع يغب، كاآلف غاب فجاء السفتر، فاإلنداف عشجما يكػف لو صمة باهلل 
عد كجل هللا يجافع عشو، كيضدخ أمػره، كلػ أف إندانًا تكمع عشو بغضابو فاهلل يدخخ إندانًا آخخ يجافع عشو كيسحق 

 ما قالو األكؿ كىػ ال يجرؼ.
ػىا كىحه كصفة مجخبة، أؼ عسل لظ إف كاف في الدراعة، أك في التجارة، أك الرشاعة، أك الػضضفة، أك كىحه جخب

التجريذ، أك الصب، أك السحاماة أؼ عسل قبل أف تبجأ بو اشمب مغ هللا عد كجل أف يعضشظ، يا رب إني تبخأت 
 مغ حػلي كقػتي كالتجأت إلى حػلظ كقػتظ يا ذا القػة الستضغ.

ب يشدع الكمضة الرحضحة، كمع السخيس كاحجة متػقفة عغ العسل فضفتح البصغ كيشدع الكمضة الرحضحة كع مغ شبض
ـٍ يشدى مػعج الجمدة أك يشدى مادة ىامة في القانػف،  كالثانضة كاقفة، فانتيى السخيس، كىحه غمصة قاتمة، كمحا

حتى في الرشاعة قج يختكب غمصًا فاحذًا يجفعو  فساداـ متكبخًا ممتفتًا إلى نفدو فاهلل عد كجل يجفعو أثسانًا باىطة،
أثسانًا باىطة، ككل إنداف يمتفت إلى ذاتو، كإلى عمسو، كمكانتو، كخبختو، كشياداتو، كقػتو، كندبو، كحدبو، 
كشكمو، فاهلل عد كجل يتػلى تأديبو، فسؤتسخ بخلضغ ما كاف يحكخ أيغ عقج ىحا السؤتسخ؟ إذ قج يشدى فقخة في 

ميا مغ عبلجات االعتداز بالشفذ، أما االفتقار إلى هللا فذيء جسضل، فإذا افتقخت إلى هللا فاهلل عد الدؤاؿ كىحه ك
 كجل إنو يتػلى عشظ كل األمػر، يدجد لظ أعسالظ، يميسظ، كيحكخؾ.

إحداسو كإذًا نحغ أشخقشا باألدبضغ األخضخيغ التخقي كالتبخؼ، فاإلنداف ال يعتد بشفدو، ال يشطخ إلى ذاتو، كال يكػف 
 بحاتو مزخسًا.

* * * 
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 قرة سعضج بغ عامخ الجسحي :

كاآلف إلى قرة أحج الرحابة األجبلء، فيحه القرة ىي قرة سعضج بغ عامخ الجسحي، كاحج مغ األلػؼ السؤلفة 
الحيغ خخجػا إلى مشصقة التشعضع في ضاىخ مكة بجعػة مغ زعساء قخير لضذيجكا مرخع خبضب بغ عجؼ، أحج 

 صمى هللا عمضو سمع بعج أف ضفخكا بو غجرًا، الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أرسل صحابضًا بسيسة فطفخ بو زعساء أصحاب الشبي دمحم
قخير غجرًا، كأخحكه، كأرادكا أف يذفػا غمضميع مشو، فجعػا سكاف مكة إلى مشصقة التشعضع، فإذا اإلنداف ذىب إلى 

 صقة سيمضة مشبدصة في شخقي مكة. مكة السكخمة ىحه السشصقة يحـخ مشيا مغ ىػ في مكة، مش
خخجػا إلى مشصقة التشعضع في ضاىخ مكة، بجعػة مغ زعساء قخير لضذيجكا مرخع خبضب بغ عجؼ، أحج أصحاب 
الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، بعج أف ضفخكا بو غجرًا، كىحا سعضج بغ عامخ الجحسحي كقج مكشو شبابو السػفػر، 

س بالسشاكب، حتى حاز شضػخ قخير مغ أمثػاؿ أبي سفضاف بغ حخب، كصفػاف كفتػتو الستجفقة مغ أف يداحع الشا
بغ أمضة كغضخىسا مسغ يترجركف السػكب، كقج أتضح لو أف يخػ أسضخ قخير مكببًل بقضػده، ك أكف الربضاف 
كلسا  كالشداء كالذباف تجفعو إلى ساحة السػت دفعًا لضشتقع مغ دمحم في شخرو، كلضثأركا لقتبلىع في بجر بقتمو،

كصمت ىحه الجسػع الحاشجة بأسضخىا إلى السكاف السعج لقتمو كقف الفتى سعضج بغ عامخ الجسحي بقامتو السسجكدة 
يصل عمى خبضب، كىػ يقجـ إلى خذبة الرمب، كسسع صػتو الثابت اليادغ مغ خبلؿ صضاح الشدػة كىػ يقػؿ: 

نطخ إلضو كىػ يدتقبل الكعبة، كيرمي ركعتضغ يا إف شئتع أف تتخكػني أف أركع ركعتضغ قبل مرخعي فافعمػا، ثع 
لحدشيسا كيا لتساميسا، ثع رآه يقبل عمى زعساء القـػ كيقػؿ: وهللا لػال أف تطشػا أني قج أشمت الربلة جدعًا مغ 
السػت الستكثخت مغ الربلة، عمى قجر ما شعخ مغ الدخكر، كمغ الدعادة، كلػال أنو خاؼ أف يتيسػه بالخػؼ 

 .لرمى شػيبلً 
ثع شيج سعضج بغ عامخ الجسحي بعضشي رأسو كىع يسثمػف بخبضب حضًا فضقصعػف مغ جدجه قصعة تمػ القصعة، كىع 
يقػلػف لو: أتحب أف يكػف دمحم مكانظ كأنت ناٍج؟ فضقػؿ كالجماء تشدؿ مشو: وهللا ما أحب أف أكػف آمشًا كادعًا في 

بذػكة، فضمػح الشاس بأيجييع في الفزاء كيتعالى صضاحيع أىمي ككلجؼ كعشجؼ عافضة الجنضا كنعضسيا ك يراب دمحم 
 أف اقتمػه اقتمػه، ىحا كمو تحت سسع كبرخ سعضج بغ عامخ الجسحي.

ثع أبرخ سعضج بغ عامخ خبضبًا يخفع برخه إلى الدساء مغ فػؽ خذبة الرمب كيقػؿ: الميع احذجىع عجدًا، 
األخضخة كبو ما لع يدتصع إحراءه مغ ضخبات الدضػؼ،  كاقتميع بجدًا، كال تغادر مشيع أحجًا، ثع لفع أنفاسو

 كشعشات الخماح، ىحه القرة لضدت عغ سضجنا خبضب، القرة عغ سضجنا سعضج بغ عامخ الجسحي.
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عادت قخير إلى مكة كندضت في زحسة األحجاث خبضبًا كمرخعو، لكغ الفتى الضافع سعضج بغ عامخ الجسحي لع 
ه في حمسو إذا ناـ، كيخاه في خضالو كىػ مدتضقع، كيسثل بو أمامو كىػ يغب خبضب عغ خاشخه لحطة، كاف يخا 

يرمي ركعتضو اليادئتضغ السصسئشتضغ أماـ خذبة الرمب، كيدسع رنضغ صػتو في أذنضو، كىػ يجعػ عمى قخير 
فضخذى أف ترعقو صاعقة، أك تخخ عمضو صخخة مغ الدساء، ثع إف خبضبًا عمع سعضجًا ما لع يكغ يعمع مغ قبل، 
عمسو أف الحضاة الحق عقضجٌة كجياد في سبضل ىحه العقضجة حتى السػت، كعمسو أيزًا أف اإليساف الخاسخ يفعل 

 األعاجضب، كيرشع السعجدات. 

 اإليساف الخاسخ يفعل األعاجضب كيرشع السعجدات :

ت ديػانًا بأكسمو فعبًل شيء عجضب، ىحه الخشداء مات أخػىا صخخ مػتًا شبضعضًا، ككاف شابًا، ككانت شاعخة نطس
 في رثاء أخضيا صخخ: 

 كأنػػو عمػػػع في رأسو نار كإف صخخًا لتأتع اليجاة بو 
 شّياد أنجية لمجضػػػر جخار ّْساؿ ألػػية ىبػّاط أكدية 
*** 

فمسا أسمست اسُتذيج أكالدىا األربع في معخكة القادسضة دفعًة كاحجة، فمع تدد عغ أف قالت: الحسج هلل الحؼ شخفشي 
ميع، الخشداء في الجاىمضة بكت كأبكت، كفي اإلسبلـ كىي امخأة قالت بربخ كشجاعة: الحسج هلل الحؼ شخفشي بقت
 بقتميع.

فخبضب عّمع سعضجًا بغ عامخ الجسحي عغ شخيق الحضاة، كعّمسو أيزًا أف اإليساف الخاسخ يفعل األعاجضب، كيرشع 
و كل ىحا الحب إنسا ىػ نبي، لضذ معقػاًل يقصعػنو مغ السعجدات، كعمسو أمخًا آخخ أف الخجل الحؼ يحبو أصحاب

أكؿ يج كقجـ، ككمستيع أتحب أف يكػف دمحم مكانظ كأنت معافى في أىمظ؟ وهللا ما أحب أف أكػف آمشًا كادعًا في 
 أىمي ككلجؼ كعشجؼ عافضة الجنضا كنعضسيا كأف يراب دمحم بذػكة. 

أحجًا كحب أصحاب محسٍج دمحمًا، فاإلنداف إف لع يكغ بقمبو محبة هلل يقػؿ أبػ سفضاف: عشجىا ما رأيت أحجًا يحب 
كرسػلو فمضعمع أنو ال إيساف لسغ ال محبة لو، أال ال إيساف لسغ ال محبة لو، أال ال إيساف لسغ ال محبة لو، تدعة 
 كتدعػف كتدعة بالعذخة مغ اإليساف محبة، كالباقي تصبضق، فإف شبقت ببل محبة فبل تؤثخ بأحج.

كعشج ذلظ شخح هللا صجر سعضج بغ عامخ إلى اإلسبلـ، فقاـ في مؤل مغ الشاس كأعمغ بخاءتو مغ آثاـ قخير،  
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 كأكزارىا، كخمع أصشاميا كأكثانيا، كدخل في ديغ هللا.

انتقل كىاجخ سعضج بغ عامخ إلى السجيشة، كلـد رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كشيج معو خضبخ كما بعجىا مغ الغدكات، كلسا 
كعاش  -أبػ بكخ كعسخ-الشبي الكخيع إلى جػار ربو كىػ راض عشو ضل مغ بعجه سضفًا مدمػاًل في أيجؼ خمضفتضو 

مثبًل فخيجًا فحًا لمسؤمغ الحؼ اشتخػ اآلخخة بالجنضا، كآثخ مخضاة هللا كثػابو عمى سائخ رغبات الشفذ، كشيػات 
يعخفاف لدعضج بغ عامخ صجقو كتقػاه كيدتسعاف إلى نرحو كيرغضاف إلى  الجدج، ككاف خمضفتا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 قػلو. 

 اختضار سعضج بغ عامخ الجسحي لػالية ْسز :

دخل عمى عسخ بغ الخصاب في أكؿ خبلفتو فقاؿ: "يا عسخ أكصضظ أف تخذى هللا في الشاس، كال تخذى الشاس 
و العسل، يا عسخ أقع كجيظ لسغ كالؾ هللا أمخه مغ بعضج في هللا، كأال يخالف قػلظ فعمظ، فإف خضخ القػؿ ما صجق

السدمسضغ كقخيبيع، كأحب ليع ما تحب لشفدظ كأىل بضتظ، كاكخه ليع ما تكخه لشفدظ كأىل بضتظ، كخح الغسخات إلى 
 الحق، كال تخف باهلل لػمة الئع"، كسضجنا سعضج يشرح سضجنا عسخ.

يدتصضعو رجل مثمظ مسغ كالىع هللا أمخ ىحه األمة كلضذ بضشو كبضغ فقاؿ عسخ: كمغ يدتصضع ىحا يا سعضج؟ قاؿ: 
كل إنداف يحاسب، أما أعمى إنداف مغ يحاسبو؟ هللا  -أؼ أعمى رجل باألمة لضذ بضشو كبضغ هللا أحج  -هللا أحج 

ألخ سبحانو كتعالى، ىحا معشى كلضذ بضشو كبضغ هللا أحج، األب في السجمذ، كاالبغ يتحاسب تحاسبو أمو، كا
 يحاسبو أخػه األكبخ، كالدكجة يحاسبيا زكجيا، أما الدكج فسغ يحاسبو؟ هللا عد كجل إذا ضمع.

كعشج ذلظ دعا عسخ بغ الخصاب سعضجًا إلى مؤازرتو كقاؿ: يا سعضج إنا مػلػؾ عمى أىل حسز، فقاؿ: يا عسخ  
تخمضتع عشي؟ أال تشرحشي؟  ناشجتظ هللا ال تفتشي، فغزب عسخ كقاؿ: كيحكع كضعتع ىحا األمخ في عشقي ثع
أؼ أتحب أف نعسل لظ  -تعاؿ كساعجني، وهللا ال أدعظ، ثع كاله عمى حسز كقاؿ لو: أال نفخض لظ رزقًا؟ 

 قاؿ: كما أفعل بو يا أمضخ السؤمشضغ؟ فإف عصائي مغ بضت الساؿ يديج عغ حاجتي ثع مزى إلى حسز. -راتبًا؟ 
شضغ بعس مغ يثق بيع مغ أىل حسز فقاؿ ليع: اكتبػا لي أسساء كما ىػ إال قمضل حتى كفج عمى أمضخ السؤم 

فقخائكع حتى أسج حاجتيع، فخفعػا لو كتابًا فإذا فضو فبلف كفبلف كسعضج بغ عامخ، فقاؿ: كمغ سعضج؟ قالػا: أمضخنا 
ضتو نار، فبكى ىحا أيزًا فقضخ، قاؿ: أمضخكع فقضخ؟ قالػا: نعع فػ هللا إنو لضسخ عمضو األياـ الصػاؿ كال يػقج في ب

عسخ حتى بممت دمػعو لحضتو، ثع عسج إلى ألف ديشاٍر فجعميا في صخة كقاؿ اقخؤكا عمضو الدبلـ مشي، كقػلػا لو: 
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 بعث إلضظ أمضخ السؤمشضغ بيحا الساؿ لتدتعضغ بو عمى قزاء حاجاتظ.
ا هلل كإنا إلضو راجعػف، كأنسا فجاء الػفج لدعضج بالرخة، كنطخ إلضيا، فإذا ىي دنانضخ فجعل يبعجىا عشو، كيقػؿ: إن

ندلت بو نازلة، أك حّل بداحتو خصب، فيبت زكجتو محعػرًة كقالت: ما شأنظ يا سعضج أمات أمضخ السؤمشضغ؟ قاؿ: 
بل أعطع مغ ذلظ، قالت: ىل أصضب السدمسػف بػقعة؟ قاؿ: بل أعطع مغ ذلظ، قالت: كما أعطع مغ ذلظ؟ قاؿ 

حمت الفتشة في بضتي، قالت: تخمز مشيا، كىي ال تجرؼ مغ أمخ الجنانضخ شضئًا، دخمت عميَّ الجنضا لتفدج آخختي ك 
قاؿ: أك تعضشضشي عمى ذلظ؟ قالت: نعع، فأخح الجنانضخ فجعميا في صخر ككزعيا عمى فقخاء السدمسضغ، كعسل مع 

 زكجتو حضمة ككزع األمػاؿ.

 قرة سعضج بغ عامخ الجسحي مع أىل ْسز :

شػيل حتى أتى عسخ بغ الخصاب بشفدو إلى ببلد الذاـ يتفقج أحػاليا فمسا ندؿ في كلع يسِس عمى ذلظ أمخ 
حسز ككانت تجعى الكػيفة كىػ ترغضخ الكػفة، كتذبضو لحسز بيا لكثخة شكػػ أىميا مغ عساليع ككالتيع، فمسا 

أفعالو كل كاحج مشيا أعطع ندؿ فضيا لقضو أىميا بالدبلـ عمضو كقالػا: كضف أمضخكع؟ فذكػه إلضو كذكخكا لو أربعًا مغ 
مغ اآلخخ، قاؿ عسخ: فجسعت بضشو كبضشيع، كدعػت هللا أال يخضب ضشي بو فقج كشت عطضع الثقة فضو، فمسا 
أصبحػا عشجؼ كىػ أمضخىع قمت: ما تذكػف مغ أمضخكع؟ قالػا: ال يخخج إلضشا حتى يتعالى الشيار، فقمت: كما تقػؿ 

خه أف أقػؿ ذلظ كلكغ البج مشو إنو لضذ ألىمي خادـ فأقـػ في كل صباح يا سعضج؟ فدكت ثع قاؿ: وهللا إني أك
فأعجغ ليع عجضشيع، ثع أتخيث قمضبًل حتى يختسخ، ثع أخبده ليع، ثع أتػضأ كأخخج لمشاس، قاؿ عسخ: كما تذكػف 

حا أيزًا إني قج مشو أيزًا؟ قالػا: إنو ال يجضب أحجًا بالمضل، قاؿ: ما تقػؿ يا سعضج؟ قاؿ: وهللا أكخه أف أعمغ ى
جعمت الشيار ليع كالمضل هلل عد كجل، قاؿ: كما تذكػف أيزًا؟ قالػا: إنو ال يخخج إلضشا يػمًا في الذيخ قاؿ: لضذ 
لي خادـ، كلضذ عشجؼ ثضاب غضخ التي عمي فأغدميا، ثع قاؿ: كما تذكػف أيزًا؟ قالػا: ترضبو مغ حضغ إلى 

ما ىحا يا سعضج؟ قاؿ: شيجت مرخع خبضب كأنا مذخؾ كرأيت قاؿ: ك  -إغساء –آخخ غذضة فضغضب عغ مجمدو 
قخيذًا تقصع جدجه كىي تقػؿ: أتحب أف يكػف دمحم مكانظ كأنت معافى في أىمظ؟ فضقػؿ: وهللا ما أحب أف أكػف 
 آمشًا كادعًا في أىمي ككلجؼ، كعشجؼ عافضة الجنضا كنعضسيا، كأف يراب دمحم بذػكة، كإني وهللا ما ذكخت ذلظ الضـػ

 ككضف أني تخكت نرختو إال ضششت أف هللا لغ يغفخ لي.
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مغ تمظ الداعة إلى اآلف، دخل في اإلسبلـ، كخاض معارؾ، كحارب مع رسػؿ هللا، كجاىج، كىػ يطغ أف هللا لغ 
يغفخ لو ذلظ السػقف، ك كاف قادرًا عمى نرختو كما نرخه، فأصابتشي تمظ الغذضة، عشج ذلظ قاؿ عسخ: "الحسج 

 لع يخضب هللا ضشي فضظ". هللا الحؼ
فكمسا تحكخ مػقفو مغ سضجنا خبضب كحضشسا صخعو زعساء قخير كلع يشرخه ترضبو غذضة مغ هللا عد كجل، فيػ 

 يطغ أف هللا لغ يغفخ لو، عشج ذلظ قاؿ عسخ: "الحسج هللا الحؼ لع يخضب هللا ضشي فضظ". 
كجتو قالت: الحسج هلل الحؼ أغشانا، اشتخ لشا مؤكنًة، ثع بعث لو بألف ديشار لضدتعضغ بيا عمى حاجتو فمسا رأتيا ز 

كاستأجخ لشا خادمًا، قاؿ ليا: كىل لِظ فضسا ىػ خضخ مغ ذلظ؟ قالت: كما ذاؾ؟ قاؿ: نجفعيا إلى مغ يأتضشا بيا، 
قالت: كما ذاؾ؟ قاؿ: نقخضيا هللا قخضًا حدشًا، قالت: نعع كجديت خضخًا، فسا غادر مجمدو الحؼ ىػ فضو حتى 

الجنانضخ في صخر كقاؿ لػاحج مغ أىمو انصمق بيا إلى أرممة فبلف، كإلى أيتاـ فبلف، كإلى مداكضغ آؿ فبلف،  جعل
 كإلى فقخاء آؿ فبلف، فػزعيا.

 شمب الجشة مغ غضخ عسل ذنب مغ الحنػب:

، فيحا إذا ضغ الخجل أف الجشة تأتي كىػ في نعضع مقضع، كىػ في بحبػحة، يأكل كيذخب كيتشعع، كال يفعل خضخاً 
ذنب مغ الحنػب، شمب الجشة مغ غضخ عسل ذنب مغ الحنػب، كأصحاب رسػؿ هللا فتحػا الببلد كرفع هللا ذكخىع، 

 كشأنيع، كسعجكا في الجنضا كاآلخخة، بفزل جيادىع، كأعساليع الصضبة.
ق البصػلة سالظ كأقػؿ لكع ىحا الكبلـ: هللا سبحانو كتعالى ىػ ىػ، كأبػاب العسل الرالح مفتػحة ىي ىي، كشخي

ىػ ىػ، كما بقي عمضشا إال أف ندضخ، فالحق كاحج، كالحضاة مؤقتة، كالسػت عمى األبػاب، ك الجشة آمشا بيا، كجيشع 
أيقشا بػجػدىا، فساذا بقي عمضشا؟ قاؿ رجل لخسػؿ هللا: جئتظ لتعمسشي مغ غخائب العمع؟ قاؿ: فساذا صشعت في 

 كىل عخفت الخب؟ قاؿ: نعع، قاؿ: فساذا صشعت في حقو؟رأس العمع؟ قاؿ: كما رأس العمع؟ قاؿ: 
اسأؿ نفدظ ىحا الدؤاؿ، إذا قاؿ لظ أحج ىل تعخؼ هللا؟ شبعًا حزخت مجالذ العمع، إنيا تفدضخ، كحجيث، 
كسضخة، كشيء جسضل، فساذا صشعت في حقو؟ قاؿ لو: ىل عخفت السػت؟ قاؿ: نعع، قاؿ: فساذا أعجدت لو إف 

ىحيغ الدؤالضغ كعشجؾ الجػاب، ىل عخفت هللا؟ فإذا قمت: ال فساذا تشتطخ؟ كإف قمت نعع  كشت بصبًل فاسأؿ نفدظ
فساذا صشعت في حقو؟ كىل عخفت السػت؟ فإف قمت: ال، فأنت في ضبلؿ كبضخ، كإف قمت: نعع، عخفت أني 

 سأمػت، أقػؿ لظ: ماذا أعجدت لو؟
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ضغ معرضة، كعبلقاتظ السالضة كميا ربػية، كأنت أما عخفت هللا كفي بضتظ خسدػف مخالفة، كأنت مقضع عمى خسد
مدمع محب هلل، ىحا كبلـ فارغ، كىحه زعبخة كتمبدة، فإف قمت:عخفت السػت فساذا أعجدت لو؟ كمغ مشا يحىب في 
سفخ مغ دكف زكادة؟ إلى أيغ تحىب؟ إلى فخندا؟ تحتاج إلى فخنظ فخندي، إلى أمخيكا؟ تحتاج إلى دكالر، إلى 

ى ركبل، إلى العسخة؟ تحتاج إلى رياؿ، كاآلخخة عسمتيا: العسل الرالح، كاآلف األسعار رخضرة ركسضا؟ تحتاج إل
ججًا، كبعج ىحا يختفع ثع يفقج نيائضًا بعج السػت، فاستغل أف أسعار العسبلت الشادرة في اآلخخة اآلف متػافخة، 

سة الصضبة صجقة، كأف تمقى فتبدسظ في كجو أخضظ صجقة، أف تسضط األذػ عغ الصخيق ىػ لظ صجقة، كالكم
أخاؾ بػجو شمق صجقة، ك أف تعػد مخيزًا، كأف تبخ كالجيظ، فأبػاب العسل الرالح مفتحة عمى أبػابيا، فإذا هللا 

 عد كجل أكخمظ بيا فدتعخؼ ما نقػؿ، كالغشى ىػ غشى العسل الرالح، قاؿ تعالى: 
لِّ َفَقاؿَ  ي ِلَسا َأنَدْلَت ِإَلَي ِمْغ َخْضٍخ َفِقضخ    ﴿ َفَدَق  َلُيَسا ُثَع َتَػَل  ِإَل  الطِّ  َربِّ ِإنِّ

 [24] سػرة القرز : 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 فرمي في األذكار كفي فيع القخآف -: متابعة السقتجي لئلماـ  8الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

بو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشا
 الرالحضغ. 

 الكمسات التي يقػليا عامة الشاس لػ كقفشا عشج معانضيا النقمبت ْضاتشا:

أييا األخػة السؤمشػف، الفرل الضـػ فرل: "فضسا يفعمو السقتجؼ بعج فخاغ إيسانو مغ كاجب أك غضخه"، كقبل الخػض 
تفرضبلت ىحا الفرل أحب أف أنػه إلى أف ىحه الدشغ الشبػية مغ أدعضة، كأذكار، ك أعساؿ، ك أقػاؿ، ال بج في 

مغ أف تكػف ىشاؾ حالة نفدضة تخافقيا، فإذا اكتفضشا بتخدادىا كسا يفعل عامة السدمسضغ فالضـػ انقمبت ىحه العبادات 
يدأؿ نفدو ىحا الدؤاؿ، لساذا كاف الرحابة الكخاـ ال  الدامضة إلى شقػس جػفاء ال معشى ليا، أحضانًا اإلنداف

يديجكف عغ ألف ك قج فتحػا العالع ك نذخكا ىحا الجيغ ك أسبغػا عمى العالع قضسيع ك عجالتيع ك ديشيع ك شخيعتيع؟ 
 ك لساذا نحغ مع أنشا نديج عغ األلف ممضػف مغمػبػف عمى أمخنا؟ الدخ ىػ أف الرحابي الجمضل حضشسا قاؿ: هللا
أكبخ، أؼ ال تأخحه في هللا لػمة الئع، ك ال يخذى إال هللا، ك ال يصضع إال هللا، كال يخاؼ إال هللا، كال يخجػ غضخ 
هللا، ىحه هللا أكبخ، فإذا قاؿ ال إلو إال هللا فسعشى ذلظ أنو رأػ أف هللا سبحانو ك تعالى بضجه مقالضػػػج الكػف، ك مقالضج 

فكمسات ال إلو إال هللا، وهللا ك أكبخ، ك سبحاف هللا، ك هلل الحسج، ك ال حػؿ ك ال الحضاة، كبضجه ممكػت كل شيء، 
قػة إال باهلل، كإنا هلل ك إنا إلضو راجعػف، ىحه الكمسات التي يقػليا عامة الشاس ىي كمسات لػ كقفشا عشج معانضيا 

قج يعجىا بعزيع مغ التخاث، ك النقمبت حضاتشا رأسًا عمى عقب، كلحرل انعصاؼ جحرؼ في حضاتشا، لكغ كمسات 
قج يعجىا بعزيع مغ التقالضج، لكغ كمسػػة هللا أكبخ ىد بيا السدمسػف العالع، ال إلو إال هللا ىػ التػحضج، كاإليساف 
بالقجر يحىب اليع ك الحدف، فاألدعضة ك األذكار بعج الربلة أف تقػؿ: الميع إنظ أنت الدبلـ، ك مشظ الدبلـ، 

ا ذا الجبلؿ ك اإلكخاـ، ىحه الكمسات لػ كانت ىشاؾ أحػااًل تقابميا لكشت إندانًا تصضخ في تباركت ك تعالضت ي
 الدبلـ. 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

359 

 ما يشبغي أف يتابعو السؤتع مع اإلماـ كما ال يشبغي أف يتابعو بو :

لػ سمع اإلماـ قبل فخاغ السقتجؼ مغ التذيج يتسو، أؼ اإلماـ مدخع قبل أف ترل إلى التذيج لػ سمع اإلماـ عمضظ 
أف تتع التذيج ك تدمع كال تقخأ الرمػات اإلبخاىضسضة؟ ال، تشيي التذيج كتدمع، أما لػ سمع قبل فخاغظ مغ التذيج 

تدبضح السقتجؼ ثبلثًا في الخكػع أك الدجػد يتابعو، كلػ  فبلبج مغ أف تشيي التذيج، كلػ رفع اإلماـ رأسو قبل
دخمت في الربلة مدبػقًا كرفعت مع اإلماـ كقمت: سبحاف هللا مخًة كاحجة، كرفع اإلماـ رأسو يجب أف تخفع رأسظ 
يتبعو  معو، كلػ رفع اإلماـ رأسو قبل تدبضح السقتجؼ ثبلثًا في الخكػع أك الدجػد يتابعو، كلػ زاد اإلماـ سججة ال

السؤتع، ك لػ أكؿ مخة سجج كالثانضة ندي كبجأ في الثالثة، فالسؤتع ال يتابعو بل يبقى قاعجًا، كلػ قاـ اإلماـ بعج 
القعػد األخضخ ك قاؿ: أشيج أف ال إلو إال هللا كتػىع أف ىحا القعػد ىػ األكؿ كقاـ فالسقتجؼ ال يتابعو كىشا دقة 

 ىحا ما يشبغي أف تتابعو بو كما ال يشبغي أف تتابعو بو.  الفرل، أؼ متى تتابع كمتى ال تتابع؟

 األذكار الػاردة بعج الفخض : 

كاآلف فرل في األذكار الػاردة بعج الفخض، نحغ بعج صبلة الفخض نقػؿ: استغفخ هللا العطضع ثبلثًا، الميع إنظ 
أنت الدبلـ كمشظ الدبلـ تباركت كتعالضت يا ذا الجبلؿ كاإلكخاـ، فالقضاـ إلى الدشة متربًل بالفخض مدشػف، كأف 

بقخاءة األكراد بضغ الفخيزة كالدشة، كيدتحب لئلماـ بعج  تقـػ إلى الدشة مباشخًة مغ الفخض مدشػف، كلكغ ال بأس
سبلمو أف يتحػؿ إلى يداره، أؼ أف يغضخ مكانو، ك أف يمتفت إلى السرمضغ، كأف يدتقبل الشاس، فضدتغفخكف هللا 
بعج  ثبلثًا، كيقخؤكف آية الكخسي كالسعػذتضغ، كيدبحػف هللا ثبلثًا كثبلثضغ، كيحسجكنو كحلظ، كيكبخكنو كحلظ، ىحه

 انتياء الفخض كالدشة، بضغ الفػخض كالدشة يػجج عشجنا أدعضة اآلف أقخؤىا لكع: 
 َأْنَت الَدبلـُ َكِمْشَظ ))َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا اْنَرَخَؼ ِمْغ َصبلِتِو اْسَتْغَفَخ َثبلًثا َكَقاَؿ الَمُيعَ 

ـِ ((الَدبلـُ َتَباَرْكَت ذَ   ا اْلَجبلِؿ َكاإِلْكَخا
 ] التخمحؼ عغ ثػباف[

ِف(( )) َمْغ َقاَؿ َأْسَتْغِفُخ َّللَاَ اْلَعِطضَع اَلِحي ال ِإَلَو ِإال ُىَػ اْلَحَي اْلَقُضػـَ َكَأُتػُب ِإَلْضِو ُغِفَخ َلوُ  ْْ  َكِإْف َكاَف َفَخ ِمَغ الَد
 ]أبي داكد عغ ِببلَؿ ْبَغ َيَداِر ْبِغ َزْيٍج[
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إذًا الذيء الثابت الستفق عمضو بعج الفخض االستغفار ثبلثًا، ثع القػؿ: الميع أنت الدبلـ، كمشظ الدبلـ، تباركت 
كتعالضت يا ذا الجبلؿ كاإلكخاـ، كلكغ بعج الفخاغ مغ الدشة في أكثخ السداجج يػجج كرد مأثػر عغ رسػؿ هللا صمى 

كالسعػذات، كتدبح هللا ثبلثًا كثبلثضغ، كتحسجه ثبلثًا كثبلثضغ، ك تكبخه هللا عمضو كسمع، كىحا الػرد تقخأ آية الكخسي 
ثبلثًا كثبلثضغ، ثع تقػؿ: ال إلو إال هللا كحجه ال شخيظ لو، لو السمظ كلو الحسج كىػ عمى كل شيء قجيخ، ثع تجعػ 

غ تشتيي بالسئة ال إلو إال هللا لشفدظ كلمسدمسضغ، شبعًا ثبلثًا كثبلثضغ كثبلثًا كثبلثضغ كثبلثًا كثبلثضغ تدعًا كتدعض
 كحجه ال شخيظ لو، لو السمظ كلو الحسج، يحضي كيسضت كىػ عمى كل شيء قجيخ لقػلو عمضو الربلة كالدبلـ: 

ِسَج َّللَاَ َثبلًثا َكَثبلِثضَغ َكَكَبَخ َّللَاَ َثبل  َْ َكَثبلِثضَغ َفْتِمَظ ِتْدَعة   ًثا))َمْغ َسَبَح َّللَاَ ِفي ُدُبِخ ُكلِّ َصبلٍة َثبلًثا َكَثبلِثضَغ َك
َجُه ال َشِخيَظ َلُو َلُو اْلُسْمُظ َكَلُو اْلَحْسُج َكُىػَ  ْْ ـَ اْلِساَئِة ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َك َعَم  ُكلِّ َشْيٍء َقِجيخ  ُغِفَخْت  َكِتْدُعػَف َكَقاَؿ َتَسا

 َخَصاَياُه َكِإْف َكاَنْت ِمْثَل َزَبِج اْلَبْحِخ((
 عغ أبي ىخيخة[]أبي داكد ك 

كاإلنداف أحضانًا في بضتو يكػف معو بحبػحة مغ الػقت، فإذا أنيى الربلة ثبلثًا كثبلثضغ، كثبلثًا كثبلثضغ، كثبلثًا 
 كثبلثضغ، كيتسيا بالسئة ال إلو إال ىػ كحجه ال شخيظ لو. 

 تخديج األكراد يتصمب أف يكػف اإلنداف ْافع القمب :

كراد يجب أف يكػف حافع القمب، فإف أغسس عضشضو كتػجو إلى هللا عد كجل لكغ اإلنداف حضشسا يتمػ ىحه األ
كقاؿ: أستغفخ هللا، أستغفخ هللا، حتى فاضت عضشاه بالجمػع، كحتى شعخ أف هللا قج غفخ لو، كحتى شعخ أف هللا 

رػر نعسة اإليجاد استجاب لو، كغفخ لو، ثع قاؿ: الحسج هلل، الحسج هلل، أؼ ترػر الشعع التي أسبغيا هللا عمضو، ت
أكاًل، فشعسة اإلمجاد، فشعسة اليجػ، ىحا الذيء الحؼ أكخمظ هللا بو، مثل نعسة الرحة، كنعسة الػلج، ك نعسة 
الدكجة، كنعسة الخزؽ، كنعسة الدبلمة، كالحسج هلل إذا رددتيا ككشت حاضخ القمب سست نفدظ إلى هللا سبحانو 

هللا أكبخ ثبلثًا كثبلثضغ، بعجىا ال تأخحؾ في هللا لػمة الئع، كال تخذى  كتعالى فحقت شعسيا، كإذا قمت: هللا أكبخ،
إال هللا، كال تخضي إال هللا، ك ال تدعى لغضخ هللا، كال تخاؼ إال هللا، كال تدتيجؼ إال هللا، فيحا كمو مغ معاني هللا 

 أكبخ. 
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 دعاء المضل مغ أسخع األدعضة إجابًة :

َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأُي الُجَعاِء َأْسَسُع؟ َقاَؿ: َجْػَؼ الَمْضِل اآلِخِخ َكُدُبَخ الَرَمَػاِت ))ِقضَل َيا َرُسػَؿ َّللَاِ 
 اْلَسْكُتػَباِت((

 ]التخمحؼ عغ أبي أمامة[

، بالسخحمة األخضخة مغ المضل إذا استضقطت مغ فخاشظ كصمضت ركعتضغ، كرفعت يجيظ إلى هللا سبحانو كتعالى مبتيبلً 
كدعػتو سػاًء لحاجة مغ حػائج الجنضا السذخكعة، أك لحاجة مغ حػائج اآلخخة، فإف هللا سبحانو كتعالى البج مغ 

 أف يدتجضب لظ. 

 ))... َقاَؿ: َجْػَؼ الَمْضِل اآلِخِخ َكُدُبَخ الَرَمَػاِت اْلَسْكُتػَباِت((
 ابًة كلقػلو ملسو هيلع هللا ىلص: الجعاء، شخع بعج الربلة كىػ مقبػؿ، كىحا مغ أسخع األدعضة إج

ُبَظ َوَّللَاِ ِإنِّي )) َعْغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأَخَح ِبَضِجِه َكَقاَؿ َيا ُمَعاُذ َوَّللَاِ  ِْ  ِإنِّي أُل
ُبَظ َفَقاَؿ ُأكِصضَظ َيا ُمَعاُذ ال َتَجَعَغ ِفي دُ  ِْ ْدِغ ِعَباَدِتَظ ((أُل ُْ  ُبِخ ُكلِّ َصبلٍة َتُقػُؿ الَمُيَع َأِعشِّي َعَم  ِذْكِخَؾ َكُشْكِخَؾ َك

 ]الشدائي َعْغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل [

كمسا أثخ عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أنو كاف يخفع يجه بالجعاء، كيسدح بيا كجيو الذخيف، تعبضخًا عغ أدبو، 
كتعالى سضدتجضب لو بيحا الجعاء، كفي الشياية يقػؿ: سبحاف ربظ رب العدة عسا يرفػف، كعغ أف هللا سبحانو 

 كسبلـ عمى السخسمضغ، كالحسج هلل رب العالسضغ. 

 ما يفعمو السقتجي بعج الفخض كبعج الدشة :

ت يا ذا اتزح اآلف بضغ الدشة كالفخض ثبلث مخات استغفار، الميع إنظ أنت الدبلـ كمشظ الدبلـ تباركت كتعالض
 -الجبلؿ كاإلكخاـ، ك بعج الدشة ثبلثًا كثبلثضغ أستغفخ هللا، كالحسج هلل، وهللا أكبخ، مع آية الكخسي كالسعػذات 

كبعجىا ال إلو إال هللا كحجه ال شخيظ لو، لو السمظ، كلو الحسج، كىػ عمى كل شيء قجيخ،  -اإلخبلص كالسعػذتضغ 
ربظ رب العدة عسا يرفػف، كسبلـ عمى السخسمضغ، كالحسج هلل رب  كفي الشياية الجعاء، كبعج الجعاء: سبحاف

العالسضغ، ىحا ما يفعمو السقتجؼ بعج الفخض كبعج الدشة، كالفرل الحؼ قبمو ما يتابع بو إمامو كما ال يتابع بو، 
 كفي الجرس القادـ إف شاء هللا نشتقل إلى مفدجات الربلة كىي ثساف كستػف.

* * * 
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 هللا : التفدضخ كفيع كتاب

كاآلف إلى فرل مغ إحضاء عمـػ الجيغ، الحقضقة ىحا الفرل ميع ججًا، ىحا الفرل في فيع القخآف كتفدضخه كما مغ 
 مػضػع اختمف فضو الشاس كسػضػع التفدضخ كفيع كتاب هللا.

قاؿ اإلماـ الغدالي: لعمظ تقػؿ: عطست األمخ فضسا سبق في فيع أسخار القخآف، كما يشكذف ألرباب القمػب الحكضة 
مغ معانضو، فكضف يدتحب ذلظ كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: "مغ فدخ القخآف بخأيو فمضتبػأ مقعجه مغ الشار"، كشا 

كاالستشباط مشيا، فكضف نػفق بضغ ىحا الحؼ قمشاه مغ قبل مغ  نتكمع عغ فيع القخآف، كالتعسق بفيسو، كتجبخ آياتو،
كتاب إحضاء عمـػ الجيغ كبضغ قػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: "مغ فدخ القخآف بخأيو فمضتبػأ مقعجه مغ الشار"؟ 

 فيل لئلنداف أف يفدخ أـ ال يفدخ؟ فإذا لع يفدخ يقػلػف لو قػلو تعالى: 
ـْ َعَم  ُقُمػٍب َأْقَفاُلَيا ﴿ َأَفبَل َيَتَجَبُخكَف الْ   ُقْخآَف َأ

 [ 24] سػرة دمحم: 

كإذا فدخ يقػلػف لو: "مغ فدخ القخآف بخأيو فمضتبػأ مقعجه مغ الشار " فساذا يفعل؟ إذا فدخ ما انتيى مغ الشاس كإف 
قاؿ: كعغ ىحا ششع لع يفدخ يقػلػف لساذا لع يفدخ؟ لكغ اإلماـ الغدالي يػفق بضغ ىحيغ الشرضغ تػفضقًا جسضبًل، 

أىل العمع بطاىخ التفدضخ عمى أىل الترػؼ مغ السفدخيغ السشدػبضغ إلى الترػؼ في تأكيل كمسات في القخآف 
عمى خبلؼ ما نقل عغ ابغ عباس كسائخ السفدخيغ، فعشجنا لـػ شجيج مغ عمساء الطاىخ عمى العمساء الرػفضضغ 

شجيغ إلى قػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: "مغ فدخ القخآف بخأيو الحيغ فدخكا القخآف تفدضخًا إشاريًا عسضقًا مدت
فمضتبػأ مقعجه مغ الشار " كذىب بعزيع إلى أنو قج كفخ، قاؿ: فإف صح ما قالو أىل التفدضخ فسا معشى فيع القخآف 
بعضغ، سػػ حفع تفدضخه؟ كماداـ القخآف مفدخًا سابقًا عغ ابغ عباس، كعغ مجاىج، كعغ شخيح، كفبلف مغ التا

فانتيى األمخ، كال يػجج إال ميسة كاحجة أف نقخأ ىحه التفاسضخ، كنحفطيا، كانتيى األمخ، كإف لع يرح ذلظ فسا 
 معشى قػلو ملسو هيلع هللا ىلص: " مغ فدخ القخآف بخأيو فمضتبػأ مقعجه مغ الشار "؟

 : مغ زعع أف ال معش  لمقخآف إال ما تخجسو ضاىخ التفدضخ فيػ مخبخ عغ ْج نفدو

اآلف نحغ في مذكمة ىل نفدخ أـ ال نفدخ؟ إف فدخنا يقاؿ لشا: " مغ فدخ القخآف بخأيو فمضتبػأ مقعجه مغ الشار " 
كإف لع نفدخ قضل لشا: أفبل يتجبخكف القخآف أـ عمى قمػب أقفاليا، قاؿ: فاعمع أف مغ زعع أف ال معشى لمقخآف إال ما 

ىػ مرضب باإلخبار عغ نفدو، كلكشو مخصئ في الحكع بخد تخجسو ضاىخ التفدضخ فيػ مخبخ عغ حج نفدو، ك 
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الخمق كافًة إلى درجتو التي ىي حجه ك محصو، فسا معشى ىحا الكبلـ؟ فإذا قاؿ إنداف لظ: أشضب شيء في 
األرض ىػ الجبذ، كىػ لع يأكل غضخ الجبذ فيػ صادؽ، كلكغ لضذ لو الحق أف يقػؿ: الشاس كميع ال يػجج 

 كمػا عدبًل يدخخكف مغ ىحا القػؿ.عشجىع ذكؽ، فالحيغ أ

إنداف فيع اآلية فيسًا كإذا قاؿ غضخ ىحا السعشى فبل يكػف غالصًا، فيحه حجكده، كىحا مدتػاه، كىحه درجتو، أيحسل 
الشاس كميع عمى ىحه الجرجة؟ ك القخآف كسا قمت مغ قبل: لضذ ممظ أحج، بل ممظ السدمسضغ كميع، فمسا يقشغ 

تفدضخ كاحج، كيحسل الشاس عمى درجتو، كىػ محجكد، كفي الشاس مغ ىػ أعمى مشو، ك اإلنداف يحرخ آية عمى 
 مغ ىػ أفصغ مشو. 

قاؿ: فاعمع أف مغ زعع أف ال معشى لمقخآف إال ما شخحو ضاىخ التفدضخ فيػ مخبخ عغ حج نفدو، كىػ مرضب 
كلكشو مخصئ في الحكع  -ىحا الكبلـ لو صحضح -باإلخبار عغ نفدو، لسا قاؿ: إف الجبذ أشضب شعاـ صحضح 

بخد الخمق كافًة إلى درجتو التي ىي حجه ك محصو، بل األخبار كاآلثار تجؿ عمى أف في معاني القخآف متدعًا 
ألرباب الفيع، كفي القخآف يػجج مجاؿ كاسع لمتفاكت في الفيع، كسضجنا عمي رضي هللا عشو يقػؿ: "إال أف يؤتي هللا 

 عبجًا فيسًا في القخآف". 

نعسة مغ نعع السػلى الكخيع أف يعصضظ هللا سبحانو كتعالى نعسة فيع كتابو، فإف لع يكغ سػػ التخجسة ىحه 
السشقػلة فسا ذلظ الفيع؟ كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: "إف لمقخآف ضيخًا، كبصشًا، كحجًا، كمصمعًا"، كيخكػ أيزًا 

فدضخ فسا معشى الطيخ كالحج كالبصغ كالسصمع؟ ىحا عغ ابغ مدعػد رضي هللا عشو مػقػفًا عمضو كىػ مغ عمساء الت
 سؤاؿ كىحا حجيث لخسػؿ هللا صمى هللا عمضو.

 كقاؿ عمي كـخ هللا كجيو: "لػ شئت ألكقخت سبعضغ بعضخًا مغ تفدضخ سػرة الفاتحة"، أكقخت بسعشى حسمت. 

 القػى اإلليضة التي تعصي لؤلجداـ خػاصيا إنسا ىي قػى مغ عشج هللا :

 ثانضة أدؽ مغ ىحا، قاؿ تعالى: ىشاؾ آية 
 ا ِبِسْثِمِو َمَجًدا  ﴿ ُقْل َلْػ َكاَف اْلَبْحُخ ِمَجاًدا ِلَكِمَساِت َربِّي َلَشِفَج اْلَبْحُخ َقْبَل َأْف َتشَفَج َكِمَساُت َربِّي َكَلْػ ِجْئشَ 

 [ 109] سػرة الكيف : 
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 قاؿ لي رجل مغ أياـ التقى بي أماـ البضت: ما معشى قػلو تعالى: 

 ﴿ َكَتُكػُف اْلِجَباُؿ َكاْلِعْيِغ اْلَسشُفػِش 
 [ 5] سػرة القارعة : 

قمت لو: العيغ ىػ الرػؼ، قاؿ لي: ال يكفي، أريج أعسق مغ ىحا؟ قمت لو: العيغ ىػ الرػؼ كالسشفػس، 
د كجل جعل تخابصًا بضغ ذرات الرخخ، الرخخ قاٍس فجعل تخابصًا بضغ شعخت أف ىحا السعشى فقمت لو: هللا ع

ذرات الحجيج، كىحه األجداـ الرمبة تخاىا صمبة ألف هللا سبحانو كتعالى ربط بضغ ذراتيا بقػتو، فمػ أف هللا سبحانو 
أصبحت سائبة، كتعالى قصع اإلمجاد عغ ىحه الحرات ألصبحت متفمتة، كالنعجـ ىحا التخابط، كتفككت، كتحخرت، ك 

كلع يبق الرخخ صخخًا بل صار الرخخ شحضشًا، كما عاد الحجيج حجيجًا صار الحجيج ماًء، فخبشا عد كجل أراد أف 
يمفت الشطخ إلى أف ىحه األشضاء الرمبة التي تخاىا في األرض، كتشعع بيا، كتقضع بشاءؾ عمضيا، إنسا ىي صمبٌة 

عشيا قػتو ألصبحت مشحمة، مبعثخة، فكأف هللا سبحانو كتعالى يخيج أف  بقػة هللا، فمػ أف هللا سبحانو كتعالى مشع
يقػؿ: إف ىحه القػػ اإلليضة التي تعصي لؤلجداـ خػاصيا إنسا ىي قػػ مغ عشج هللا عد كجل، فالحجيج ال يدسى 

ا السعشى دقضق. حجيجًا إال إذا شاء هللا لو أف يكػف حجيجًا، فإف لع يذأ صار غازًا أك سائبًل، كقشع كقاؿ لي: ىح
 الحقضقة قػلو تعالى: 

 ا ِبِسْثِمِو َمَجًدا  ﴿ ُقْل َلْػ َكاَف اْلَبْحُخ ِمَجاًدا ِلَكِمَساِت َربِّي َلَشِفَج اْلَبْحُخ َقْبَل َأْف َتشَفَج َكِمَساُت َربِّي َكَلْػ ِجْئشَ 
 [ 109] سػرة الكيف : 

 كل آية ىي كسضمة إيزاح لتعخيف الشاس باهلل عد كجل :

كبلـ إلو يشحج بكمسة؟ العيغ السشفػش الرػؼ السسجكد فقط؟ ىحه يتكمع عشيا خسذ ساعات، كىحه معمػماتي 
السحجكدة، كشعخت أف في الحرات قػػ تجاذب، كقػػ تخابط، كالحرة يكػف ليا شكل صمب، أك شكل سائل، أك 

ػيل الجدع مغ صمب إلى سائل شكل غازؼ، بحدب تخابط ذراتيا، كلمحخارة أثخ في تباعج ىحه الحرات، كفي تح
إلى غاز، فيحه القػػ التي تذج الحرات بعزيا إلى بعس إنسا ىي قػة هللا عد كجل، فالجباؿ يـػ القضامة انتيت 

 ميستيا، كانتيت كضضفتيا، قاؿ تعالى: 
 ﴿ َكَتُكػُف اْلِجَباُؿ َكاْلِعْيِغ اْلَسشُفػِش 

 [ 5] سػرة القارعة : 
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 ؿ تعالى: كالذسذ انتيت كضضفتيا، قا

َرْت    ﴿ ِإَذا الَذْسُذ ُكػِّ
 [ 1] سػرة التكػيخ: 

كالشجـػ انتيت كضضفتيا، فرارت دلضبًل عمى هللا عد كجل، كػسائل إيزاح، كسائل معضشة لتعخيف الشاس باهلل عد 
 كجل، مالظ يـػ الجيغ انتيت الحضاة الجنضا، كفخصة االختضار انتيت، كبجأ يـػ الحداب، فقاؿ تعالى: 

َمْت*َكِإَذا الْ ﴿  َرْت *َكِإَذا الُشُجػـُ انَكَجَرْت*َكِإَذا اْلِجَباُؿ ُسضَِّخْت*َكِإَذا اْلِعَذاُر ُعصِّ ِذَخْت  ِإَذا الَذْسُذ ُكػِّ ُْ ػُش  ُْ  ُػ
 [ 5-1] سػرة التكػيخ: 

، فكل آية ليا ضيخ كبصغ، قاؿ تعالى:   كالشجـػ

 ِلَكِمَساِت َربِّي َلَشِفَج اْلَبْحُخ َقْبَل َأْف َتشَفَج َكِمَساُت َربِّي َكَلْػ ِجْئَشا ِبِسْثِمِو َمَجًدا  ﴿ ُقْل َلْػ َكاَف اْلَبْحُخ ِمَجاًدا 
 [ 109] سػرة الكيف : 

هللا سبحانو كتعالى ىػ اآلخخ ك مغ باب أكلى كبلمو اآلخخ، إال أنو يكػف عشجؾ تفدضخ أربعسئة صفحة، كمسة 
د فقط، كغضخ ىحا ال يػجج، فاقخأ بعس التفاسضخ ىكحا كمسة يقابميا كمسة ثانضة، العيغ السشفػش الرػؼ السسجك 

كاإلماـ الغدالي يقػؿ: ال فيحا شيء مدتحضل، كسضجنا عمي رضي هللا عشو لضذ نبضًا قاؿ: "لػ شئت ألكقخت سبعضغ 
 كجػىًا". بعضخًا مغ تفدضخ سػرة الفاتحة"، كقاؿ أبػ الجرداء: "ال يفقو الخجل حتى يدعع لمقخآف 

 كل آية في القخآف الكخيع ليا مجسػعة كجػه :

في دركس التفدضخ الدابقة شعخت كضف ربشا عد كجل اآلية الػاحجة ليا مجسػعة معاٍف، حسالة الحصب، كربشا عد 
كجل رمد لكل ذْنب بحبة ليا ثقل، حصبة مع حصبة، فرار الثقل شجيجًا قج يعجد اإلنداف عغ حسمو، فمساذا 

جيجًا؟ الحصب يحتخؽ ألف ىحه األكزار سػؼ تحخؽ صاحبيا، كىحا معشى، حسالة الحصب كانت حصب كلضذ ح
تؤذؼ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كتزع في شخيقو الحصب، كحسالة الحصب كانت بخضمًة. أؼ كل آية في القخآف 

 الكخيع ليا مجسػعة كجػه، قاؿ تعالى: 
 ﴿ َكَيْسَشُعػَف اْلَساُعػَف  

 [7عػف: ] سػرة السا

فالعمساء قالػا في ىحه اآلية أربعة عذخ تفدضخًا، كأكجو ىحه التفاسضخ أنظ إذا سببت أذًػ لفاعل الخضخ فأنت مانع 
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الخضخ، كإنداف قجـ خجمة مخمرًا بيا فأصبتو باألذػ فخبسا أخح عيجًا عمى نفدو أال يفعل خضخًا ما عاش، إذًا مغ 
األذػ لفاعل الخضخ، كالحطتع بتفدضخ جدء عع، كل آية ليا مجسػعة ىػ الحؼ يسشع الساعػف؟ ىػ الحؼ يدبب 

 معاٍف كثضخة.

كقاؿ أبػ الجرداء: "ال يفقو الخجل حتى يدعع لمقخآف كجػىًا"، كقاؿ بعس العمساء: "لكل آية ستػف ألف فيع كما بقي 
 ضتجبخ القخآف". مغ فيسيا أكثخ"، كقاؿ ابغ مدعػد رضي هللا عشو: "مغ أراد عمع األكلضغ كاآلخخيغ فم

 تتبع آيات القخآف الكخيع كما تشصػي عمضيا مغ دقائق :

 مثبًل لساذا قاؿ ربشا عد كجل: 
 ﴿ الَداِنَضُة َكالدَاِني  

 [2] سػرة الشػر: 

 كلساذا بجأ بالدانضة؟ ألف السخأة أقجر عمى الدنا مغ الخجل، ك ىي الدبب في الدنا، لساذا قاؿ: 

 ِرَقُة  ﴿ َكالَداِرُؽ َكالَدا
 [38] سػرة السائجة: 

 ألف الخجل أقجر عمى الدخقة مغ السخأة، لساذا قاؿ: 

ِتَجاَرة  َتْخَذْػَف َكَداَدَىا َكَمَداِكُغ ﴿ ُقْل ِإْف َكاَف آَباُؤُكْع َكَأْبَشاُؤُكْع َكِإْخَػاُنُكْع َكَأْزَكاُجُكْع َكَعِذضَخُتُكْع َكَأْمَػاؿ  اْقَتَخْفُتُسػَىا كَ 
َت  َيْأِتَي َّللَاُ ِبَأمْ  َْ َب ِإَلْضُكْع ِمْغ َّللَاِ َكَرُسػِلِو َكِجَياٍد ِفي َسِبضِمِو َفَتَخَبُرػا  َْ خِِه َوَّللَاُ اَل َيْيِجي اْلَقْػـَ َتْخَضْػَنَيا َأ

 اْلَفاِسِقضَغ  
 [24] سػرة التػبة:

الى في معخض االعتداز االجتساعي، كاإلنداف يعتد لساذا بجأ باألب بالحات؟ ألف ىحه اآلية ساقيا هللا سبحانو كتع
 أكثخ ما يعتد بأبضو. قاؿ تعالى: 

ِو َكَأِبضِو    ﴿ َيْػـَ َيِفُخ اْلَسْخُء ِمْغ َأِخضِو * َكُأمِّ
 [35-34] سػرة عبذ:
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تجاء لساذا بجأ باألخ؟ ألف األخ أقخب الشاس لئلنداف، كاألب كبضخ كاالبغ صغضخ، ففي مػشغ االستشجاد كاالل
 األخ. قاؿ تعالى: 

 ﴿ َيَػُد اْلُسْجِخـُ َلْػ َيْفَتِجي ِمْغ َعَحاِب َيْػِمِئٍح ِبَبِشضِو  
 [11] سػرة السعارج:

لساذا البشي؟ ألنو مغ حضث السحبة االبغ يقع في السقجمة، ففي الفجاء االبغ، كفي االلتجاء األخ، كفي االعتداز 
 األب، قاؿ تعالى: 

ُب الَذَيَػاِت ِمَغ الشَِّداِء َكاْلَبِشضَغ َكاْلَقَشاِشضِخ اْلُسَقْشَصَخِة ِمَغ الَحَىِب َكاْلِفَزِة   ﴿ ُزيَِّغ ِلمَشاسِ  ُْ 
 [ 14] سػرة آؿ عسخاف: 

 في الستعة السخأة، ىشاؾ خسذ آيات في كتاب هللا كرد فضيا األقارب مختبضغ تختضبًا خاصًا، لساذا قاؿ تعالى: 

 َيُغُزػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َكَيْحَفُطػا ُفُخكَجُيْع َذِلَظ َأْزَك  َلُيْع ِإَف َّللَاَ َخِبضخ  ِبَسا َيْرَشُعػَف   ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشضغَ 
 [30] سػرة الشػر: 

لساذا بجأ بغس البرخ كانتيى بحفع الفخج؟ ألف حفع البرخ شخيق لحفع الفخج، حقائق، لػ تتبعت كتاب هللا، 
 قاؿ تعالى: 

التَِّجاَرِة َوَّللَاُ َخْضُخ َرَأْكا ِتَجاَرًة َأْك َلْيًػا انَفُزػا ِإَلْضَيا َكَتَخُكػَؾ َقاِئًسا ُقْل َما ِعْشَج َّللَاِ َخْضخ  ِمْغ الَمْيِػ َكِمْغ  ﴿ َكِإَذا
 الَخاِزِقضَغ  

 [11] سػرة الجسعة: 

الميػ، ال ليػ ببل تجارة، كالميػ يحتاج إلى  لساذا بجأ هللا سبحانو كتعالى بالتجارة ثع بالميػ؟ ألف التجارة أساس
 دخل كبضخ، فمساذا بجأ بالميػ ثع بالتجارة في آخخ اآلية: 

 ﴿ َخْضخ  ِمْغ الَمْيِػ َكِمْغ التَِّجاَرِة َوَّللَاُ َخْضُخ الَخاِزِقضَغ  
 [11] سػرة الجسعة: 
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أما إذا تغافل عغ الربلة بجافع التجارة فإثسو ألف اإلنداف عشجما يتغافل عغ الربلة بجافع الميػ فإثسو كبضخ، 
 كبضخ كلكغ أييسا أكبخ؟ بجافع الميػ، التدمدل دقضق ججًا، فيبل تتبعت ىحه اآليات كما يشصػؼ عمضو مغ دقائق؟

 كلسا ربشا عد كجل قاؿ: 

 ﴿ َكَفاِكَيٍة ِمَسا َيَتَخَضُخكَف * َكَلْحِع َشْضٍخ ِمَسا َيْذَتُيػَف  
 [21-20ة: ] سػرة الػاقع

 معشى الفاكية قبل الصعاـ أكؿ استشباط، كلحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: "اقخؤكا القخآف كالتسدػا غخائبو". 

 القخآف الكخيع عرسة لسغ تسدظ بو كنجاة لسغ اتبعو :

قضقة إذا قاؿ كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ في حجيث عمي كـخ هللا كجيو، كضف قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص في حجيث عمي؟ الح
الرحابي الجمضل قػاًل فيحا يرشف مع األحاديث، ألنو ما قالو إال عغ رسػؿ هللا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: " 
كالحؼ بعثشي بالحق نبضًا، لتفتخقغ أمتي عغ أصل ديشيا كجساعتيا عمى اثشتضغ كسبعضغ فخقة كميا ضالة مزمة 

 عد كجل فإف فضو نبأ مغ كاف قبمكع، كنبأ ما يأتي بعجكع، كحكع يجعػف إلى الشار فإذا كاف ذلظ فعمضكع بكتاب هللا
ما بضشكع، كمغ خالفو مغ الجبابخة قرسو هللا عد كجل، كمغ ابتغى العمع في غضخ ذلظ أذلو هللا عد كجل، كىػ 
 ، كال يديغ حبل هللا الستضغ، كنػره السبضغ، كشفاؤه الشافع، عرسة لسغ تسدظ بو، كنجاة لسغ اتبعو، ال يعػج فضقـػ

 فضدتقضع، كال تشقزي عجائبو، كال يخمصو كثخة التخديج..."
الحؼ يعشضشا: "إذا افتخقت أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عغ أصل ديشيا إلى اثشتضغ كسبعضغ فخقة ككل ىحه الفخؽ ضالة مزمة إال 

 كاحجة" كىشاؾ ركاية ثانضة: 
َجًة َقاُلػا َكَمْغ ِىَي َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َقاَؿ َما َأَنا  )) َكَتْفَتِخُؽ ُأَمِتي َعَم  َثبلٍث َكَسْبِعضغَ  ِْ ِمَمًة ُكُمُيْع ِفي الَشاِر إال ِمَمًة َكا

 َعَمْضِو َكَأْصَحاِبي ((
ِ ْبِغ َعْسٍخك[  ]التخمحؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

إذا افتخقت أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فعمضظ بكتاب هللا، ىػ األصل، كىػ الضشبػع، لسا تخػ الساء أسػد ارجع إلى الشبع، فبالشبع 
الساء زالؿ، فخات، عحب، صاٍؼ، نقي، سائغ لمذاربضغ، تذتيي أف تذخبو، لكغ في السرب السضاه سػداء لكثخة ما 

، كمغ أشضاء قحرة، كلحلظ: بجأ الجيغ غخيبًا كسضعػد كسا بجأ فصػبى دخل عمضيا مغ ركاسب، كمغ مضاه آسشة
لمغخباء، كاآلف الحل أف نعػد معًا إلى الضشبػع األكؿ كىػ كتاب هللا، فإف كشتع في زمغ الفتغ مغ الفخقة، كزمغ 
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 الزبللة، ككل يجعي كصبًل بمضمى، قاؿ تعالى: 

ػَف   ُْ ْدٍب ِبَسا َلَجْيِيْع َفِخ ِْ  ﴿ ُكُل 
 [53سػرة السؤمشػف: ] 

 ﴿ َتْحَدُبُيْع َجِسضًعا َكُقُمػُبُيْع َشَت  
 [14] سػرة الحذخ: 

َت  ِإَذا َرَأْيَت ُشِحا ُمَصاًعا َكَىًػى ُمَتَبًعا َكدُ  َْ ْنَضا ُمْؤَثَخًة َكِإْعَجاَب ُكلِّ )) َبِل اْئَتِسُخكا ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتَشاَىْػا َعِغ اْلُسْشَكِخ 
ـَ...((ِذي َرْأٍي بِ   َخْأِيِو َفَعَمْضَظ َيْعِشي ِبَشْفِدَظ َكَدْع َعْشَظ اْلَعَػا

] ْعَباِنيِّ  ] أخخجو اإلماـ التخمحؼ ك أبػ داكد َعْغ َأِبي ُأَمضََّة الذَّ

إذا كصمت إلى ىحا الدماف يـػ يؤمخ بالسشكخ كيشيى عغ السعخكؼ، يـػ يربح السعخكؼ مشكخًا كالسشكخ معخكفًا، 
ضغ كيؤتسغ الخائغ، كيكحب الرادؽ كيرجؽ الكاذب، يـػ تمج األمة ربتيا، يـػ يكػف السصخ قضطًا يـػ يخػف األم

كالػلج غضطًا، كيفضس المئاـ فضزًا كيغضع الكخاـ غضطًا، كيـػ يدشج األمخ إلى غضخ أىمو، عشجئح اعترع بكتاب هللا، 
كىشاؾ أقػاـ أشادكا حزارات، كجاؤكا  لساذا؟ ألف كتاب هللا سبحانو كتعالى فضو نبأ مغ كاف قبمكع مػعطة،

بسعجدات، كأشادكا األىخامات، كبشػا القرػر، كنحتػا الجباؿ، كاختخعػا مػاد ال تداؿ إلى اآلف سخ مغ أسخار ىحه 
األمع، كفخكا باهلل سبحانو كتعالى فأىمكيع هللا سبحانو كتعالى، يػجج عشجنا حػادث، كأنا أقػؿ دائسًا ربشا عد كجل، 

لكخيع كػف ناشق، كالكػف قخآف صامت، كالحػادث قخآف عسمي، فآكل الساؿ الحخاـ هللا في أغمب األحضاف القخآف ا
يتمف مالو، كالسعتجؼ يعتجػ عمضو، كالطالع سػط هللا يشتقع بو ثع ُيشتقع مشو، كلػ تتبعت ما يجخؼ في الجنضا، فيحه 

ضيا عػجًا، كىؤالء القـػ مشحخفػف أخبلقضًا ابتبلىع هللا السجيشة الفاجخة أصابيا زلداؿ جعميا قاعًا صفرفًا ال تخػ ف
باألمخاض، كاآلف في العالع الغخبي في أمخيكا يػجج أمخاض تدبب الحعخ، فقج سسعت عغ أمخاض عجيجة كميا 
أمخاض جشدضة بدبب التفمت األخبلقي فالقخآف كػف ناشق، كالكػف قخآف صامت، كمعاممة هللا لمعباد كترخفاتو 

سمي، ك اإلنداف عشجما يتعسق بالفيع يجج أف ما يجخؼ في األرض صادؽ لسا في كتاب هللا، إذ يػجج ىي قخآف ع
قانػف الدقػط قائع ثابت ال يتغضخ كال يتبجؿ، كأف تعتخؼ بو، ك تفيسو، كتتقضج بتعمضساتو، كتتأدب معو، كتشجػ، 

، دقق في بضتظ، كفي زكاجظ، كفي بضعظ، كتدتيضغ بو، كتدتخف بو، كتشكخه، كتكحبو، كتجفع الثسغ فيحا كبلـ عاـ
 كفي شخائظ، كفي معاممتظ، كفي ربحظ، كفي صحتظ، كمو مصبق.
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 إف كانت جسضع الفػاْر متػافخة كميا فالجمار ْق :

 إذًا فضو نبأ مغ كاف قبمكع، األقػاـ الدابقة، ربشا عد كجل تػجو إلى آخخ الدماف قاؿ تعالى: 
ـْ َلُكْع َبَخاَءة  ِفي الُدُبِخ  ﴿ َأُكَفاُرُكْع َخْضخ  ِمْغ أُ   ْكَلِئُكْع َأ

 [43] سػرة القسخ: 

أؼ قـػ لػط فعمػا فاحذة كاحجة فجمخىع هللا سبحانو كتعالى، ك قـػ ثسػد فعمػا فاحذة مغ نػع آخخ، قـػ شعضب 
يا فالجمار حق، بخدػا السكضاؿ، ك كل قـػ ارتكبػا فاحذة فاستحقػا الجمار، فإذا كانت جسضع الفػاحر متػافخة كم

 كلحلظ قاؿ تعالى: 

ُبػَىا َعَحاًبا َشِجيًجا َكاَف َذِلظَ  ـِ اْلِقَضاَمِة َأْك ُمَعحِّ   ِفي اْلِكَتاِب َمْدُصػًرا  ﴿ َكِإْف ِمْغ َقْخَيٍة ِإاَل َنْحُغ ُمْيِمُكػَىا َقْبَل َيْػ
 [58] سػرة اإلسخاء: 

 ستخكف بأعضشكع كل مخحمة مغ الدمغ يحل الببلء في بمج. 

 القخآف الكـخ فضو نبأ مغ كاف قبمشا كنبأ مغ يأتي بعجنا :

 وهللا عد كجل قاؿ: 
ًعا َكُيِحيَق َبْعَزُكْع  ِشضَ ﴿ ُقْل ُىَػ اْلَقاِدُر َعَم  َأْف َيْبَعَث َعَمْضُكْع َعَحاًبا ِمْغ َفْػِقُكْع َأْك ِمْغ َتْحِت َأْرُجِمُكْع َأْك َيْمِبَدُكعْ 
 َبْأَس َبْعٍس انُطْخ َكْضَف ُنَرخُِّؼ اآْلَياِت َلَعَمُيْع َيْفَقُيػَف  

 [ 65] سػرة األنعاـ: 

مغ فػقكع البخاكضغ، فيحا بخكاف سضدكؼ، ثار كغصى مجيشة، ثسانضة أمتار سحاب بخكاني، حخارتو ثسانسئة درجة، 
ًا أك انحباسًا، إنيا مجيشة بكامميا، الداعة الثانضة ضيخًا تقخيبًا جسجت عمى حاليا، فالشاس ماتػا إما احتخاقًا أك اختشاق

ك بعج ألف سشة أثشاء تشقضب اآلثار كججكا مجيشة شبعًا صخػرًا كدخكا الرخػر فػججكا تجػيفات، فجاء عمساء 
ت األجداـ، أـ ىاربة اآلثار حقشػا ىحه التجػيفات بجبرضغ سائل فمسا نذف الجبرضغ كدخكا ىحه الرخػر فطيخ 

مغ الدحاب، كامخأة تحتزغ ابشيا، كاألشخاص في الدجػف، كالحعخ باد عمى كجػىيع،ك الشداء في القرػر 
 يجسعغ الحمي، كميا صػر مأخػذة مجدسة، مثل أدكات الصعاـ، قاؿ تعالى: 

   ﴿ ُقْل ُىَػ اْلَقاِدُر َعَم  َأْف َيْبَعَث َعَمْضُكْع َعَحاًبا ِمْغ َفْػِقُكعْ 
 [ 65] سػرة األنعاـ: 
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يػجج مجيشة في البلذقضة اسسيا أكغاريت، العمساء يقػلػف: إف بخكانًا ثار بالقخب مشيا، كغصاىا ثبلث مخات أؼ 
مجيشة كتحتيا مجيشة، كتحتيا مجيشة، كجبل األقخع ثار بخكانو كدمخ ىحه السجيشة ثبلث مخات، فيحه مغ فػقكع، 

ريخ يقػؿ لظ: قرف مجفعي كثضف، كتخاشق صاركخي، ك ىحه أيزًا مغ كاآلف يػجج أسمحة مغ فػقكع، صػا
فػقكع، أك مغ تحت أرجمكع، الدالزؿ، أغاديخ مجيشة جسضمة ججًا عمى الداحل األشمدي، ىحه السجيشة خاصة 
بالدضاح األجانب ككل أنػاع السشكخات فضيا، حتى األماكغ الخذيمة ال يدسح ألبشاء السغخب بالجخػؿ إلضيا لذجة 
االنحخاؼ، ثبلث دقائق أصبحت ركامًا، فضيا فشجؽ كبضخ، ثبلثػف شابقًا، حكسة هللا سبحانو كتعالى ىحا الفشجؽ 
غاص كمو، كبقضت لػحتو الكبضخة عمى الصابق الثبلثضغ عمى مدتػػ األرض، فيحه أك مغ تحت أرجمكع، كىحه 

 بسغ فضو، قاؿ تعالى: عمى مدتػػ جساعي، كىحه عمى مدتػػ فخدؼ، كىشاؾ بشاء يغػص بكاممو 

 ﴿ َيْمِبَدُكْع ِشَضًعا َكُيِحيَق َبْعَزُكْع َبْأَس َبْعٍس  
 [ 65] سػرة األنعاـ: 

 ىحا مغ مدتػػ الدالزؿ، كمدتػػ البخاكضغ، قاؿ تعالى: 

لِّ َمَكاٍف َفَكَفَخْت ِبَأْنُعِع َّللَاِ َفَأَذاَقَيا َّللَاُ ِلَباَس ﴿ َكَضَخَب َّللَاُ َمَثبًل َقْخَيًة َكاَنْت َآِمَشًة ُمْصَسِئَشًة َيْأِتضَيا ِرْزُقَيا َرَغجًا ِمْغ كُ 
 اْلُجػِع َكاْلَخْػِؼ ِبَسا َكاُنػا َيْرَشُعػَف  

 [112] سػرة الشحل: 

فاإلنداف ال يأمغ أف يدضخ متخًا، قج يقتل ببل سبب، في بعس األقصار التي تذيج صخاعات داخمضة فضيا ببلء مغ 
 هللا عد كجل.

 إذًا فضو نبأ مغ كاف قبمكع، كنبأ مغ يأتي بعجكع، قاؿ تعالى: 

 ﴿ ُغِمَبِت الُخكـُ * ِفي َأْدَن  اأْلَْرِض َكُىْع ِمْغ َبْعِج َغَمِبِيْع َسَضْغِمُبػَف  
 :  [3-2] سػرة الخـك

 فتح مكة، نبأ مغ كاف بعجكع، كانترار الخكماف عمى الفخس نبأ مغ كاف بعجكع. 
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 داعة :أْجاث قضاـ ال

 اآلف أحجاث قضاـ الداعة، قاؿ تعالى: 
 ﴿ َكِإَنُو َلِعْمع  ِلمَداَعِة 

 [61] سػرة الدخخؼ: 

َت  ِإَذا َأَخَحْت اأْلَْرُض ُزْخُخَفَيا  َْ  ﴿ 
 [24] سػرة يػنذ: 

 ىشاؾ أمػر لسا تفدخ، قاؿ تعالى: 

َت  ِإَذا َأَخَحْت اأْلَْرُض ُزْخُخَفَيا َكاَزَيَشْت  َْ َكَضَغ َأْىُمَيا َأَنُيْع َقاِدُركَف َعَمْضَيا َأَتاَىا َأْمُخَنا َلْضبًل َأْك َنَياًرا َفَجَعْمَشاَىا ﴿ 
ـٍ َيَتَفَكُخكَف*َوَّللَاُ َيْجُعػ ِإَل  َداِر ال ُل اآْلَياِت ِلَقْػ ِرضًجا َكَأْف َلْع َتْغَغ ِباأْلَْمِذ َكَحِلَظ ُنَفرِّ ـِ َكَيْيِجي َمْغ يَ َْ َذاُء َدبَل

 ِإَل  ِصَخاٍط ُمْدَتِقضٍع  
 [25-24] سػرة يػنذ: 

فاآلف يػجج قسة في الدخخفة، أيشسا تحىب تجج زخخفة، أسقف مدتعارة، كججرانًا مديشة بالدخارؼ، كإضاءة مخفضة 
 مشػعة، كفخشًا كثضخة ججًا، كمجاخل حجائق، قاؿ تعالى: 

 ُقػِد  ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا َأْكُفػا ِباْلعُ 
 [1] سػرة السائجة: 

ممكػا الدبلح الشػكؼ، فضو نبأ ما كاف قبمكع، كنبأ ما كاف بعجكع، كحكع ما بضشكع، فإذا اختمف اثشاف فالقخآف الكخيع 
 يحكع بضشيسا، ىػ الحكع، كإذا اختمف الدكجاف الحكع لكتاب هللا، كإذا اختمف شخيكاف فالحكع لكتاب هللا. 

 صحضحة ك عقل معانضو زالت كل أمخاضو الشفدضة :مغ قخأ القخآف قخاءة 

 قاؿ تعالى: 
 ﴿ ِفضِو ِشَفاء  ِلمَشاِس  

 [69] سػرة الشحل: 

اعسل عقجًا معو، يأتضظ الحكع بيحا الذكل.. كمغ خالفو مغ الجبابخة قرسو هللا عد كجل، كمغ ابتغى العمع في 
قاؿ لظ: يػجج عشجؼ السجسػعة الشفدضة، كتاب لفخكيج، غضخه أذلو هللا عد كجل...فإذا اإلنداف لحق الكتب األخخػ 

إنو يجعل الجشذ أساس الحضاة، فاإلنداف كتمة جشذ، أك عشجؼ كتاب مثبًل لجاركف، أصل اإلنداف.... "مغ ابتغى 
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، العمع في غضخه أذلو هللا عد كجل، كىػ حبل هللا الستضغ كنػره السبضغ كشفاؤه الشافع..."ال يحدف قارغ القخآف أبجاً 
فيػ دكاء لكل داء، فجاء القمق القخآف الكخيع، كمغ الخػؼ اقخأ القخآف يحىب خػفظ، الزضاع تجتسع، كالتذاـؤ 
تتفاءؿ، ك الذعػر بالزعف تذعخ بالعدة كالكخامة، فمػ قخأت القخآف قخاءة صحضحة كعقمت معانضو تدكؿ كل 

 أمخاضظ الشفدضة، قاؿ تعالى: 

ُؿ ِمْغ اْلُقْخآِف مَ  َسة  ِلْمُسْؤِمِشضَغ َكاَل َيِديُج الَطاِلِسضَغ ِإاَل َخَداًرا  ﴿ َكُنَشدِّ ْْ  ا ُىَػ ِشَفاء  َكَر
 [82] سػرة اإلسخاء: 

كشفاؤه الشافع عرسة لسغ تسدظ بو، قل لمسؤمشضغ يغزػا مغ أبرارىع، فإنداف كاد إلنداف بعث لو امخأة بػقت 
عي أنو اغتربيا فذػه سسعتو، كلػ كاف متسدكًا بكتاب متأخخ صار ىشاؾ خمػة، ككمفيا عشجما تخخج مغ عشجه تج

هللا ما سسح ليا أف تجخل بضتو إشبلقًا، إذ تحجث مذكبلت كثضخة لعجـ التسدظ بكتاب هللا، "عرسة لسغ تسدظ بو، 
 كنجاة لسغ اتبعو". 

 التسدظ بكتاب هللا :

.. " القػانضغ تحتاج إلى تعجيل، يرجر قانػف فضعجؿ، كال ثاني، كالخابع، كالخامذ، ك تججه مخبػشًا بو "ال يعػج فضقـػ
خسدػف كرقة، تعجيبلتو كميا، ثع يزضفػف ثع يمغػف القانػف، كيرجر قانػف ججيج، بعج شيخيغ يعجؿ ألنو ناقز، 
، كال يديغ فضدتقضع، كال تشقزي عجائبو"، الدساء ذات الخجع فيسيا السفدخكف  أما ربشا عد كجل: "ال يعػج فضقـػ

رعج إلضيا ثع يخجع مصخًا شيء جسضل، ك ىحا معشى بدضط، اآلف األمػاج الرػتضة ترعج في الدساء أنيا البخار ي
ىشاؾ شبقة عمضا تعكديا إلى األرض، كلػال ىحه الصبقة ما أمكغ االتراؿ بالبلسمكي، كالدساء ذات الخجع، كال 

 : تشقزي عجائبو، العمع يتقجـ يػجج في القخآف إشارة ليحا التقجـ، قاؿ تعالى
 ُو َخِبضخ  ِبَسا َتْفَعُمػَف  ﴿ َكَتَخى اْلِجَباَؿ َتْحَدُبَيا َجاِمَجًة َكِىَي َتُسُخ َمَخ الَدَحاِب ُصْشَع َّللَاِ اَلِحي َأْتَقَغ ُكَل َشْيٍء ِإنَ 

 [88] سػرة الشسل: 

َخًجا َكَأَنَسا َيَرَعُج ِفي الَدَساِء َكَحلِ  َْ ًقا   َظ َيْجَعُل َّللَاُ الخِّْجَذ َعَم  اَلِحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَف  ﴿ َيْجَعْل َصْجَرُه َضضِّ
 [125] سػرة األنعاـ: 

ىحا الزغط، فالزغط عشجما يخف تزضق نفذ اإلنداف، "كال تشقزي عجائبو، كال يخمقو كثخة التخديج..." ، كمسا 
زدتو نطخًا زادؾ معشًى، كفي حجيث ححيفة رضي هللا عشو لسا أخبخه الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص باالختبلؼ كالفخقة بعجه، "فقمت يا 

قاؿ: تعمع كتاب هللا كاعسل بسا فضو"، فإذا كشت تعضر في عرخ فضو رسػؿ هللا فساذا تأمخني إف أدركت ذلظ؟ 
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ضبلالت، كفضو فتغ، ك ضضاع، ك عسى، كإعجاب كل ذؼ رأؼ بخأيو، كاستعبلء الشاس، كاستخفافيع بالذخع، إذا 
اؿ: كشت في ىحا العرخ ما السخخج كما الشجاة؟ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: "تعمع كتاب هللا كاعسل بسا ىػ فضو، ق

 فأعجت عمضو ذلظ ثبلثًا فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: تعمع كتاب هللا كاعسل بسا ىػ فضو ففضو الشجاة". 

 كمسا تقجـ العمع يرل إل  أصل ذكخه هللا في القخآف الكخيع :

كفي الدمغ الرعب تعمع كتاب هللا، كاعسل بسا ىػ فضو، أؼ حزػر مجمذ العمع أثسغ ما في الحضاة، ألنظ بيحا 
ؼ القخآف، كتعخؼ أحكاـ القخآف، كتعخؼ أكامخ هللا، ك نػاىضو، كقػاعج الحضاة، ك شخيق الدضخ إلى هللا عد تعخ 

كجل، ك اليجؼ مغ خمقظ، كقاؿ عمي كـخ هللا كجيو: "مغ فيع القخآف فُدخِّ بو جسل العمع"، ىحه كمسة دقضقة ججًا، 
يع ال تفخيعاتيا، فضتعسقػف في العمع حتى يكتذفػا حقضقة العمساء قالػا: العمـػ الحجيثة كل أصػليا في القخآف الكخ 

يكػف ربشا أشار إلضيا، كربشا عد كجل لػ قاؿ كقت ندكؿ القخآف: األرض كخكية لكحب الشاس القخآف، لكغ أشار 
 إشارات كثضخة بأنيا كخكية، قاؿ تعالى: 

ُر الَمْضَل َعَم  الَشَياِر   ﴿ ُيَكػِّ
 [5] سػرة الدمخ: 

 اأْلَْرُض ُمَجْت  ﴿ َكِإَذا
 [3] سػرة االنذقاؽ: 

 خصػط الجائخة مترمة مدتسخة ال مشقصعة، أما خصػط السكعبات فسشقصعة، كإذا األرض مجت. قاؿ تعالى: 

اَىا   َْ  ﴿ َكاأْلَْرَض َبْعَج َذِلَظ َد
 [30] سػرة الشازعات: 

فسا الحؼ جعميا كالجحضة أؼ كالكخة، يػجج إشارات إلى أف األرض كخكية، كاآلف اكتذفػا أف العدل صضجلضة 
 كاممة، قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِفضِو ِشَفاء  ِلمَشاِس  
 [69] سػرة الشحل: 

جحب نطخؼ  -اإلنداف ذلظ السجيػؿ-كقػانضغ الدعادة الدكجضة غس الصخؼ، قخأت كتابًا إلنداف اسسو كاريغ
سمة قاؿ: إف السخخج مغ التفدخ االجتساعي، كانحبلؿ الخمق، كضضاع األسخة، أف يقرخ الخجل شخفو عمى ج

زكجة كاحجة، أؼ يغس برخه، كإذا لع يغس برخه فإنو ال يدعج في بضتو، فالعمع كمسا تقجـ يرل إلى أصل ذكخه 
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 هللا في القخآف الكخيع. 

ب كمتدع بالغ :  في فيع معاني القخآف مجاؿ ْر

اآلف شسػح السخأة في أكربا أف تكػف سضجة مشدؿ، كربة مشدؿ متفخغة لدكجيا كلػ شقضت معو، فرار إذا كانت 
السخأة متفخغة لدكجيا فيحه محدػدة، بعج أف صار اختبلط، كبعج أف أصبحت السخأة مبتحلة، مشفقة الستاع ك 

ف سضجة مشدؿ كسا جاء في اإلسبلـ قاؿ مضدػرة لكل إنداف، اآلف صار ىشاؾ شسػحًا في العالع الغخبي أف تكػ 
 تعالى: 

 ﴿ َفبَل ُيْخِخَجَشُكَسا ِمَغ اْلَجَشِة َفَتْذَق   
 [117] سػرة شو: 

 فتذقى كحجؾ في العسل كالدعي، كقاؿ ابغ عباس رضي هللا عشيسا في قػلو تعالى: 

 ُأكِتَي َخْضًخا َكِثضًخا َكَما َيَحَكُخ ِإاَل ُأْكُلػا اأْلَْلَباِب ﴿ ُيْؤِتي اْلِحْكَسَة َمْغ َيَذاُء َكَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج 
 [ 269] سػرة البقخة : 

 أؼ الفيع في القخآف، كقاؿ عد كجل: 

ْكًسا َكِعْمًسا َكَسَخْخَنا َمَع َداُككَد اْلِجَباَؿ ُيَدبِّْحَغ َكالَصضْ  ُْ  َكُكَشا َفاِعِمضَغ  َخ ﴿ َفَفَيْسَشاَىا ُسَمْضَساَف َكُكبِل آَتْضَشا 
 [79] سػرة األنبضاء: 

 ثع ما آتاىسا عمسًا كحكسًا كخرز ما انفخد بو سمضساف الفيع لقػلو تعالى: 

 ﴿ َفَفَيْسَشاَىا ُسَمْضَساَف  
 [79] سػرة األنبضاء: 

مغ ضاىخ التفدضخ فيحه األمػر كميا تجؿ عمى أف في فيع معاني القخآف مجااًل رحبًا كمتدعًا بالغًا، كأف السشقػؿ 
 لضذ مشتيى اإلدراؾ فضو، كلمبحث صمة نأخحىا في الجرس القادـ إف شاء هللا تعالى.

* * * 
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 بعس األْاديث الشبػية الذخيفة :

 كاآلف إلى بعس األحاديث الشبػية الذخيفة، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 في اآلخخة عسمو(( ))خضاركع مغ ذكخكع باهلل رؤيتو، كزاد في عمسكع مشصقو، كرغبكع

 ] التخمحؼ عغ ابغ عسخك بغ العاص [

أؼ حجيثو يديجكع عمسًا باهلل، كعسمو يخغبكع في اآلخخة، كرؤيتو تحكخكع باهلل عد كجل، كلحلظ فأكلضاء أمتي إذا رؤكا 
السؤمغ  ذكخ هللا بيع، فاهلل عد كجل ييب السؤمغ سستًا حدشًا، كنػرانضة في كجيو، كاستقامة في عسمو، فضربح ىحا

 قجكًة لغضخه، فإذا كشتع كحلظ فأنتع مغ خضار الشاس.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : مكخكىات الربلة .........األذكار كالجعػات 9الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

بو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشا
 الرالحضغ. 

 مكخكىات الربلة :

 ػ تخؾ كاجب أك سشة عسجًا كعبثو بثػبو كبجنو كىحا يخل بالخذػع : 1

نو ىحا أييا األخػة السؤمشػف، يكخه لمسرمي سبعة كسبعػف شضئًا أكليا تخؾ كاجب أك سشة عسجًا كعبثو بثػبو كبج
 يخل بالخذػع، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف*اَلِحيَغ ُىْع ِفي َصبَلِتِيْع َخاِشُعػَف  
 [ 2-1] سػرة السؤمشػف اآليات: 

 ػ سبق اإلماـ : 2

سبق اإلماـ، تخؾ الػاجب يػجب سجػد الديػ، تخؾ الدشة ال يػجب شضئًا، أما أف تتخؾ الػاجب عسجًا كتدجج لو 
 أك أف تتخؾ سشة عسجًا فيحا مغ مكخكىات الربلة. 

 ػ قمب الحر  : 3

 قمب الحرى أؼ إذا أراد أف يدجج الخجل ككاف في مػضع سجػده حرى مؤذية فأزاحيا أك قمبيا أك عجليا فيحا
مكخكه كلكغ لسخة كاحجة مقبػؿ، أما أف يجعل مغ قمب الحرى شخيقًة لػو في الربلة دائسة كمسا ىّع في الدجػد 

 ميج مكاف سجػده، فيحه مغ مكخكىات الربلة.
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ك الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كسا قمشا قبل قمضل عغ العبث بالثػب كالبجف رأػ رجبًل يعبث بثػبو كلحضتو فقاؿ: "لػ 
 لخذعت جػارحو". خذع قمبو

 كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ في مػضػع الحرى قاؿ: 
َجة  َكَلِئْغ ُتْسِدْظ  ))َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللَاِ َقاَؿ: َسَأْلُت الَشِبَي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َعْغ َمْدِح اْلَحَر  َفَقاَؿ: ِْ َكا

 َبَجَنٍة ُكمَِّيا ُسػُد اْلَحَجَقِة ((َعْشَيا َخْضخ  َلَظ ِمْغ ِماَئِة 
 ]أحسج عغ جابخ[

 فإذا كججت ضخكرة بالغة تديح الحرى كتقمبيا كتعجليا فسخة كاحجة كألف تسدظ عشيا خضخ لظ. 

 ػ قخقعة األصابع في الربلة :  4

خقعيا ىحا قخقعة األصابع في الربلة، أحضانًا لسجخد أف يقـػ إلى الػقػؼ يزغط عمى أصابعو عمى األرض فضف
 مغ مكخكىات الربلة، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 ))ال ُتَفقِّْع َأَصاِبَعَظ َكَأْنَت ِفي الَربلِة((
]  ]ابغ ماجة َعْغ َعِميٍّ

 ػ تذبضظ األصابع : 5

 كتذبضظ األصابع أيزًا نيى عشيا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كقاؿ: 

ِفًعا َعِغ الَخُجِل ُيَرمِّي َكُىَػ ُمَذبِّظ  َيَجْيِو َقاَؿ: َقاَؿ اْبُغ ُعَسَخ: ِتْمَظ َصبلُة ))َعْغ إسساعضل ْبِغ ُأَمَضَة َسَأْلُت َنا
 اْلَسْغُزػِب َعَمْضِيْع ((

 ] أبي داكد َعْغ إسساعضل ْبِغ ُأَمضََّة[

 ػ التخرخ : 6

 أف يزع يجيو عمى خرخه كىحا أيزًا مغ مكخكىات الربلة أيزًا فضيا تذبو بالجبابخة. 
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 ػ االلتفات بالعشق : 7

 كااللتفات بالعشق مغ مكخكىات الربلة. 

 ػ االلتفات بالجدع : 8

شبعًا استقباؿ القبمة شخط مغ شخائط الربلة فإذا اختل الذخط فالربلة باشمة، أما االلتفات بالعشق فسغ مكخكىػات 
 الربلة. 

َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َعِغ اْلِتَفاِت الَخُجِل ِفي الَربلِة َفَقاَؿ: ُىَػ ))عغ َعاِئَذُة َرِضي الَميع َعْشَيا َسَأْلُت الَشِبَي 
ِجُكْع (( َْ  اْخِتبلس  َيْخَتِمُذ الَذْضَصاُف ِمْغ َصبلِة َأ

 ]التخمحؼ َعْغ َعاِئَذُة َرِضي المَّيع َعْشَيا [

 َكُىَػ ِفي َصبلِتِو َما َلْع َيْمَتِفْت َفِإَذا اْلَتَفَت اْنَرَخَؼ َعْشُو (( ))ال َيَداُؿ َّللَاُ َعَد َكَجَل ُمْقِببًل َعَم  اْلَعْبجِ 
 ]الشدائي عغ َأبي َذرٍّ [

 وهللا سبحانو كتعالى مقبل عمى عبجه فإذا التفت انرخؼ عشو. 

 ػ البراؽ في أثشاء الربلة : 9

أما إذا صمى في فبلة، فالبراؽ في  كإذا قاـ أحجكع إلى الربلة فبل يبرق أمامو، أؼ ىحا في السدجج مدتحضل،
 أثشاء الربلة مسا يكخه لمسرمي. 

 ػ كخه اإلقعاء : 19

 ككخه اإلقعاء، كاإلقعاء أف يجمذ عمى ألضتضو فيحا مكخكه في الربلة لقػؿ أبي ىخيخة رضي هللا عشو: 
 تفات الثعمب(()) نياني ملسو هيلع هللا ىلص عغ نقخ كشقخ الجيظ، كإقعاء كإقعػاء الكمب، كالتفات كال

 ] أحسج عغ أبي ىخيخة[

 فاإلقعاء مكخكه في الربلة. 
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 ػ افتخاش الحراعضغ : 11

 كافتخاش ذراعضو كضع كفو كذراعو عمى األرض ىحا أيزًا مشيي عشو، لقػؿ الدضجة عائذة رضي هللا عشيا: 
 ))كاف الشبي صم  هللا عمضو يشي  أف يفتخش الخجل ذراعضو افتخاش الدبع((

 عغ عائذة[ ]البخارؼ 

 ػ تذسضخ الكسضغ : 12

 التذسضخ فضو سمػؾ لضذ فضو أدب، قسضز لػو زر كىػ يفتح الثاني. 

 ػ الربلة في الدخاكيل : 13

كىحه مكخكىة ألف البشصاؿ يرف حجع العػرة كقج قاؿ عمضو الربلة  -في البشصاؿ  -كالربلة في الدخاكيل
 كالدبلـ: 

 )) الفخح عػرة ((
 اس[] التخمحؼ عغ ابغ عب

فالبشصاؿ كالسضسا الزضق قج يرف حجع العػرة، سألشي أخ يـػ الجسعة قاؿ لي: كأنا أصمي ساججًا الحؼ أمامي 
 ضيخه مكذػؼ.

ىحا البشصاؿ صشع خرضرًا لخجل يمبدو كىػ كاقف، أما إذا سجج ككاف ضضقًا كخرخه كاسع شبعًا فدػؼ يشكذف 
الربلة في البشصاؿ مكخكىة شبعًا، فإذا خاط اإلنداف ضيخه، فالشاضخ ممعػف، كالحؼ كذف عغ ضيخه ممعػف، ف

بشصااًل فمضكغ عخيزًا، أما متابعة صخعات األزياء دقضقة بجقضقة فيحا ال يخضي هللا عد كجل، كالربلة فضو 
مكخكىة، كإذا اإلنداف أحب في بضتو أف يرمي بالثػب، فالثػب أكسل، كإف أحب أف يأتي إلى السدجج يـػ الجسعة 

كسل، كالربلة بالثػب أكسل كسا أف الثػب يحتاج إلى بشصاؿ أيزًا، إذا جمذ كأحب أف يغضخ جمدتو بو فيحا أ
 فتبجك عػرتو كميا. 
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 ػ التخبع ببل عحر : 14

 كالتخبع ببل عحر كىي أف يجخل ساقضو في فخحيو تذابكًا. 

 ػ رد الدبلـ باإلشارة : 15

رد الدبلـ باإلشارة ىحا مكخكه كلكغ أحضانًا يكػف ىشاؾ أمخًا ىامًا ججًا، قاؿ: لػ أف السرمي رد عغ سؤاؿ ميع في 
رأسو ىكحا يجػز، أؼ خخجػا مغ البضت كىع عمى عجمة مغ أمخىع، كقالػا: ىل معظ مفتاح البضت؟ فأشار بخأسو 

 الخجل السرمي كضف؟ استشبصػا مغ قػلو تعالى: نعع قاؿ الفقياء: ىحا جائد لحل مذكمة، كال بأس أف يدمع 
ًقا ِبَكِمسَ  ُخَؾ ِبَضْحَض  ُمَرجِّ ُرػًرا ﴿ َفَشاَدْتُو اْلَسبَلِئَكُة َكُىَػ َقاِئع  ُيَرمِّي ِفي اْلِسْحَخاِب َأَف َّللَاَ ُيَبذِّ َْ ًجا َك ٍة ِمْغ َّللَاِ َكَسضِّ

 َكَنِبِضا ِمْغ الَراِلِحضَغ 
 [39] سػرة آؿ عسخاف:

 شبعًا ألمخ قاىخ ججًا، سؤاؿ ميع، فكاف الجػاب، ىحا الفقياء تجاكزكا عشو، أما الخد باإلشارة فبل يجػز. 

 ػ عقز الذعخ : 16

 عقز شعخه أؼ رفع شعخه كمو إلى خمف رأسو، لقػؿ عائذة رضي هللا عشيا: 
 يدجج معظ(()) مّخ الشبي صم  هللا عمضو ك سمع بخجل يرمي كىػ معقػص الذعخ فقاؿ: دع شعخؾ 

 ]ابغ أبي شضبة عغ عائذة[

 ػ االعتجار : 17

فيحه مكخكىة، أؼ تكػيخ عسامتو كتخؾ كسصيا مكذػفًا،  -قسصػػة  -كيكخه االعتجار كىػ شج الخأس بالسشجيل 
 فالعسامة مغ دكف شاقضة عسامة كاممة. 
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 ػ كف الثػب : 18

 الربلة، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ككف ثػبو: أؼ رفع ثػبو كمدكو بضجه فيحا مكخكه أيزًا في 
 ))ُأِمْخُت َأْف َأْسُجَج َعَم  َسْبَعِة َأْعُطٍع َكال َأُكَف َثْػًبا َكال َشْعًخا ((

 ]البخارؼ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

 ػ إسجاؿ الثػب : 19

كيكخه سجلو، كمعشى سجؿ الثػب مغ دكف أكساـ أف يزعو عمى كتفو كىػ نػع مغ الكبخ، كىحا أيزًا مكخكه في 
 الربلة، فيػ تكبٌخ كتياكٌف بالعحر. 

 ػ تغصضة األنف ك الفع في الربلة : 29

 كيكخه أف يغصي الخجل أنفو كفسو في الربلة متبدسًا أيزًا ىحا مغ مكخكىات الربلة.

 االنجراج بالثػب :ػ  21

االنجراج بالثػب، فإذا كاف الثػب مغمقًا مغ األماـ كاإلنداف انجرج بو كيجاه لع تطيخا أبجًا، كمطيخه صار عبارة عغ 
 أسصػانة، فيحا مكخكه في الربلة. 

 ػ أف تكػف ْخكة الضجيغ داخمضة ال خارجضة : 22

 كأال تكػف حخكة الضجيغ داخمضة بل خارجضة. 

 في غضخ ْاؿ القضاـ : ػ القخاءة 23

كالقخاءة في غضخ حاؿ القضاـ أف يقخأ: قل ىػ هللا أحج لع يمج كأصبح راكعًا، كتابع لع يمج كلع يػلج كىػ راكع، فسعشى 
 ىحا أنو قخأ في غضخ قضاـ، فضجب أف يقخأ في حاؿ القضاـ ال في حاؿ الخكػع. 
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 ػ إشالة الخكعة األكل  في التصػع : 24

لى في التصػع، صبلة التصػع الخكعتاف متداكيتاف أما في صبلة الفخض فضدتحب أف يصضل إشالة الخكعة األك 
 األكلى عغ الثانضة، فإذا أشمت الثانضة عغ األكلى فيحا مغ مكخكىات الربلة.

 ػ تكخار الدػرة في ركعة كاْجة : 25

 أؼ قخأ اإلخبلص ثع أعادىا مخًة ثانضة فيحا مكخكه.

 قخأىا :ػ قخاءة سػرة فػؽ التي  26

 قخأ اإلخبلص ثع تبت يجا أبي ليب، ال، تبت يجا أبي ليب أكاًل ثع اإلخبلص ثانضًا.

 ػ فرمو بدػرة بضغ سػرتضغ قخأىسا في ركعتضغ : 27

كفرمو بدػرة بضغ سػرتضغ قخأىسا في ركعتضغ، فإذا قخأ آيات مختارة فبحث آخخ، أما إذا قخأ سػرتضغ قرضختضغ 
 بعتضغ فأف يفرل بضشيسا بدػرة فسكخكه. فضجب أف يقخأ الدػرتضغ متتا

 ػ شع الصضب : 28

 إذا كاف الػقت حخًا فػضع أحج لو عصخًا عمى كتفو أثشاء الربلة كشع العصخ فيحا مكخكه. 

 ػ تخكيح الثػب : 29

 كتخكيح الثػب أيزًا مكخكه. 

 ػ تحػيل أصابع الضجيغ أك الخجمضغ عغ القبمة : 39

كتحػيل أصابع يجيو أك رجمضو عغ القبمة أؼ يجب أف تكػف أصابع الضجيغ كأصابع الخجمضغ متجيتضغ نحػ القبمة، 
 فإذا انحازتا فيحا مكخكه أيزًا في الربلة. 
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 ػ تخؾ كضع الضجيغ عم  الخكبتضغ في الخكػع : 31

 ركع كتخؾ يجيو سائبتضغ فيحا أيزًا مغ مكخكىات الربلة. 

 ضغ :ػ تغسضس العضش 32

ىشاؾ حاالت نادرة فاإلنداف إذا دخل إلى مدجج ضخع، كأراد أف يرمي عمى ىحه الدخارؼ كالثخيات سضشذغل عغ 
الربلة، فيشاؾ حاالت نادرة إذا اإلنداف أغسس عضشضو فسقبػؿ، أما األصل فأف تشطخ إلى مػضع سجػدؾ، 

 فتغسضس العضشضغ أيزًا مغ السكخكىات قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 إذا قاـ أْجكع في الربلة فبل يغسس عضشضو(())

 ] الصبخاني عغ ابغ عباس[

 ػ رفع العضشضغ إل  الدساء : 33

 كال يخفع شخفو إلى الدساء أثشاء الربلة.

 ػ التسصي : 34

 أؼ شّج عزبلتو كي يدتخيح، كتصاكؿ في كقػفو. 

 ػ العسل الكثضخ : 35

زرزر قسضرو، حل الداعة درجة، أك نقصة ماء تزايق مشيا فإذا أزاحيا ال يػجج مانع، أما مغ دكف مبخر فبل 
 يػجج داٍع. 

 ػ كضع شيء في الفع يسشع القخاءة السدشػنة : 36

 أؼ يػجج شيء في فسو حسرة تخكيا، إذا قخأ تحخكت فاختمت قخاءتو فيحا مكخكه. 
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 ػ الدجػد عم  كػر العسامة : 37

شبعًا إذا جبيتو لع تسذ األرض فيشاؾ تخؾ لػاجب، كلكغ لػ أف جدءًا مغ عسامتو المدت األرض صار ىشاؾ 
 نػعًا مغ الكخاىة كاألفزل أف يخفعيا كي تدجج جبيتو بكامميا عمى األرض. 

 ػ الدجػد عم  صػرة : 38

امظ إلنداف كامل أك حضػاف كامل شبعًا الفقياء صػرة مقصػعة الخأس ال بأس، صغضخة ججًا ال بأس، أما صػرة أم
 ككبضخة، فيحا مكخكه أف تدجج عمى قساش فضو مثل ىحه الرػرة. 

 ػ االقترار عم  الجبية ببل عحر : 39

 كضع يجه عمى األرض كرفع أنفو فيحا مغ مكخكىات الربلة. 

 ػ الربلة في الصخيق : 49

 كالربلة في الصخيق مكخكىة. 

 ػ الربلة في الحساـ : 41

حساـ، أحضانًا تجج في السدجج مؤضئًا كمخاحضس كمباكؿ كحرضخة يرمي ىشا، بل تػضأ كصلِّ في السدجج كفي ال
 أنطف كأريح كأكسل. 

 ػ الربلة في السخخج : 42

 الربلة في السخخج أيزًا مكخكىة. 

 ػ الربلة في السقبخة : 43

 كالربلة في السقبخة مكخكىة. 
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 ػ الربلة في أرض الغضخ ببل رضاه : 44

 لربلة في أرض الغضخ ببل رضاه مكخكىة أيزًا. ا

 ػ الربلة بالقخب مغ نجاسة ك مجافعة أْج األخبثضغ : 45

 الربلة قخيبًا مغ نجاسة، كمجافعة أحج األخبثضغ، أك مجافعة الخيح مكخكىة. 

 ػ الربلة في ثضاب مبتحلة : 46

 ىحا شيء مشيي عشو.كالربلة في ثضاب مبتحلة، لبذ لباسًا كمو شحع كزيػت كيجاه سػد، 
يخكػ أف سضجنا عسخ رضي هللا عشو رأػ رجبًل فعل ذلظ فقاؿ ليحا الخجل: أرأيت لػ كشت أرسمتظ إلى بعس 

 الشاس أكشت تسخ في ثضابظ ىحه؟ قاؿ: ال، فقاؿ عسخ: هللا تعالى أحق أف تتديغ لو.
يرمي ال يػجج مانع، أما أف يأتي  لكغ إندانًا سألشي كمعو حق عسمو حجاد مثبًل يمبذ ثضاب العسل، كىػ لػحجه

بيحه الثضاب إلى مدجج ففي ىحا أذػ لمسؤمشضغ، أما أف نقػؿ لو: كل كقت صبلة ادخل كاغتدل بساء ساخغ، كأنو 
عسمظ، كالبذ ثضابًا نطضفة، ثع عج إلى العسل، صار مذقة، كفػؽ شاقتو، ال أعتقج أنو يػجج تكمضف إلى ىحه 

 إذا اغتدل كلبذ ثضابًا نطضفة كصمى بيا أكسل.  الجرجة، لكغ بعج أف يشيي عسمو

 ػ الرػػبلة كالخأس مكذػؼ : 47

 الرػػبلة كالخأس مكذػؼ أيزًا مكخكىة، أؼ إذا كضع عمى رأسو شاقضة. 

 ػ الربلة بحزخة شعاـ تسضل الشفذ إلضو : 48

 دعو يأكل أكاًل. يػجج شعاـ يحبو كنادرًا ما يرشعػنو، كأذف العذاء، كالصعاـ مػضػع ال يعخؼ أف يرمي

 ػ ما يذغل الباؿ : 49

، أحضانًا يػجج أشضاء تذغل الباؿ، جاءت مكالسة  ، اشتخيت آلة افتحيا شغميا ثع صلِّ جاءت رسالة افتحيا كصلِّ



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

387 

، ىل أحج مات؟ ما الحؼ حجث؟ كل ما يذغل الباؿ يخل بالربلة.   ىاتفضة يا تخػ ماذا قالػا؟ افيع ثع صلِّ

 ضح بالضج :ػ عج اآليات كالتدب 59

بعس التدابضح تحتاج إلى عج إحجػ عذخة مخة، يػجج أشخاص يقػلػف: سبحاف هللا كالحسج هلل يعجىع بأصابعو، 
 عج اآليات في الربلة مكخكه. 

 ػ قضاـ اإلماـ في السحخاب : 51

 كخكه. يجب أف يقف خارج السحخاب، السحخاب لمدجػد فقط أما أف يجخل اإلماـ كمو في السحخاب فيحا أيزًا م

 ػ القضػػاـ خمف صف فضو فخجة : 52

 ترمي في صف ثاٍف كفي األكؿ يػجج فخجة، يجب أف تتقرى أف أكؿ صف ممئ. 

 ػ لبذ ثػب فضو تراكيخ : 53

 يػجج أثػاب صضشضة عمضيا شاككس. 

 ػ أف يكػف فػؽ الخأس أك خمفو أك بضغ الضجيغ أك بححائو صػرة : 54

الضجيغ أك بححائو صػرٌة إال أف تكػف صغضخًة أك مقصػعة الخأس أك لغضخ ذؼ  أف يكػف فػؽ الخأس أك خمفو أك بضغ
 ركح. 

 ػ أف يكػف بضغ يجي تشػر : 55

اآلف يفعمػنيا يزع بضغ يجيو مجفأة ىحه مطشة أف تعبج الشار، أنت ال يجػز أف تزع أمامظ مجفأة متػىجة 
 فضو جسخ.  كترمي، فالشبي الكخيع نيى عغ الربلة بضغ يجؼ تشػر، أك كانػف 
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 ػ الربلة بضغ يجي قـػ نضاـ : 56

، فإذا كانت  أك أف ترمي بضغ يجؼ قـػ نضاـ ال يجػز، ىحا الشائع مثل السضت يسكغ أف تشكذف عػرتو أثشاء الشـػ
ابشتو نائسة في غخفة الجمػس يجب أال يرمي خمفيا فقج تشكذف البشت، الشائع ال يجػز أف يكػف أمامظ كأنت في 

ف يخخج مشو صػت، ريح، تشكذف عػرتو، يتكمع شضئًا يزحظ أحضانًا، ىحا كمو مشيي عشو، ال الربلة يسكغ أ
 ترلِّ كأمامظ قـػ نضاـ ال إناث كال ذكػر كلػ مغ محارمظ. 

 ػ مدح الجبية مغ التخاب : 57

 كمكخكه مدح الجبية مغ التخاب. 

 ػ تعضضغ سػرة ال يقخأ غضخىا :  58

في حالتضغ؛ إذا كاف ال يحفع غضخىا، أك الشبي الكخيع كاف يقخأ في الجسعة الدججة تعضضغ سػرة ال يقخأ غضخىا إال 
"كىل أتى عمى اإلنداف"، يقخأ الجسعة "سبح اسع ربظ األعمى"، إذا قخأ سػرة بالحات اقتجاء بالشبي عمضو الربلة 

 كالدبلـ فسقبػؿ، أما أف تقخأ سػرة كأنت تحفع أكثخ القخآف فيحا مكخكه في الربلة. 

 ػ عجـ اتخاذ ستخٍة في محل يطغ السخكر فضو : 59

 إذا تػقف في محل يطغ أنو مسكغ أف يسخ أحج أمامو فبلبج مغ ستخة يزعيا أمامو.
ىحه مكخكىات الربلة، نخجػ هللا سبحانو كتعالى أف يجعميا عمسًا نافعًا نقتجؼ بيا في صمػاتشا السفخكضة كغضخ 

 السفخكضة.
* * * 
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 الجعػات :األذكار ك 

 كاآلف إلى فرل مغ فرػؿ إحضاء عمـػ الجيغ عشػانو: "األذكار كالجعػات" قاؿ تعالى: 
 ﴿ َفاْذُكُخكِني َأْذُكْخُكْع َكاْشُكُخكا ِلي َكاَل َتْكُفُخكِني  

 [ 152] سػرة البقخة: 

كقاؿ ثابت البشاني رحسو هللا: "إني أعمع متى يحكخني ربي عد كجل ففدعػا مشو، كقالػا: ككضف تعمع ذلظ؟ قاؿ: إذا 
 ذكختو يحكخني". كقاؿ تعالى: 

 ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا اْذُكُخكا َّللَاَ ِذْكًخا َكِثضًخا  
 [ 41] سػرة األحداب: 

فرل ما مغ عبادة قػلضة بعج تبلكة كتاب هللا أفزل مغ ذكخ هللا، فالعبادة مغ عخفات، كاذكخكه كسا ىجاكع، كال
األكلى بعج القخآف الكخيع أف تحكخ هللا، لكغ كمسة ذكخ هللا كاسعة ججًا إذا دعػت إلى هللا فأنت ذاكخ، إذا كضحت 

ضغ، كعغ السعجة، كعغ ألخضظ السؤمغ آية كػنضة فأنت ذاكخ، حجثتو عغ السجخات ىحا ذكخ هلل، كإذا حجثتو عغ الع
الذعخ، ك عغ الكبج، إذا حجثتو عغ حضػاف نأكمو مغ نعسة هللا عمضشا، كإذا حجثتو عغ ضاىخة في الشبات، ك في 
الحضػاف، كالبحار، ك الضـػ قمت لخجل: نيخ األمازكف كثافتو في الثانضة ثبلثسئة ألف متخ مكعب، ىػ ماذا قاؿ لي؟ 

كأنا كشت أضغ أف ىحا الشبع حػضو الجضػلػجي يستج مغ عضغ  -نبع الفضجة يػجج دراسات حجيثة ججًا كججكا أف
يترل  -الفضجة إلى قارة، كمغ شخيق دمذق حسز إلى مشترف لبشاف، ىحا ىػ الحػض الجضػلػجي لشبع الفضجة

 بسسخات تحت األرض ترل إلى حجكد إيخاف كاالتحاد الدػفضتي سابقًا، كلػ أف ىحا الحػض كسا كشت أضشو سابقاً 
مغ دمذق إلى قارة كمغ شخيق دمذق حسز إلى نرف لبشاف لجف مغ سشػات، ىشاؾ شخقات تحت الساء ال 
يعخفيا إال هللا، ككذف بسرخ اآلف نيخ يفػؽ نيخ الشضل كثافًة كشػاًل تحت األرض عمى يدار نيخ الشضل ىحه 

كثضف في القرضع، فقمت لو: ىحا العاـ الساضي، في بعس أماكغ في الحجاز حفخكا متخًا كاحجًا فخخج الساء ال
عصاؤنا ىكحا قاؿ تعالى، فقمت لو: نيخ األمازكف كثافتو ثبلثسئة ألف متخ مكعب بالثانضة، ىحا الساء العحب يسذي 
في البحخ مئة كثسانضة كخسدضغ كضمػ متخًا كال يختمط بسضاه البحخ ىحا مغ ذكخ هللا، إذا قمت إلنداف: إف في العضغ 

ألف عرضة، كالعرب البرخؼ فضو أربعسئة ألف عرب، كبخأس اإلنداف يػجج ربع ممضػف يػجج مئة كثبلثضغ 
شعخة كلكل شعخة كريج كشخياف كعرب حدي كعزمة محخكة كغجة دىشضة كغجة صبغضة، شيء ال يعقل ىحا مغ 

 ذكخ هللا.
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كإذا بضشت حكسًا فقيضًا ىحا مغ ذكخ هللا، كبضشت إذا اإلنداف أكل في الصخيق تجخح عجالتو فيحا ذكخ هلل عد كجل، 
كإذا مذى حافضًا، كإذا أكل لقسة مغ حخاـ، كإذا تشده في الصخقات، إذا صحب األراذؿ، كإذا كاف حجيثو عغ الشداء، 

أشمق لفخسو العشاف، ك إذا قاد بخزكنًا، كإذا باؿ في الصخيق، ك إذا عبل صضاحو في البضت، كإذا شفف بتسخة، إذا 
كإذا كانت ىضئتو رثة، كإذا لعب الذصخنج تجخح عجالتو كىحا أيزًا مغ ذكخ هللا، ككل شيء يست إلى القخآف كإلى 
يي، هللا عد كجل برمة مغ ذكخ آلياتو الكػنضة، كمغ ذكخ لكتابو الكخيع، ك ألحاديث رسػؿ هللا، لبضاف حكع فق

 آلية دقضقة، كمو مغ ذكخ هللا لحلظ قاؿ تعالى: 

 ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا اْذُكُخكا َّللَاَ ِذْكًخا َكِثضًخا  
 [ 41] سػرة األحداب: 

 األمخ في كتاب هللا يقتزي الػجػب :

ـِ َكاْذُكُخكُه ﴿ َلْضَذ َعَمْضُكْع ُجَشاح  َأْف َتْبَتُغػا َفْزبًل ِمْغ َربُِّكْع َفِإَذا َأَفْزتُ  ْع ِمْغ َعَخَفاٍت َفاْذُكُخكا َّللَاَ ِعْشَج اْلَسْذَعِخ اْلَحَخا
 َكَسا َىَجاُكْع َكِإْف ُكشُتْع ِمْغ َقْبِمِو َلِسْغ الَزالِّضَغ  

 [ 198] سػرة البقخة: 

َف ِفي َخْمِق الَدَساَكاِت َكاأْلَْرِض َرَبَشا َما َخَمْقَت َىَحا َباِشبًل ﴿ اَلِحيَغ َيْحُكُخكَف َّللَاَ ِقَضاًما َكُقُعػًدا َكَعَم  ُجُشػِبِيْع َكَيَتَفَكُخك
 ُسْبَحاَنَظ َفِقَشا َعَحاَب الَشاِر 

 [ 191] سػرة آؿ عسخاف: 

ِقضُسػا الَربَلَة ِإَف الَربَلَة َكاَنْت ﴿ َفِإَذا َقَزْضُتْع الَربَلَة َفاْذُكُخكا َّللَاَ ِقَضاًما َكُقُعػًدا َكَعَم  ُجُشػِبُكْع َفِإَذا اْشَسْأَنشُتْع َفَأ
 َعَم  اْلُسْؤِمِشضَغ ِكَتاًبا َمْػُقػًتا 

 [ 103] سػرة الشداء : 

، كصبلة، كحج، كزكاة،  ىحه كميا أكامخ، كاألمخ في كتاب هللا يقتزي الػجػب، كالعامة تػىسػا أف األكامخ صـػ
 ال يا أخي، أية آية في كتاب هللا صضغت صضاغة أمخ فيي أمخ إليي يقتزي الػجػب، قاؿ لظ: 

 ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا اْذُكُخكا َّللَاَ ِذْكًخا َكِثضًخا  
 [ 41ػرة األحداب: ] س

 ﴿ َفاْذُكُخكِني َأْذُكْخُكْع َكاْشُكُخكا ِلي َكاَل َتْكُفُخكِني  
 [ 152] سػرة البقخة: 
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قاؿ ابغ عباس رضي هللا عشيسا: أؼ في المضل كالشيار، كفي البخ كالبحخ، كالدفخ كالحزخ، كفي الغشى كالفقخ، 
 كفي السخض كالرحة، كفي الدخ كالعبلنضة. 

 غ ك السشافقضغ :صفات السؤمشض

 كذـ هللا تعالى السشافقضغ فقاؿ: 
الَشاَس َكاَل َيْحُكُخكَف َّللَاَ ﴿ ِإَف اْلُسَشاِفِقضَغ ُيَخاِدُعػَف َّللَاَ َكُىَػ َخاِدُعُيْع َكِإَذا َقاُمػا ِإَل  الَربَلِة َقاُمػا ُكَداَل  ُيَخاُءكَف 

 ِإاَل َقِمضبًل  
 [142] سػرة الشداء: 

كمغ صفات السشافقضغ أنيع ال يحكخكف هللا إال قمضبًل، كمغ صفات السؤمشضغ أنيع يحكخكف هللا قضامًا كقعػدًا كعمى 
 جشػبيع، كقاؿ عد كجل: 

 اْلَغاِفِمضَغ   ِمغْ ﴿ َكاْذُكْخ َرَبَظ ِفي َنْفِدَظ َتَزُخًعا َكِخضَفًة َكُدكَف اْلَجْيِخ ِمْغ اْلَقْػِؿ ِباْلُغُجكِّ َكاآْلَصاِؿ َكاَل َتُكْغ 
 [205] سػرة األعخاؼ: 

َي ِإَلْضَظ ِمْغ اْلِكَتاِب َكَأِقْع الَربَلَة ِإَف الَربَلَة َتْشَي  َعْغ اْلَفْحَذاِء َكاْلُسْشَكِخ َكلَ  ِحْكُخ َّللَاِ َأْكَبُخ َوَّللَاُ َيْعَمُع ﴿ اْتُل َما ُأكِْ
 َما َتْرَشُعػَف  

 [45] سػرة العشكبػت: 

 غ ذكخ هللا أعطع عسل في األرض :اإلكثار م

 ك أعطع عسل في األرض أف تكثخ مغ ذكخ هللا، كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 )) مغ أكثخ ذكخ هللا فقج بخئ مغ الشفاؽ ((

 ] أخخجو الصبخاني في الرغضخ عغ أبي ىخيخة [

 )) بخئ مغ الذح مغ أدى زكاة مالو ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ جابخ بغ عبج هللا [

 ) كبخئ مغ الكبخ مغ ْسل ْاجتو بضجه (()
 ]كرد في األثخ[

فعشجنا قػاعج ماداـ قج أدػ زكاة مالو فبل يدسى بخضبًل، ما داـ قج حسل حاجتو بضجه فبل يدسى متكبخًا، ماداـ ذكخ 
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 هللا كثضخًا فبل يدسى غافبًل.

كقاؿ ابغ عباس رضي هللا عشيسا: "لو كجياف أحجىسا أف ذكخ هللا تعالى لكع أعطع مغ ذكخكع إياه ىحا معشى، 
كالسعشى اآلخخ أف ذكخ هللا أعطع مغ كل عبادة سػاه، كأعطع عبادة أف تحكخ هللا سبحانو كتعالى لشفدظ كلمشاس 

جسضعًا"، كاآلف إنداف يؤمغ كيدتقضع كيتػب تجج أف ألنظ إذا ذكخت هللا لمشاس كأحضضت كاحجًا فكأنظ أحضضت الشاس 
زكجتو لحقت بو كأكالده، كجضخانو، كأصحابو، كأقخباءه، كأختو، كصيخه، كاف كاحجًا فأصبح خسدة عذخ، قاؿ 

 تعالى: 

َفَداٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكَأَنَسا َقَتَل الَشاَس ﴿ ِمْغ َأْجِل َذِلَظ َكَتْبَشا َعَم  َبِشي ِإْسَخاِئضَل َأَنُو َمْغ َقَتَل َنْفًدا ِبَغْضِخ َنْفٍذ َأْك 
َشاِت ُثَع ِإَف  َضا الَشاَس َجِسضًعا َكَلَقْج َجاَءْتُيْع ُرُسُمَشا ِباْلَبضِّ ْْ َضاَىا َفَكَأَنَسا َأ ْْ َكِثضًخا ِمْشُيْع َبْعَج َذِلَظ ِفي اأْلَْرِض َجِسضًعا َكَمْغ َأ

 َلُسْدِخُفػَف  
 [32] سػرة السائجة: 

 كسضجنا الشبي صمى هللا عمضو قاؿ:  

 ))ذاكخ هللا في الغافمضغ كالذجخة الخزخاء في كسط اليذضع((
 ] أبػ نعضع في الحمضة كالبضيقي في الذعب مغ حجيث ابغ عسخ[

 العسل الصضب يشي  اإلنداف عغ أعساؿ كثضخة ال تخضي هللا عد كجل :

جيث أمػات، ككمو شخؾ باهلل، ككمو حدج، كىحا الحجيث اإلنداف السؤمغ جمذ في مجمذ، كسسع حجيثًا يججه ح
كمو باشل، كالسػضػع سخضف دنيء، قحر، كمداح مشحط، كىػ عشجئٍح يذعخ بصيارتو، كبدسػ نفدو، كذجخة 

 خزخاء نزخة كسط ىذضع محتخؽ. 
 )) كذاكخ هللا في الغافمضغ كالسقاتل بضغ الفاريغ((

 ] شعب اإليساف عغ عبج هللا بغ عسخ[

 مع عبجي ما ذكخني(())أنا 
 ] تفدضخ ابغ كثضخ عغ أبي ىخيخة[
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 ىشا ما مرجرية ضخفضة أؼ أنا مع عبجؼ مجة ذكخه لي، كتحخكت شفتاه بي، كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ىحا المداف صباًْا كمداًء كضيخًا -))ما عسل ابغ آدـ مغ عسل أنج  لو مغ عحاب هللا مغ ذكخ هللا عد كجل 
قالػا يا رسػؿ هللا كال الجياد في  -كالعسل، كفي الخاْة، ك الشدىة، يجب أف يكػف رشبًا بحكخ هللافي البضت 

 سبضل هللا، قاؿ: كال الجياد في سبضل هللا((
 ] مالظ عغ معاذ بغ جبل[

 )) مغ أْب أف يختع في رياض الجشة فمضكثخ ذكخ هللا عد كجل((
 ] الصبخاني عغ معاذ بغ جبل[

 أي األعساؿ أفزل؟ قاؿ: أف تسػت كلدانظ رشب مغ ذكخ هللا عد كجل(( ))سئل رسػؿ هللا
 ] الصبخاني عغ الحدغ[

 ))مغ أصبح كأمد  كلدانو رشب مغ ذكخ هللا يسدي كيربح كلضذ عمضو خصضئة((
 ]أبػ القاسع األصبياني في التخغضب كالتخىضب مغ حجيث أنذ[

، إذا ذكخت هللا ال تفعل خصضئة بعجىا ألنظ دخمت في ىحه ليا معشى، أقػؿ هللا هللا كاعسل خصضئة تحىب، ال
حرغ، كإذا ذكخت هللا خذضتو، كإذا ذكخت هللا أحببت شاعتو، كتسشضت قخبو، كإذا ذكخت هللا تباعجت عغ 
السعاصي، ك إذا ذكخت هللا فمضذ عمضظ خصضئة، فإذا اإلنداف ذكخ هللا كفعل خصضئة ال تؤثخ، ال، إذا ذكخ هللا ال 

لسا سضجنا عثساف رضي هللا عشو جيد جضر العدخة  -، كيػجج أحاديث دقضقة سضجنا رسػؿ هللا يقػؿ يفعل خصضئة
"الميع إني راض عغ  –كحجه، ىشاؾ إنداف عسل حدابًا دقضقًا عغ عسمة الضـػ حػالي ستة مبليضغ لضخة دفع كحجه 

"، يػجج أ ناس أفقيع ضضق أف سضجنا عثساف عثساف فارض عشو"، كقاؿ أيزًا: "ما ضخ عثساف ما فعمو بعج الضـػ
بعج ىحا الضـػ لػ فعل السعاصي فإنيا لغ تزخه، ال، لضذ ىحا ىػ السعشى، بعجما فعل ىحا العسل العطضع، كأقبل 
، جخب اعسل عسبًل  عمى هللا ذلظ اإلقباؿ الكبضخ، كاصصبغت نفدو بكساؿ هللا عد كجل، لع يفعل شضئًا بعج الضـػ

 اؾ عغ أعساؿ كثضخة ال تخضي هللا عد كجل: شضبًا فيحا العسل الصضب ني

ْصِع الُدُضػؼ ِفي َسبضل هللِا ، كِمْغ إْعَصاِء الَساؿ سحا(( َْ  ))َلِحْكُخ هللِا بالَغَجاِة كالَعِذيِّ َأْفَزُل ِمْغ 
 ]ابغ شاىضغ في التخغضب عغ ابغ عسخك [
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 ك: 

ضَغ َيحْ  ِْ ُكُخِني ِإْف َذَكَخِني ِفي َنْفِدِو َذَكْخُتُو ِفي َنْفِدي َكِإْف َذَكَخِني ِفي مؤل َذَكْخُتُو ))َأَنا ِعْشَج َضغِّ َعْبِجي ِبي َكَأَنا َمَعُو 
اِني َتَقَخْبُت ِمْشُو َباًعا َكِإْف َأتَ ِفي مؤل ُىْع َخْضخ  ِمْشُيْع َكِإْف َتَقَخَب ِمشِّي ِشْبًخا َتَقَخْبُت ِإَلْضِو ِذَراًعا َكِإْف َتَقَخَب ِإَلَي ِذَراًعا 

 َيْسِذي َأَتْضُتُو َىْخَكَلًة ((
 ] البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 أخبلؽ هللا عد كجل :

أنت تكمع عغ هللا عد كجل كتجاىل نفدظ مغ أنت؟ كمسا عخفت هللا عد كجل تزاءلت نفدظ، ككمسا تعخفت إلى 
هللا شعخت برغخؾ، ك الشبي الكخيع كاف يقػؿ: "الميع أرني بعضغ نفدي صغضخًا" األنا كسا يدسضيا عمساء الشفذ 

ذاب في معخفة هللا، فمحلظ اإلنداف إذا ذكخ  عشج الكافخ متزخسة تزخسًا سخشانضًا، األنا عشج السؤمغ متزائمة،
هللا عد كجل في نفدو ذكخه هللا في نفدو، كإذا ذكخني في مؤل ذكختو في مؤل خضخ مغ ممئو، إذا ذكخني بضغ عذخة 
مغ الصبقة الػسصى في السجتسع أنا أذكخه بضغ مئة مغ الصبقة العمضا مغ السجتسع، كإذا ذكخني بضغ أناس ال شأف 

بضغ أناس ليع شأف، كإذا ذكخني بضغ السؤمشضغ ذكختو عشج الشبي صمى هللا عمضو، فالشبي ملسو هيلع هللا ىلص تخفع لو ليع أذكخه 
 أعسالشا، وهللا عد كجل يبمغو إياىا. 

ضَغ َيْحُكُخِني ِإْف َذَكَخِني  ِْ ِفي َنْفِدِو َذَكْخُتُو ِفي َنْفِدي َكِإْف ))َيُقػُؿ َّللَاُ َعَد َكَجَل َأَنا ِعْشَج َضغِّ َعْبِجي ِبي َكَأَنا َمَعُو 
 َتَقَخَب ِإَلَي ِذَراًعا َتَقَخْبُت َذَكَخِني ِفي مؤل َذَكْخُتُو ِفي مؤل ُىْع َخْضخ  ِمْشُيْع َكِإْف َتَقَخَب ِمشِّي ِشْبًخا َتَقَخْبُت ِإَلْضِو ِذَراًعا َكِإفْ 

 َىْخَكَلًة (( ِمْشُو َباًعا َكِإْف َأَتاِني َيْسِذي َأَتْضُتوُ 
 ] البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 ىحه أخبلؽ هللا عد كجل، كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ـُ اْلَعاِدُؿ َكَشاّب َنَذَأ ِفي ِعَباَدِة َربِّ  ِفي  ِو َكَرُجل  َقْمُبُو ُمَعَمق  ))َسْبَعة  ُيِطُمُيُع َّللَاُ ِفي ِضمِِّو َيْػـَ ال ِضَل ِإال ِضُمُو اإلَما
َمْشِرٍب َكَجَساٍؿ َفَقاَؿ ِإنِّي َأَخاُؼ اْلَسَداِجِج َكَرُجبَلِف َتَحاَبا ِفي َّللَاِ اْجَتَسَعا َعَمْضِو َكَتَفَخَقا َعَمْضِو َكَرُجل  َشَمَبْتُو اْمَخَأة  َذاُت 

َت  ال َتْعَمَع ِشَساُلُو َما ُتْشِفُق َيِسضشُ  َْ  ُو َكَرُجل  َذَكَخ َّللَاَ َخاِلًضا َفَفاَضْت َعْضَشاُه ((َّللَاَ َكَرُجل  َتَرَجَؽ َأْخَف  
 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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 أرجحكع عقبًل أشجكع هلل ْبًا :

وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ ألف تدقط مغ عضشضظ مثل رأس ذبابة مغ دمع خضخ لظ مغ الجنضا كما فضيا، لػحجؾ في 
ى خجؾ، فيحه الجمعة خضخ لظ مغ الجنضا كما فضيا، كىي تعشي البضت فتحت السرحف كقخأت، كندلت دمعة عم

 أشضاء كثضخة، تعشي أنظ تحب هللا، كتعشي أنظ تخافو، ك تخجػ رحستو كتخذى عحابو، كأنظ مؤمغ. 
َلُكْع ِمْغ ِإْنَفاِؽ الَحَىِب َكاْلَػِرِؽ َكَخْضخ   ))أال ُأَنبُِّئُكْع ِبَخْضِخ َأْعَساِلُكْع َكَأْزَكاَىا ِعْشَج َمِمضِكُكْع َكَأْرَفِعَيا ِفي َدَرَجاِتُكْع َكَخْضخ  

 َتَعاَل  َقاَؿ ُمَعاُذ ْبُغ َجَبٍل َلُكْع ِمْغ َأْف َتْمَقْػا َعُجَكُكْع َفَتْزِخُبػا َأْعَشاَقُيْع َكَيْزِخُبػا َأْعَشاَقُكْع، َقاُلػا: َبَم ، َقاَؿ: ِذْكُخ َّللَاِ 
 َج  ِمْغ َعَحاِب َّللَاِ ِمْغ ِذْكِخ َّللَاِ((َرِضي َّللَا َعْشو َما َشْيء  َأنْ 

ْرَداِء َرِضي َّللاَّ َعْشو[  ]ابغ ماجة َعْغ َأِبي الجَّ

خضخ اسع تفزضل ىي أخضخ لكثخة استعساليا عجلػا عشيا إلى خضخ، كمسة خضخ تعشي أخضخ، ككمسة شخ تعشي أشخ. 
 ىحا الحجيث لػ ذكختو آالؼ السخات ال أرتػؼ مشو: 

ـِ َّللَاِ لَخُب َعَد َكَجَل: َمْغ َشَغَمُو اْلُقْخآُف َكِذْكِخي َعْغ َمْدَأَلِتي َأْعَصْضُتُو َأْفَزَل َما ُأْعِصي الَداِئِمضَغ كَ ))َيُقػُؿ ا َفْزُل َكبل
ـِ َكَفْزِل َّللَاِ َعَم  َخْمِقو((  َعَم  َساِئِخ اْلَكبل

 ]الجارمي َعْغ َأِبي َسِعضٍج[

البضت سػؼ يتأمغ ك هللا كخيع، كالدكجة صالحة سػؼ تتأمغ، كالعسل السخيح سػؼ يتأمغ، التفت إلى هللا بكمضتظ، 
كالجخل الكافي سػؼ يتأمغ، فسغ جعل اليسـػ ىسًا كاحجًا كفاه هللا اليسـػ كميا، أنت تمتفت إلضو فيل يجعمظ قمقًا 

 عمى الجنضا؟ أيكػف ىحا؟ 

ا مغ خجمشي فاخجمضو"، تمتفت إلى هللا عد كجل، كتحزخ "أكحى ربظ إلى الجنضا أنو مغ خجمِظ فاستخجمضو كأم
مجمذ عمع، كتقخأ كل يـػ جدءًا، كترمي في السدجج الربح حاضخًا، كتدعى إلى الخضخ، كتجعػ إلى هللا، كتشفق 

 مغ مالظ، كتبقى في الجنضا كراء الشاس؟ حاشا هلل أف يجعمظ قمقًا عمى الجنضا.

غ لي كسا أريج كال تعمسشي بسا يرمحظ، أنت تخيج كأنا أريج فإذا سمست لي "كغ لي كسا أريج أكغ لظ كسا تخيج، ك
فضسا أريج كفضتظ فضسا تخيج، كإذا لع تدمع لي فضسا أريج أتعبتظ فضسا تخيج ثع ال يكػف إال ما أريج، كإف لع تخَض بسا 

ما قدستو لظ كال أبالي،  قدستو لظ ألسمصغ عمضظ الجنضا تخكس فضيا ركس الػحر في البخية ثع ال يشالظ مشيا إال
اشمبشي تججني فإذا كججتشي تجج كل شيء، كإذا فتظ فاتظ كل شيء كأنا أحب إلضظ مغ كل شيء". ابغ آدـ أشع 
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 ربظ تكػف عاقبًل، أرجحكع عقبًل أشجكع هلل حبًا: 

ـِ ))... َمْغ َشَغَمُو اْلُقْخآُف َكِذْكِخي َعْغ َمْدَأَلِتي َأْعَصْضُتُو َأْفَزَل َما ُأْعصِ  ـِ َّللَاِ َعَم  َساِئِخ اْلَكبل ي الَداِئِمضَغ َكَفْزُل َكبل
 َكَفْزِل َّللَاِ َعَم  َخْمِقو((

 ]الجارمي َعْغ َأِبي َسِعضٍج[

 بعس اآلثار الستعمقة بالحكخ :

 كأما اآلثار الستعمقة بالحكخ فقػؿ الفزضل: "بمغشا أف هللا عد كجل قاؿ: عبجؼ ال تعجد عغ ركعتضغ قبل الفجخ
 أكفظ الشيار كمو".

فإذا افتتحت نيارؾ بخكعتضغ ذكخت هللا فضيسا أكفظ الشيار كمو، كقاؿ بعس العمساء "إف هللا عد كجل يقػؿ: أيسا 
عبج اشمعت عمى قمبو فخأيت الغالب عمضو التسدظ بحكخؼ إال تػلضت سضاستو، ككشت جمضدو كمحادثو كآندو"، كقاؿ 

 بضغ نفدظ كبضغ هللا، ما أعطسو أعطع أجخه! كأفزل مغ ذلظ مغ ذكخ هللا سضجنا الحدغ: " الحكخ ذكخاف، ذكخ هللا
 عشجما حـخ هللا تعالى ".

فإذا كاجيتظ معرضة قمت: إني أخاؼ هللا رب العالسضغ، كإف كشت جالدًا مع أناس فخاضػا في غضبة فحكخت هللا 
عطع أنػاع الحكخ أف تحكخه عشج فدكتػا، أك قست مغ مجمدظ، فذاىجت أناس ضالضغ مزمضغ فابتعجت عشيع، فأ

السعرضة، حتى إف جشضجًا رضي هللا عشو سئل مغ ىػ الػلي؟ أىػ الحؼ يصضخ في الدساء؟ قاؿ: ال ذلظ الصضخ، 
 قالػا: أىػ الحؼ يسذي عمى كجو الساء؟ قاؿ: ال، الػلي الحؼ تججه عشج الحبلؿ كالحخاـ.

عد كجل أماـ معرضة كتقػؿ: إني أخاؼ هللا رب العالسضغ، كاآلف تبضغ معشا أف أعطع أنػاع الحكخ أف تحكخ هللا 
كسضجنا يػسف ىكحا فعل ىع بجفعيا، كذكخ هللا عد كجل كقاؿ إني أخاؼ هللا، فجعمو هللا عديد مرخ، ك رفعو هللا 

 في الجنضا كاآلخخة.
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جبل رضي هللا عشو: "ال كيخكػ أف كل نفذ تخخج مغ الجنضا عصذى إال ذاكخ هللا سبحانو كتعالى، كقاؿ معاذ بغ 
ىػ في الجشة جالذ في مقاـ عطضع في مقعج صجؽ، كفي قرػر،  -يتحدخ أىل الجشة عمى شيء إال شضئًا كاحجاً 
إال عمى ساعة مخت بيع لع يحكخكا هللا فضيا، ىحا ما سضكػف فاتعطػا بسا  -كعمى ضفاؼ األنيار أماـ الحػريات 
 يكػف قبل أف يأتي ما سضكػف".

 رب العالسضغ  كالحسج هلل
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 : فضسا اليكخه لمسرمي....فزل مجالذ الحكخ 19الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

بو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشا
 الرالحضغ. 

 ما ال يكخه لمسرمي فعمو :

 ػ شج كسصو بحداـ لو أىجاؼ عادية : 1

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في مػضػع الفقو إلى ما ال يكخه لمسرمي فعمو، أؼ ىشاؾ أشضاء إذا فعميا السرمي 
مثبًل ال يكخه لو شج كسصو بحداـ لو أىجاؼ عادية، إف كاف اإلنداف في الحج كفي ىحا الحداـ يزع  ال كخاىة فضيا

مالو، كىشاؾ حداـ صحي يقي البصغ مغ البخد أحضانًا، كىشاؾ نػع مغ المباس يتسسو الحداـ، فالسرمي ال يكخه لو 
 شج حداـ عمى كسصو. 

 ػ التقمج بدضف : 2

 كال تقمج بدضف، يتقمج سضفًا لضذ مكخكىًا كنحػه. 

 ػ التػجو لسرحف : 3

 كال تػجو لسرحف فمػ أف أمامو مرحفًا كصمى كراء السرحف ال شيء عمضو. 

 ػ الربلة أماـ سضف أك ضيخ قاعج يتحجث : 4

امظ أنت صمضت في السدجج كأم -أك سضف معمق في حائط، أما إذا صمى أماـ سضف أك ضيخ قاعج يتحجث 
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 أك ضيخ قاعج يتحجث.  -إنداف قاعج كلكغ لظ ضيخه كماداـ ضيخه لظ فيػ ستخ لظ 

 ػ الربلة أماـ شسع أك سخاج : 5

 شسعة تذتعل أمامظ ال شيء عمضظ، أك سخاج. 

 ػ الدجػد عم  بداط فضو تراكيخ يجاس عمضيا : 6

أنو يجاس عمضيا إذًا ىي مستيشة ال الدجػد عمى بداط فضو تراكيخ، ك ىحه الرػر التي عمى البداط في العادة 
 شيء عمضظ.

 ػ قتل ْضٍة أك عقخٍب خاؼ أذاىسا كىػ في الربلة : 7

 كقتل حضٍة أك عقخٍب خاؼ أذاىسا كىػ في الربلة. 

 ػ نفس الثػب كي ال يمترق بالجدج أثشاء الخكػع : 8

اف رقضقًا، ك رفع كالترق بطيخه، كال بأس بشفس ثػبو كي ال يمترق بجدجه بالخكػع، فاإلنداف إذا لبذ ثػبًا كك
كصار مشطخه مدعجًا ججًا، كىحا الثػب كصف عػرتو بالكامل، فضجب عمى اإلنداف أف ييتع يشفس ثػبو إذا كقف 

 مغ الخكػع، فبل بأس بشفس ثػبو كي ال يمترق بجدجه بالخكػع. 

 ػ مدح جبيتو مغ التخاب : 9

بيتو فبل شيء عمضو، شبعًا إذا كاف ببقاء التخاب يػجج إذا صمى عمى التخاب كعمق تخاب عمى جبيتو كمدح ج
 اندعاج كتذػير. 
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 ػ الشطخ بسؤؽ العضغ مغ غضخ تحػيل الػجو : 19

كال بالشطخ بسؤؽ عضشو، أؼ مؤؽ العضغ انحخؼ قمضبًل، كأف يكػف ابشو عمى الضسضغ كيػجج مجفأة فشطخ ىكحا ال 
 شيء عمضو مغ غضخ تحػيل الػجو.

 الفخش كالبدط كاألفزل الربلة عم  األرض :ػ الربلة عم   11

كال بأس بالربلة عمى الفخش كالبدط كالمبػد، كاألفزل الربلة عمى األرض أك ما تشبتو، كلكغ يجب أف يكػف 
الفخاش أك البداط أك المبج بثخانٍة معقػلة بحضث تحذ مغ خبلليا بقداكة األرض، أما إذا كانت سسضكًة ككضعت 

أحضانًا في الرضف ال  -ال يجػز أف ترمي عمضيا، لكغ إسفشجًا سساكتو تقجر باثشضغ سشتستخ  يجؾ فضيا فغارت فيحه
 ال يػجج مانع، إف هللا غشي عغ تعحيبشا.  -يػجج سجاد في البضت حتى بالخكػع كالدجػد ال يذعخ بقدػة األرض

 ػ تكخار الدػرة في الخكعتضغ في الشفل : 12

كال بأس بتكخار الدػرة في الخكعتضغ في الشفل، كخرتيا أك قخأتيا في كل ركعة ىي نفديا في صبلة الشفل ال شيء 
 عمضظ، ىحه التي إذا فعميا السرمي فاألغمب أف هللا سبحانو كتعالى ال يحاسبو عمى شيء. 

 ما يػجب قصع الربلة أك تأخضخىا :

 ػ استغاثة مميػؼ بالسرمي : 1

ػضػع دقضق ججًا فضسا يػجب قصع الربلة، ىشاؾ أناس جاىمػف، لي قخيب ك زكجتو تعدخت بالػالدة كاآلف يػجج م
فأخحىا إلى السدتذفى كلضذ في السدتذفى شبضبة، فاترمػا بالصبضبة ىاتفضًا كأخبخكىا أف الحالة خصضخٌة ججًا، 

تتخؾ الربلة كترمي بعج الػالدة كلػ فقالت: سػؼ أتػضأ كأصمي كآتضكع فػرًا، ىحه الصبضبة لضدت فقضية يشبغي أف 
فاتيا العرخ، كاآلف فرل فضسا يػجب قصع الربلة أك تأخضخىا، قاؿ: يجب كلضذ يجػز يػجج فخؽ بضغ يجب 
كيجػز، يجب قصع الربلة باستغاثة مميػؼ بالسرمي، إنداف كقع في خصخ كأصبح عمى كشظ اليبلؾ فاستغاث 

لع خمقت أنت في الحضاة؟ مغ أجل العسل الصضب، فالذخع يأمخؾ بالسرمي كالسرمي في خذػع، أؼ خذػع ىحا ك 
 أف تقصع الربلة كلػ كشت في الفخض.
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قاؿ: االستغاثة استغاثة مميػؼ بالسرمي، مثبًل لػ تعمق بو ضالع كىحا السرمي بإمكانو أف يخمرو مغ ىحا الطالع 
مى كتف نيخ كرجل كقع في الشيخ شبعًا يجب أف يقصع صبلتو، أك كقع في ماء ككاف عمى كشظ الغخؽ ترمي ع

كاستغاث بظ، تقصع الربلة فػرًا، أك شاؿ عمضو حضػاف، إذا كاف ىشاؾ شفبًل في حجيقة كىجع عمضو حضػاف عقػر 
 ففدع كأنت ترمي تقصع الربلة كتشقح الصفل.

رمي فضشبغي كاآلف الشقصة الجقضقة إذا استغاث ىحا السدتغضث بالسرمي أك أنو استغاث بغضخ السرمي كسسعو الس
 لو أف يقصع صبلتو تحخزًا مغ أف يكػف ىحا السدتغاث لع يدسع، كىحه نقصة إضافضة في السػضػع. 

 قصع الربلة ال يجػز إال لزخكرة :

 لكغ السرمي ال يشبغي لو أف يقصع صبلتو إذا ناداه أحج أبػيو، ىشا يػجج مػضػع دقضق سػؼ أفرمو لكع.
بػيغ مغ غضخ استغاثة، األـ جالدة في غخفة ثانضة كأنت تتع صبلتظ يا سعضج كال يجب قصع الربلة بشجاء أحج األ 

 كأنت في الفخض ال يجب أف تقصع الربلة لشجاء أحج األبػيغ ألف قصع الربلة ال يجػز إال لزخكرة.
قاؿ الصحاكؼ: ىحا في الفخض كإف كاف في نافمة فضػجج حكع آخخ إذا كشت ترمي الفخض كناداؾ أحج كالجيظ  
يشبغي لظ أف تقصع الربلة، لكغ إذا كشت في نافمة فإف عمع أحج أبػيظ أنظ في صبلة كناداؾ ال بأس بأال  فبل

تجضبو إذا كشت في الربلة كىػ يعمع أنظ في الربلة كناداؾ كأنت في الربلة ال يشبغي لظ أف تجضبو، كإذا كشت 
أجاز الفقياء أف تقصع الربلة لتجضب كالجيظ، في نافمة كأنت ترمي الشافمة كال يعمع أبػؾ أنظ في صبلة كناداؾ 

 فكع لؤلب مغ حق كبضخ عمى االبغ. 

 ػ يجػز قصع الربلة لدخقٍة تخذ  عم  ما يداكي درىسًا : 2

كيجػز قصعيا كلػ كانت فخضًا لدخقٍة، ترمي في السحل بداكية ال أحج يذاىجؾ، مّخ شخز كأخح حاجة كإف 
ع ىحا الدارؽ، الحقضقة ىشا السػضػع دقضق قج يقػؿ قائل: لضذ لو كشت في الفخض لظ أف تقصع الربلة لتسش

قضسة، الحقضقة لضذ السػضػع أف ىحا الذيء الحؼ سخؽ لو قضسة أك عجـ قضسة، إال أف الساؿ الحؼ يدخؽ إف كاف 
 في مػضع غضخ حخٍز يأثع صاحب الساؿ إذا سخؽ ألنو سبب إلنداف أف يقع في جخيسة الدخقة، كأحضانًا اإلنداف
يتػىع أنو ما عسل شضئًا كضع مالو في مكاف، في مرشع، فالحؼ ُيدخؽ يحاسب عمى أنو ساعج الدارؽ عمى 
الدخقة، فراحب الساؿ آثع، صاحب الساؿ إذا كضعو في مكاف غضخ أمضغ كسخؽ ىحا الساؿ فيػ آثع، ألنو سبب 
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إذا لع يجقق فيػ آثع أيزًا ألنو  حجكث ىحه الجخيسة، أحضانًا يكػف ىشاؾ باعة ال يػجج عشجىع أمانة، فالذخز
 سبب أف البائع يأكل مااًل حخامًا.

كيجػز قصع الربلة لدخقٍة تخذى عمى ما يداكؼ درىسًا، لضذ السػضػع مػضػع درىع بل مػضػع ال يشبغي 
 لئلنداف أف يكػف سببًا في ارتكاب جخيسة الدخقة كلػ كاف درىسًا ألنو ماؿ، كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

َت  َتُكػَف ِمْغ ُشَيَجاِء اآلِخَخِة َأْك َتْسَشَع َماَلَظ (( َْ  ))َقاِتْل ُدكَف َماِلَظ 
 ] أحسج َعْغ َقاُبػَس ْبِغ ُمَخاِرؽ َعْغ َأِبضِو [

 ػ السخأة ليا ْق أف تقصع صبلتيا إذا خافت عم  شعاـ أف يتمف : 3

كاآلف درجة أدنى لػ أف قجرًا عمى الشار فضو حمضب كشعخ السرمي أك شعخت السرمضة بخائحة كالقجر فضو ثسانضة 
كضمػ كعشجىع مداًء سيخة، الحمضب فار، يجػز أف تقصع صبلتيا مغ أجل إنقاذ ىحا الساؿ، لػ أنيا قالت لدكجيا: 

أصمي، يجػز أف يقػؿ: كمسة قاسضة، فالسخأة ليا  الحمضب فار أحزخ غضخه، زكجيا قج ال يتحسل ىحا الكبلـ، كشت
حق أف تقصع صبلتيا إذا خافت عمى شعاـ أف يتمف، أك خافت عمى كلجىا ككلجىا في غخفة فضيا سكضغ، أك 

 مجفأة، أك مخكحة كضع يجه عمضيا، كاألـ إذا قصعت صبلتيا ال شيء عمضيا. 

 ػ يجػز قصع الربلة لسشع سخقة : 4

ىشاؾ حالة ثانضة كىي مغ مدتػػ حفع الساؿ، أنت في محل تجارؼ ترمي يػجج محل مقابمظ كلضذ محمظ، جاء 
 شخز كىع بدخقة شيء مغ ىحا السحل، يجب أف تقصع صبلتظ لسشع ىحه الدخقة، كىحا حكع الذخع. 

 ػ يجػز قصع الربلة خذضة ذئب كنحػه : 5

لبخية فبلح لو شبح ذئب، أك كمب، فالربلة انتيت، ما معشى يجػز قصعيا خذضة ذئب كنحػه، إنداف يرمي في ا
 انتيت؟ تذػش لع يبَق كجية خفت، أفعى، أك ذئب، أك عجك، فإذا حرل قمق كخػؼ لظ أف تقصع الربلة.

 أك راعي خذي ذئبًا عمى غشسو، ال عمى نفدو بل عمى غشسو مغ باب حفع الساؿ.
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 :ػ يجب قصع الربلة إلنقاذ أعس  مغ خصخ ما  6

أك أنت ترمي فأعسى أمامو حفخة كلضذ مشتبيًا فصبعًا مغ البجييي أف تقصع الربلة إلنقاذ ىحا األعسى، أك يسذي 
 عمى سصح كغضخ مشتبو، أك عمى درج كال يػجج سػر فالبشاء أكؿ إنذائو يجب أف تقصع الربلة. 

 ػ القابمة إذا خافت عم  السخأة التي تػلجىا : 7

عمى السخأة التي تػلجىا، قالت ليا: أنا سػؼ أصمي العرخ، الصمق تابع في أثشاء الربلة اآلف القابمة إذا خافت 
كالسخأة ال يػجج عشجىا أحج، ككاد الجشضغ أف يخخج مشيا، فالقابمة عمضيا أف تقصع الربلة، كاألصح مغ ذلظ أال 

 ترمي كأف تؤخخ الربلة إلى ما بعج الػالدة. 

 ػ السدافخ إذا أصابو الخػؼ : 8

اآلف السدافخ إذا أصابو الخػؼ يجػز لو تأخضخ الربلة كالػقتضة، يسذي في فبلة فضيا قمق كىػ خائف، ككحلظ ك 
السقاتمػف في أثشاء الحخب في الجبية خائفػف مغ كسضغ، مغ لغع، أك مغ استصبلع العجك فضجػز ليع تأخضخ 

 الػقتضة. 

 ػ تأخضخ قزاء الفػائت لعحر : 9

ت لعحر، كيجب أف يرمى فػر التحكخ فإذا كاف في أمخ قاىخ يجػز لو تأخضخ قزاء كيجػز تأخضخ قزاء الفػائ
 الفائتة.

أما تارؾ الربلة عسجًا، كدبًل، فضزخب ضخبًا شجيجًا حتى يدضل مشو الجـ، كيحبذ، ككحلظ تارؾ الرـػ أيزًا 
ف لع يدبقو إيساف، كىحا ىػ كدبًل، أما إذا تخؾ الرـػ أك الربلة استخفافًا كإنكارًا كجحػدًا فيحا ىػ الكفخ إ

االرتجاد إف سبقو إيساف، انطخكا دقة الذخع في قصع الربلة، الذخع اإلسبلمي يدع الحاالت كميا، فاإلنداف إذا 
اترل باهلل عد كجل صار عمى مدتػػ عاؿ ججًا مغ الدسػ الشفدي، صار إندانًا إندانضًا، كلحلظ فالعبادات في 

 في خجمة أىجافو الشبضمة.خجمة إندانضتو، في خجمة سسػه، 
* * * 
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 لمحكخ معش  كاسع ججًا :

كاآلف إلى فرل مغ إحضاء عمـػ الجيغ، كصمشا في الجرس الساضي إلى فزضمة الحكخ، كبضشت لكع كضف أف الحكخ 
لو معشى كاسع ججًا، فتفدضخ آية ذكخ، كتفدضخ حجيث ذكخ، كتبلكة القخآف ذكخ، كأمخ بالسعخكؼ ذكخ، كنيي عغ 

كخ، كتػضضح آية كػنضة تطيخ تعطضسًا هلل عد كجل ذكخ، كأؼ حجيث ىجفو تقخيب الشاس إلى هللا عد السشكخ ذ
 كجل ذكخ، كقج قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفاْذُكُخكِني َأْذُكْخُكْع َكاْشُكُخكا ِلي َكاَل َتْكُفُخكِني  
 [ 152] سػرة البقخة: 

ِعْشَج َمِمضِكُكْع َكَأْرَفِعَيا ِفي َدَرَجاِتُكْع َكَخْضخ  َلُكْع ِمْغ ِإْنَفاِؽ الَحَىِب َكاْلَػِرِؽ َكَخْضخ   ))َأال ُأَنبُِّئُكْع ِبَخْضِخ َأْعَساِلُكْع َكَأْزَكاَىا
  َتَعاَل ((َلُكْع ِمْغ َأْف َتْمَقْػا َعُجَكُكْع َفَتْزِخُبػا َأْعَشاَقُيْع َكَيْزِخُبػا َأْعَشاَقُكْع َقاُلػا: َبَم ، َقاَؿ: ِذْكُخ َّللَاِ 

ْرَداِء َرِضي المَّيع َعْشيع[  ]ابغ ماجة َعْغ َأِبي الجَّ

 قاؿ تعالى: 

ضًسا  ﴿ ُىَػ اَلِحي ُيَرمِّي َعَمْضُكْع َكَمبَلِئَكُتُو ِلُضْخِخَجُكْع ِمْغ الُطُمَساِت ِإَل  الُشػِر َكَكاَف ِباْلُسْؤِمِشضَغ رَ  ِْ 
 [43] سػرة األحداب : 

 فزضمة مجالذ الحكخ :

 فزضمة مجالذ الحكخ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: الضـػ درسشا 
ُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع )) َعِغ األَغخِّ َأِبي ُمْدِمٍع َأَنُو َشِيَج َعَم  َأِبي ُىَخْيَخَة َكَأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِريِّ َأَنُيَسا َشِيَجا َعَم  رَ 

ـٍ َيْحكُ  َسُة َكَنَدَلْت َعَمْضِيُع الَدِكضَشُة َعَمْضِو َكَسَمَع َأَنُو َقاَؿ: َما ِمْغ َقْػ ْْ َفْت ِبِيُع اْلَسبلِئَكُة َكَغِذَضْتُيُع الَخ َْ ُخكَف َّللَاَ ِإال 
 َكَذَكَخُىُع َّللَاُ ِفضَسْغ ِعْشَجُه ((

 ] ابغ ماجة َعِغ األَغخِّ َأِبي ُمْدِمٍع[

صحابظ، مع جضخانظ، إذا كاف ىشاؾ نرضحة كخيسة مغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، في بضتظ، مع أىمظ، مع أ
سيخة أسبػعضة، كلضسة، ندىة في الدػؽ، كأنت في سضارة عامة إلى جانبظ إنداف كججت فضو الربلح كالحضاء حجثو 
عغ هللا عد كجل، ك اجعل الحكخ ىجفظ األكؿ، ألف أؼ حجيث آخخ يدبب انقباضًا لمشاس، أما ذكخ هللا فضدبب 

 راحًة، كقػؿ هللا عد كجل: 
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 اَلِحيَغ آَمُشػا َكَتْصَسِئُغ ُقُمػُبُيْع ِبِحْكِخ َّللَاِ َأاَل ِبِحْكِخ َّللَاِ َتْصَسِئُغ اْلُقُمػُب  ﴿ 
 [28] سػرة الخعج: 

إف القمػب لترجأ، فاإلنداف في عسمو التجارؼ حدابات، كصفقات، كمخاسبلت، كبزاعة لع تبع، كبزاعة بضعت، 
صجأ قمبي، كبلـ صحضح ألف الجنضا شخيق مدجكد، في الشياية يػجج كدب حجيث لضذ لو نياية يقػؿ لظ: وهللا 

 لمساؿ، كفي الشياية يػجج إنفاؽ لمساؿ، تأكل كتذخب، أما إذا ذكخت هللا عد كجل: 

 ))إف القمػب لترجأ كسا يرجأ الحجيج إذا أصابو الساء، قالػا: يا رسػؿ هللا فسا جبلؤىا؟ قاؿ: كثخة ذكخ هللا((
 ابغ عسخ[]ابغ عجؼ عغ 

ـٍ اْجَتَسُعػا َيْحُكُخكَف َّللَاَ ال ُيِخيُجكَف ِبَحِلَظ ِإال َكْجَيُو ِإال َناَداُىْع ُمَشاٍد ِمَغ الَدَساءِ   َأْف ُقػُمػا َمْغُفػًرا َلُكْع َقْج ))َما ِمْغ َقْػ
َدَشاٍت (( َْ َئاُتُكْع  َلْت َسضِّ  ُبجِّ

 ] أحسج َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ [

 ميا مدجكدة تشتيي بالسػت :شخؽ الجنضا ك

إنداف يحىب إلى سيخة، يحىب إلى مكاف، لكغ إذا جاء إلى مدجج ماذا يبتغي مغ ذلظ؟ ال يػجج كخسي مخيح 
تجمذ عمضو، كال يػجج ضضافة نفضدة تقجـ لظ، ال يػجج إال ذكخ هللا عد كجل، فعبلقة مادية ال يػجج، بضع شخاء ال 

ال رضا هللا سبحانو كتعالى، كىحا الحؼ يتكمع ال يخجػ إال رضا هللا عد كجل يػجج، أنت تأتي إلى ىشا ال تخجػ إ
 كلحلظ قاؿ تعالى: 

ْشُيْع ُتِخيُج ِزيَشَة اْلَحَضاِة ﴿َكاْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع اَلِحيَغ َيْجُعػَف َرَبُيْع ِباْلَغَجاِة َكاْلَعِذيِّ ُيِخيُجكَف َكْجَيُو َكاَل َتْعُج َعْضَشاَؾ عَ 
 َضا َكاَل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َكاَتَبَع َىَػاُه َكَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا  الُجنْ 

 [ 28] سػرة الكيف: 

 كيقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ْدَخًة َيْػـَ  َْ ـٍ َجَمُدػا َمْجِمًدا َلْع َيْحُكُخكا َّللَاَ ِفضِو ِإال َرَأْكُه   اْلِقَضاَمِة (())َما ِمْغ َقْػ
ِ ْبِغ َعْسٍخك[  ]أحسج َعْغ َعْبِج َّللاَّ

سيخنا سيخة كذلظ حتى الداعة الػاحجة، كتكمسشا بأسعار العسبلت، كإلى أيغ يشتيي ىحا االرتفاع، سيخنا سيخة 
تحجثشا عغ البضػت، كأييسا أصح نخكب الذػفاج مخفضًا أك ضاىخًا؟ صار نقاش حاد قالػا: أف الطاىخ يجفئ أكثخ 
كترمضحو أسيل، كأناس قالػا: السخفي أفزل كأجسل، كىحا السػضػع حتى الداعة الػاحجة مداًء، ماذا استفجنا مغ 
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 ىحه السػضػعات؟ مػضػعات كثضخة ججًا كقج تكػف استفادة اإلنداف مشيا محجكدة ججًا، كلحلظ يػجج حجيث آخخ: 

ْدَخًة ))َما َجَمَذ َقْػـ  َمْجِمًدا َفَتَفَخُقػا َعْغ َغْضِخ  َْ َساٍر َكَكاَف َذِلَظ اْلَسْجِمُذ َعَمْضِيْع  ِْ ِذْكٍخ ِإال َتَفَخُقػا َعْغ ِمْثِل ِجضَفِة 
 َيْػـَ اْلِقَضاَمِة ((

 ] التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

جخبػا جمدة فضيا ذكخ هلل عد كجل، كجمدة فضيا ذكخ لمجنضا، شخؽ الجنضا كميا مدجكدة تشتيي بالسػت كلػ أنيا 
فتحة عمى مرارعيا فإنيا تشتيي بالسػت، كميسا عبل اإلنداف البج مغ ساعة يفقج كل ما كدبو مغ الجنضا، في م

 لحطة كاحجة.

 االبتعاد عغ مجالذ الغافمضغ ك التسدظ بسجالذ الحاكخيغ :

ز ىشاؾ نز عثخت عمضو كىحا الشز مشدػب إلى سضجنا داكد فضسا تخكيو الكتب قاؿ: "إليي إذا رأيتشي أجاك 
ككل إنداف لو مجالذ لمحكخ جالذ عشج بضت خالتو،  -مجالذ الحاكخيغ إلى مجالذ الغافمضغ فاكدخ رجمي" 

جيمة، يػجج اختبلط، كحجيث عغ الجنضا، كىع مغ أىل التخؼ كالجنضا، كحجيثيع عغ الجنضا، كالصعاـ، كالشدىات، 
مة، كيخخج مشو بانقباض، كيخخج مشو فإذا اإلنداف ذىب إلى ىحا السجمذ فيحا مجمذ غف -كعغ فبلف كعبلف 

بأنو أنت فػؽ ىحا السدتػػ صغخت، أحضانًا اإلنداف يجخل إلى مجمذ فضكبخ كأحضانًا يرغخ، إذا كاف مؤمشًا كدخل 
إلى مدجج غافمضغ يرغخ، يقّضسػنو مغ دخمو فقط، كإذا كاف مػضفًا، يقػلػف لو: ما معاشظ؟ يقػؿ: ألفاف، فضقاؿ 

ضاف يػمضغ، ما ىحه الػضضفة؟ ىحا ىػ الغافل ُيَقضع الشاس مغ الساؿ فقط، فإذا هللا عد كجل لو: ألفاف فقط ال يكف
بارؾ باأللفضغ أفزل مغ ممضػنضغ، إذا كانت الرحة شضبة، ك ىشاؾ اقتراد، كتفاىع زكجي، كأكالد أبخار، كنطافة، 

مع زكجة شخؽ كالدكج غخب، كتختضب، فيحاف األلفاف أفزل مغ ممضػنضغ مع شقاؽ، ممضػناف مع مخض عزاؿ، ك 
ك مع معرضة، ال يكفضاف شضئًا، فإذا اإلنداف دخل إلى الغافمضغ يرغخ، كإذا جمذ مع الحاكخيغ يكبخ، كيذعخ أنو 

 استفاد، كانتعر قمبو، كالشبي صمى هللا عمضو كاف يقػؿ: 

َت  ُتَخقِِّعضِو (())ِإَذا َأَرْدِت الُمُحػَؽ ِبي َفْمَضْكِفِظ ِمَغ الُجْنَضا َكَداِد  َْ  الَخاِكِب َكِإَياِؾ َكُمَجاَلَدَة األْغِشَضاِء َكال َتْدَتْخِمِقي َثْػًبا 
 ]التخمحؼ َعْغ َعاِئَذَة[
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 الغشي السؤمغ قػة لمسدمسضغ :

شبعًا إذا كاف الشبي الكخيع ذكخ األغشضاء فالسقرػد بيع غضخ السؤمشضغ، ألف الغشي السؤمغ يذيضظ الغشى، تػاضع 
عمى سخاء، كعمى اعتجاؿ، ك قػة لمسؤمغ، ك الغشي السؤمغ قػة لمسدمسضغ، كتحتاج أحضانًا مداعجة لئلنداف يقػؿ 
لظ: تفزل ىحه خسدة آالؼ، وهللا ىشضئًا ليحا الغشي، كإنداف يخيج بضتًا يداعجه، كإنداف آخخ يخيج ديشًا فضجيشو، 

 ضخ السؤمغ مجمدو مجمذ ضمسة. فالغشي السؤمغ عمى العضغ كالخأس، كالحجيث عغ الغشي غ
قاؿ سضجنا عسخ: "مغ دخل عمى األغشضاء خخج مغ عشجىع كىػ عمى هللا ساخط"، فعشجه بضت مدتػر، كعشجه 
سجادة كششضة، كثخيا صغضخة، فضجخل إلى بضت فضشطخ أنو لضذ عشجه شيء أبجًا، ك الحؼ عشجه ال يحكخ، عشجه بخاد 

 بثبلثة كعذخيغ ألف لضخة. ثسشو ألف لضخة فػجج بخادًا ثسشو يقجر
"إليي إذا رأيتشي أجاكز مجالذ الحاكخيغ إلى مجالذ الغافمضغ فاكدخ رجمي فإنيا نعسة تشعع بيا عمي"، كاإلنداف 
يجع كجيتو إلى هللا عد كجل، ك سيخاتو تكػف كميا هلل، ك إذا كاف أقخباؤه مغ أىل الغفمة ال يدكرىع، لضذ ىحا 

 أيغ يأتضو ألع الخأس؟ مغ أقخبائو. قصضعة رحع، ال ىحا كصمو يقصع الرمة باهلل عد كجل، مغ 

 السؤمغ يعطع السؤمغ أما الفاسق فضدترغخ السؤمغ :

إذا كججؾ اإلنداف صغضخًا ال تراحبو، صاحب إندانًا يخاؾ كبضخًا في نطخه، فالسؤمغ يعطع السؤمغ، أما الفاسق 
 فضدترغخ السؤمغ فبل تراحبو، كيقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

(()) إف أىل الدساء لض  تخاءكف بضػت أىل األرض التي يحكخ فضيا اسع هللا تعال  كسا تتخاءى الشجـػ
 ] الدىج البغ السبارؾ عغ أبي ىخيخة[

لػ فخضشا إندانًا ركب شائخة كحمق فػؽ مجيشة فساذا يخػ؟ ىشا ساحة عامة صفخاء المػف، كىشا شخيق أبضس 
كالسبلئكة إذا نطخكا إلى بمجٍة لضبًل تتخاءػ بضػت الحكخ فضيا أكتػستخاد، ك أثشاء األعضاد كل األبشضة الحكػمضة مديشة، 

كسا تتخاءػ الشجـػ في الدساء، بالعكذ لػ أف السبلئكة اشمعػا عمى بمجة ال يخكف تألق الكيخباء بل يخكف تألق 
 مجالذ الحكخ، كأحضانًا يزعػف عمى الخارشة بعس السرابضح الكيخبائضة فتتألق، فمػ أف دمذق مثبًل رأتيا

 السبلئكة يخكف فضيا السداجج التي يحكخ فضيا اسع هللا عد كجل متألقة، ىحا الحجيث لصضف. 
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فضقػؿ الذضصاف  -لضذ لو عسل -كقاؿ سفضاف بغ عضضشة: "إذا اجتسع قـػ يحكخكف هللا تعالى اعتدؿ الذضصاف الجنضا 
أخحت بأعشاقيع إلضظ، كإذا تفخقػا يخجعػف إلضظ لمجنضا: أال تخيغ ما يرشعػف؟ تقػؿ الجنضا لو: دعيع فإنيع إذا تفخقػا 

 عغ شخيقي أؼ عغ شخيق الجنضا"، ك ىػ حػار رمدؼ بضغ الجنضا كالذضصاف.

" عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو تعالى أنو دخل الدػؽ مخًة كقاؿ لسغ في الدػؽ: أراكع ىاىشا كمضخاث رسػؿ هللا 
حىب الشاس إلى السدجج كتخكػا الدػؽ كلع يخكا مضخاثًا، فقالػا: يا أبا ىخيخة لع نَخ ملسو هيلع هللا ىلص يقدع في السدجج كأنتع ىشا؟ ف

مضخاثًا يقدع في السدجج، فقاؿ: ماذا رأيتع؟ قالػا: رأيشا قػمًا يحكخكف هللا عد كجل كيقخؤكف القخآف فقاؿ: ذلظ مضخاث 
س فيحا الػقت لضذ لو كلضذ كقت رسػؿ هللا "، فاإلنداف إذا كانت لو مرمحة، محل تجارؼ، كصار كقت الجر 

بضع كشخاء، ىحا كقت هلل عد كجل، فإذا آثخ ما يبقى عمى ما يفشى فاهلل عد كجل يبارؾ لو في عسمو، كيأتضو 
 الشاس أفػاجًا بعج الجرس كقبل الجرس. 

ِ ))فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأْك َعْغ َأِبي َسِعضٍج ُىَػ َشَظ َيْعِشي األْعَسَر َقاَؿ: َقاَؿ رَ  ُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: ِإَف ّلِلَِ
ضَغ ِفي اأَلْرِض ُفُزبًل َعْغ ُكَتاِب الَشاِس َفِإَذا َكَجُجكا َقْػًما َيْحُكُخكَف َّللَاَ َتَشاَدْكا ىَ  ِْ ُمُسػا ِإَل  ُبْغَضِتُكْع َمبلِئَكًة َسَضا

لَدَساِء الُجْنَضا َفَضُقػُؿ َّللَاُ َأَي َشْيٍء َتَخْكُتْع ِعَباِدي َيْرَشُعػَف َفَضُقػُلػَف َتَخْكَشاُىْع َيْحَسُجكَنَظ َفَضِجضُئػَف َفَضُحُفػَف ِبِيْع ِإَل  ا
ُجكَنَظ َكَيْحُكُخكَنَظ َفَضُقػُؿ َىْل َرَأْكِني؟ َفَضُقػُلػَف: ال، َفَضُقػُؿ: َفَكْضَف َلْػ َرَأْكِني، َفَضُقػُلػفَ  َرَأْكَؾ َلَكاُنػا َأَشَج َلْػ  َكُيَسجِّ
َأْكَىا؟ َقاَؿ: َفَضُقػُلػَف ال، َتْحِسضًجا َكَتْسِجضًجا َكِذْكًخا َفَضُقػُؿ َفَأَي َشْيٍء َيْصُمُبػَف َفَضُقػُلػَف َيْصُمُبػَف اْلَجَشَة َفَضُقػُؿ َكَىْل رَ 

ْخًصا َكَأَشَج َلَيا َشَمًبا َقاَؿ َفَضُقػُؿ َكِمْغ َأيِّ َشْيٍء  َفَضُقػُؿ َفَكْضَف َلْػ َرَأْكَىا؟ َفَضُقػُلػَف َلْػ َرَأْكَىا َكاُنػا ِْ َأَشَج َعَمْضَيا 
َىا َفَضُقػُلػَف َلْػ َرَأْكَىا َكاُنػا َيَتَعَػُذكَف َفَضُقػُلػَف ِمَغ الَشاِر َفَضُقػُؿ َكىَػْل َرَأْكَىا؟ َفَضُقػُلػَف: ال، َقاَؿ: َفَضُقػُؿ َفَكْضَف َلْػ َرَأكْ 

ي َقْج َغَفْخُت َلُيْع َقاَؿ َفَضُقػلُ َأشَ  ػَف َفِإَف ِفضِيْع ُفبَلًنا اْلَخَصاَء َج ِمْشَيا َىَخًبا َكَأَشَج ِمْشَيا َخْػًفا َقاَؿ َفَضُقػُؿ ِإنِّي ُأْشِيُجُكْع َأنِّ
َجَثَشا ُشْعَبُة َعْغ َلْع ُيِخْدُىْع ِإَنَسا َجاَء ِلَحاَجٍة َفَضُقػُؿ ُىُع اْلَقْػـُ اَل َيْذَق  ِبِيْع َجمِ  َْ َجَثَشا ُمَحَسُج ْبُغ َجْعَفٍخ  َْ ضُدُيْع 

َجَثشَ  َْ َجَثَشا ُكَىْضب   َْ َجَثَشا َعَفاُف  َْ ا ُسَيْضُل ْبُغ َأِبي َصاِلٍح َعْغ ُسَمْضَساَف َعْغ َذْكَػاَف َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َكَلْع َيْخَفْعُو َنْحَػُه 
ِ َمبلِئَكًة َسَضاَرًة ُفُزبًل َيْبَتُغػَف َمَجاِلَذ الحِّ  َأِبضِو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخةَ  ْكِخ َعِغ الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ ِإَف ّلِلَِ

 َفَحَكَخ اْلَحِجيَث((
 ] متفق عمضو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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 البقاء في الجنضا محجكد أما اآلخخة فغضخ محجكدة :

اإلنداف عشجه فكخة عغ الجشة، كفكخة عغ الشار، كلكغ أؤكج لكع ىحه الفكخة ال تعادؿ كاحجًا مغ ممخز الحجيث أف 
ممضػف مغ الحقضقة، كال كاحجًا مغ مئة ممضػف، كال مغ ألف ممضػف، كال ألف ممضار، لػ أف اإلنداف أتضح لو ججاًل أف 

، كلػ عخؼ الشار يعخؼ الجشة عمى حقضقتيا فاستحضا أف يذخب كأس ماء فبل يجج كقتًا  ألكل الصعاـ، كال لمشـػ
عمى حقضقتيا ككضف العحاب األبجؼ فضيا لخذي أف يأكل سسدسة مغ حخاـ، كلحلظ اإلنداف إف جاءه ممظ السػت 
يرضح صضحًة لػ سسعيا أىل األرض لرعقػا بيا ليػؿ السػقف، كيػجج أحاديث كثضخة بيحا السعشى، كمعشى ىحا 

 فة الحقضقة يكػف ىحا أعػف لو عغ الدعي لمجشة كالخػؼ مغ الشار.أف اإلنداف كمسا اجتيج لسعخ 
كاإلماـ الذبمي رضي هللا عشو قاؿ: قخأت حجيثًا عغ رسػؿ هللا استغشضت بو عغ أربعضغ ألف حجيث، ما ىػ ىحا 

 الحجيث؟ 
تِق الشار بقجر "اعسل لو بقجر حاجتظ إلضو، كاعسل لمجنضا بقجر بقائظ فضيا، كاعسل لآلخخة بقجر مقامظ فضيا، كا

 صبخؾ عمضيا".
ىحا حجيث جسع كل شيء، يػجج عشجؾ الجشة كالشار، كالجنضا كاآلخخة، الجنضا بقجر مقامظ فضيا، قج تعضر سبعضغ أك 
ثسانضغ عامًا، يقػلػف: ما شاء هللا، كعشجما يسػت اإلنداف بالثسانضغ يدتغخب الشاس، أما اآلف فضقػلػف: شبع مغ 

ف لؤلربعضغ ماذا يقػلػف لو؟ عمى أقرى تقجيخ يقػلػف: لو عذخكف سشة أخخػ، معتخؾ عسخه، كإذا كصل اإلندا
السشايا بضغ الدتضغ كالدبعضغ ىكحا قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، البقاء في الجنضا محجكد، أما اآلخخة فغضخ محجكدة: "كاعسل لآلخخة بقجر 

 خؾ عمضيا". مقامظ فضيا، كاعسل هلل بقجر حاجتظ إلضو، كاتق الشار بقجر صب

 العمع كاألدب أثسغ ما في الجنضا كىحا عصاء األنبضاء :

ىحا فزل مجالذ العمع أؼ كمسة مغ القمب لمقمب، إذا هللا عد كجل أحب عبجًا أسسعو الحق، كما استخذؿ هللا 
الجنضا، كإذا رآه عبجًا إال حطخ عمضو العمع كاألدب، كمعشى استخذلو أؼ رآه شيػانضًا، سخضفًا، أرضضًا، متعمقًا بحصاـ 

 كحلظ حطخ عمضو العمع كاألدب، قاؿ تعالى: 
ْكسًا َكِعْمسًا   ُْ  ﴿ َكَلَسا َبَمَغ َأُشَجُه َكاْسَتَػى َآَتْضَشاُه 

 [14] سػرة القرز: 
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أؼ العمع كاألدب أثسغ ما في الجنضا، كىحا عصاء األنبضاء، فكل إنداف يشطخ عصاؤه مغ هللا مغ أؼ نػع؟ مغ نػع 
قاركف أـ مغ نػع عصاء األنبضاء؟ إف كاف نرضبو مغ هللا عد كجل مغ نػع عصاء قاركف أك فخعػف فيحا ال عصاء 

شأف لو عشج هللا، أما إذا كاف مغ نػع عصاء األنبضاء كلسا بمغ أشجه كاستػػ أتضشاه حكسًا كعمسا فيشضئًا لو؟ لحلظ 
دخل الجشة ال يتألع إال لداعة مخت لع يحكخ هللا  حافطػا عمى ىحه السجالذ؟ كال تجعػىا تفػتكع، كاإلنداف إذا

 فضيا.

* * * 

ة كالغجكة في سبضل هللا أفزل مغ الجنضا كما فضيا :  الخْك

 كاآلف إلى بعس األحاديث الذخيفة، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
ُة َكاْلَغْجَكُة ِفي َسِبضِل َّللَاِ َأْفَزُل ِمَغ الُجْنَضا َكَما ِفضيَ  َْ  ا (())الَخْك

 ]مدمع َعْغ َسْيِل ْبِغ َسْعٍج َرِضي المَّيع َعْشيع[

مثبًل ذىبت مع أخ لخجمتو، أك ذىبت إلى حزػر مجمذ عمع، رجل جاء مغ دكما مغ باص إلى باص، فيحه في 
سبضل هللا، كالشبي الكخيع يقػؿ لظ: "أفزل مغ الجنضا كما فضيا"، مغ لو بضت بعضج عغ السدجج ال يتأسف، وهللا لػ 

ع ماذا يشتطخه في الجشة مغ أجخ كمغ سعادة لتسشى أف يكػف في آخخ الجنضا كيأتي ليحا السجمذ، كالثػاب عمى عم
قجر السذقة، أنا أسكغ في زممكا، أك في دكما، أك داريا، أك كفخسػسة، مغ مكاف بعضج نقػؿ: ىشضئًا لظ ألف أجخؾ 

اصبلت، فالخكحة كالغجكة في سبضل هللا أفزل مغ أعطع مغ أجخنا، عمى قجر السذاكل، كالصخيق، كالتعب، كالسػ 
الجنضا كما فضيا، إف ذىبت لحزػر مجمذ عمع، أك لتعمضع الشاس شضئًا مغ كتاب هللا، كإف ذىبت لتعاكف أخًا في 

 هللا، فالشبي الكخيع قاؿ: "وهللا ألف أمذي مع أخ لي في حاجتو خضخ لي مغ الجنضا كما فضيا".

تعاكف إندانًا، أك تعضشو، أك تدكر مخيزًا، أك تداعج إندانًا، أك تغضث مدتغضثًا خضخ لظ مغ الجنضا كما فضيا، 
فالخكحة الػاحجة، كالغجكة في سبضل هللا أفزل مغ الجنضا كما فضيا، كبالسشاسبة معشى راح أؼ عاد رجع، أؼ إذا 

، ما معشى ىحا؟ أؼ أنو في البضت مػجػد أؼ اآلف جاء، رجل شخؽ الباب كقاؿ لظ: ىشا كالجؾ، تقػؿ لو: اآلف راح
ك إذا قاؿ لظ: سمع عمضو، فيحا اسسو تجلضذ، ىحا كحب شخعًا كصجؽ لغًة، إذا إنداف لغػؼ ىل أنت كاذب أـ 
صادؽ؟ الجػاب أنت صادؽ لغًة كاذب شخعًا، فالذخع عمى السقاصج، فساذا فيع مشظ ىحا الصارؽ؟ أف أباؾ لضذ 

ىحا كحب لكغ الشز صحضح إذًا ىحا ىػ التجلضذ، فالفقياء قالػا: التجلضذ أخػ الكحب، أخػه تسامًا،  في البضت، إذاً 
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 صشػه، الغجك كالخكاح، غجكىا شيخ كركاحيا شيخ. 

ُة َكاْلَغْجَكُة ِفي َسِبضِل َّللَاِ َأْفَزُل ِمَغ الُجْنَضا َكَما ِفضَيا (( َْ  ))الَخْك
 َرِضي المَّيع َعْشيع[ ]مدمع َعْغ َسْيِل ْبِغ َسْعجٍ 

 ْزػر مجمذ العمع يحضي القمب ك يدعج اإلنداف :

، كتمبذ، كتيضئ نفدظ، كتتػضأ، كترمي، كتخخج مغ بضتظ لحزػر مجمذ عمع، فمػ اشمعت عمى الغضب  تقـػ
ػحجه لخأيت أف ىحا العسل خضخ مغ الجنضا كما فضيا قاؿ العمساء: ما فضيا مغ ثخكات، إذًا اإلنداف لو حق الشفط ل

شخرضًا، كل بخمضل ثسشو ثبلثة كثبلثػف دكالرًا كعشجه ستة مبليضغ بخمضل مثبًل، فمػ كانت ىحه الحقػؿ إلنداف 
كلضدت لجكلة، كىحا لحدابو الخاص، قاؿ: الخكحة كالغجكة في سبضل هللا خضخ مغ الجنضا كما فضيا، لتفدضخ ىحا 

فضيا مغ ثخكات، كمشاجع الحىب كاأللساس، كمشاجع  الحجيث في كتاب فتح القجيخ أشار إلى ىحه الشاحضة، ما
البتخكؿ، كحزػر مجمذ عمع خضخ مغ الجنضا كما فضيا، كحزػر مجمذ العمع يحضي القمب، كإذا القمب أصبح حضًا 

 سعج إلى األبج. 

 الخىغ :

الَزاَلُة ِبَقْجِر َعَمِفَيا َكُتْحَمُب ِبَقْجِر َعَمِفَيا َكالَخْىُغ )) َباب الَخْىُغ َمْخُكػب  َكَمْحُمػب  َكَقاَؿ ُمِغضَخُة َعْغ ِإْبَخاِىضَع: ُتْخَكُب 
 ِمْثُمُو ((

 ] البخارؼ عغ إبخاىضع[

لظ أف تخكبيا بشفقتيا كتشفق عمضيا مغ مالظ، مقابل الشفقة تخكبيا، كإذا  -مثبًل فخس -فإذا كضع إنداف عشجؾ رىشًا 
قابل أف تصعسيا، فتخكب كتحمب مغ نفقتيا، يػجج عجؿ، تخكبيا رىغ عشجؾ مثبًل غشسة لظ أف تذخب مغ حمضبيا م
 بشفقتيا كتحمبيا بشفقتيا، كيػجج حجيث آخخ: 

 ))الَخْىُغ ُيْخَكُب ِبَشَفَقِتِو َكُيْذَخُب َلَبُغ الَجرِّ ِإَذا َكاَف َمْخُىػًنا ((
 ] التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ َعْشو[
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 الخفق ك العشف :

 لحجيث الحؼ يقػؿ فضو عمضو الربلة كالدبلـ: كا
 )) الخفق يسغ  كالخخؽ شـؤ ((

 ] البضيقي عغ عائذة[

 الخفق يعشي المصف الحدغ، كالخخؽ بسعشى العشف، كإذا أراد هللا بأىل بضت خضخًا أدخل عمضيع باب الخفق. 

َع َقاَؿ َلَيا: َيا َعاِئَذُة اْرُفِقي َفِإَف َّللَاَ ِإَذا َأَراَد ِبَأْىِل َبْضٍت َخْضًخا )) َعْغ َعاِئَذَة َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسمَ 
 َدَلُيْع َعَم  َباِب الخِّْفِق ((

 ]متفق عمضو َعْغ َعاِئَذَة [

 ِإاَل َشاَنُو (())إَف الخِّْفَق َلْع َيُكْغ ِفي َشْيٍء ِإاَل َزاَنُو ، َكاْلَخْخَؽ َلْع َيُكْغ ِفي َشْيٍء َقُط 
 ] البضيقي عغ عائذة[

 فالعشف بكل الػجػه شائغ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 )) عمسػا كال تعشفػا فإف السعمع خضخ مغ السعشف ((
 ]أخخجو البضيقي عغ أبي ىخيخة [

فاإلنداف عمى قجر ما كانت القزضة كبضخة تحل بالحدشى كاالجتساع مغ دكف كبلـ قاس، كالقزضة ميسا تكغ كبضخة 
ترغخ، أما كمسة قاسضة كاحجة، ضخب عمى الصاكلة، أغمق الباب بعشف فالسػقف تفجخ، بضغ زكجضغ، كشخيكضغ، 

 عػد نفدظ تتكمع كبلمًا لصضفًا حتى في السذكبلت التي تعانضيا. 

 قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:  "

 )) الخفق في السعضذة خضخ مغ بعس التجارة ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ جابخ بغ عبج هللا [

أؼ تجارة فضيا حخاـ، كفضيا مادة محخمة، كمػاد حخميا هللا كأنت تتاجخ بيا، اضغط مرخكفظ كاقترج فيحا أفزل 
 لظ مغ بعس ىحه التجارة.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : صبلة الػتخ .......شخح دعاء القشػت 11الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، ك  إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، ك

أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ. 

 صبلة الػتخ :

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في مػضػع الربلة إلى مػضػع صبلة الػتخ، كالػتخ بالفتح كالكدخ، لظ أف تقػؿ: 
 صبلة الَػتخ، كلظ أف تقػؿ: صبلة الِػتخ، لكغ القخآف قاؿ: 

 ﴿ َكالَذْفِع َكاْلَػْتِخ 
 [ 3] سػرة الفجخ : 

أقػػ مغ الدشة كأقل مغ الفخض، كلكغ السدافخ إذا الػتخ كاجب، ككمسة كاجب أؼ أنو بضغ الفخض كالدشة، فيػ 
قرخ في صبلتو يدتصضع أف يرمي الطيخ ركعتضغ فقط، كال يرمي معيا الدشغ، كيرمي العرخ ركعتضغ، 
كالسغخب ثبلث ركعات، كالعذاء ركعتضغ، كالبج مغ صبلة الَػتخ ألنو كاجب، إذًا الػتخ صبلة بضغ الفخض كالدشة، 

ة، كيقخأ في كل ركعة مشيا الفاتحة كالدػرة، ما الفخؽ بضغ صبلة السغخب كصبلة الػتخ؟ كىػ ثبلث ركعات بتدمضس
شضئاف، األكؿ: أف صبلة الػتخ تقخأ فضيا سػرة في كل ركعة، في األكلى كالثانضة كالثالثة، في السغخب ال تقخأ سػرة 

الػتخ عغ صبلة السغخب، كيجمذ  بالخكعة الثالثة، كفي صبلة الػتخ دعاء القشػت، كىحاف الذضئاف يختمف بيسا
عمى رأس األكلضضغ مشو، أؼ يػجج عشجنا جمدة أكلى كجمدة شػيمة، األكلى حتى التذيج كالصػيمة حتى الدبلـ، كال 

إذا قاـ لمثالثة ال يقػؿ: سبحانظ الميع، ألف ىحه الخكعة عبارة عغ تتسة لخكعتضغ  -يدتفتح عشج قضامو لمثالثة 
رلٍّ صبلة الػتخ بالخكعة الثالثة، كإذا فخغ مغ قخاءة الدػرة فضيا رفع يجيو لجانب أذنضو ثع كال يدتفتح م -سابقتضغ 

كبخ كقشت قائسًا قبل الخكػع في جسضع الدشة، أؼ بعج أف يرمي الخكعة الثالثة كيشتيي مغ قخاءة الفاتحة كسػرٍة 
 لػتخ.يخفع يجيو إلى شحسة أذنضو كيكبخ كيجعػ دعاء القشػت كال يقشت في غضخ ا
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 كالقشػت معشاه الجعاء كىػ أف يقػؿ: الميع إنا ندتعضشظ، االستعانة تعبضخ عغ االفتقار كالعبج فقضخ.

 فباالفتقار إلضظ فقخي أدفع  ما لي سػى فقخي إلضظ كسضمة 
 فمئغ رددت فأي باب أقخع ما لي سػى قخعي لبابظ ْضمة 
*** 

 الشاس رجبلف مؤمغ ككافخ :

، كىحا التقدضع الػحضج، السؤمغ مفتقخ كمتػاضع، كالكافخ متكبخ مدتغٍغ، السؤمغ مفتقخ كالشاس رجبلف مؤمغ ككافخ
متػاضع مربػغ بالكساؿ الفتقاره لحؼ العدة كالجبلؿ، بضشسا الكافخ يدتغشي عغ هللا عد كجل لكبخ في نفدو 

 كباستغشائو يذقى، كلحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 َقْج ػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َخَصَب الَشاَس َيْػـَ َفْتِح َمَكَة َفَقاَؿ َيا َأُيَيا الَشاُس ِإَف َّللَاَ ))َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َأَف َرسُ 

 ((َشِقّي َىضِّغ  َعَم  َّللَاِ   َكَفاِجخ  َأْذَىَب َعْشُكْع ُعبَِّضَة اْلَجاِىِمَضِة َكَتَعاُضَسَيا ِبآَباِئَيا َفالَشاُس َرُجبلِف َبّخ َتِقّي َكِخيع  َعَم  َّللَاِ 
 ]التخمحؼ َعِغ اْبِغ ُعَسَخ[

كاآلف في األرض ممضػف تقدضع، فقخاء كأغشضاء، العخؽ اآلرؼ، الدامي، العخؽ الدكدػني، أؼ تقدضسات عخقضة، 
كتقدضسات إقمضسضة، ك عذائخية، ك قبمضة، ك قػمضة، ك كششضة، كضسغ الػشغ الػاحج يػجج شبقات، كضسغ الصبقة 

 الػاحجة يػجج فئات، فالسجتسع الحجيث مفكظ، قاؿ تعالى: 

ِسضعًا َكُقُمػُبُيْع َشَت  ُيَقاِتُمػَنُكْع َجِسضعًا ِإاَل ِفي ُقًخى ُمَحَرَشٍة َأْك ِمْغ َكَراِء ُجُجٍر َبْأُسُيْع َبْضَشُيْع َشِجيج  َتْحَدُبُيْع جَ ﴿ اَل 
 َذِلَظ ِبَأَنُيْع َقْػـ  اَل َيْعِقُمػَف 

 [14] سػرة الحذخ: 

كاحج مغ بشي البذخ السعخضضغ عغ هللا عد كجل جدءًا مدتقبًل  تحدبيع جسضعًا، لػ نطخت إلى قمػبيع لخأيت كل
 بحاتو، ال تعاكف، كال تعاشف، كال رحسة، كال شفقة، كلكغ السؤمشضغ كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

، َكاْلَفَجَخُة َبْعُزُيْع ِلَبْعٍس َغَذَذة  )) السْؤِمُشػَف َبْعُزُيْع ِلَبْعٍس َنَرَحة  ُمَتَػاُدكَف، َكِإِف اْفَتَخَقْت َمَشاِزُلُيْع َكَأْبَجاُنُيعْ 
 ُمَتَخاِذُلػَف، َكِإِف اْجَتَسَعْت َمَشاِزُلُيْع َكَأْبَجاُنُيْع((

 ] التخغضب كالتخىضب لمسشحرؼ، كالبضيقي في شعب اإليساف عغ أنذ [

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

415 

بح عمضظ ربحًا يػجج في قمب السؤمغ رحسة، كإنراؼ، ك حب لمخضخ، ك قشاعة، فإذا باعظ السؤمغ يرجقظ، كيخ 
معقػاًل، ال يدتغمظ بل يخحسظ، كإذا كقعت بضغ يجؼ إنداف معخض كرأػ أف لظ عشجه حاجة استغمظ أبذع 

 استغبلؿ، فالسؤمشػف بعزيع لبعس نرحة متػادكف كلػ ابتعجت مشازليع. 

 االستعانة باهلل دلضل االفتقار إلضو :

 عد كجل، يا ربي أنا مفتقخ إلضظ، فالسؤمغ إذا دخل لحانػتو: الميع إنا ندتعضشظ فاالستعانة دلضل االفتقار إلى هللا
"الميع افتح لي أبػاب رزقظ"، كإذا الصبضب كضع يجه عمى مخيس يقػؿ: "الميع ال عمع لي إال ما عمستشي"، كإذا 
السحامي تدمع قزضة: يا ربي أليسشي أف أكػف مجافعًا عغ الحق، كأال أكػف عػنًا لمباشل، تخػ القاضي، 

صبضب، كالسحامي، كالسيشجس، كصاحب الستجخ، كالتاجخ، كالرانع، حتى يػجج شيء آخخ أذكخه لكع اآلف أف كال
 هللا سبحانو كتعالى قاؿ: 

 ﴿ اَلِحيَغ ُىْع َعَم  َصبَلِتِيْع َداِئُسػَف  
 [23]سػرة السعارج: 

 ػجج آيات: كىشاؾ دكاـ في الربلة، كضف يجاـك اإلنداف عمى الربلة؟ الربلة خسدة أكقات ي

ْػَلَيا َكالَ  َْ ـَ اْلُقَخى َكَمْغ  ُؽ اَلِحي َبْضَغ َيَجْيِو َكِلُتشِحَر ُأ ِحيَغ ُيْؤِمُشػَف ِباآْلِخَخِة ُيْؤِمُشػَف ﴿ َكَىَحا ِكَتاب  َأنَدْلَشاُه ُمَباَرؾ  ُمَرجِّ
 ِبِو َكُىْع َعَم  َصبَلِتِيْع ُيَحاِفُطػَف  

 [ 92] سػرة األنعاـ: 

 ؼ يحافع عمى صبلة الربح كالطيخ كالعرخ كالسغخب كالعذاء. ىحه كاضحة أ

 الجعاء صبلة :

كلكغ الحيغ ىع عمى صمػاتيع دائسػف أؼ دائسػ الرمة باهلل عد كجل، قاؿ بعزيع: "الجعاء صبلة"، كالشبي عمضو 
الربلة كالدبلـ في كل حخكة ك سكشة يجعػ هللا عد كجل، أؼ كقف أماـ السخآة يسذط شعخه فقاؿ: "الميع كسا 

ذضغ دخل إلى الخبلء فقاؿ: "الحسج هلل حدشت َخمقي حدغ ُخمقي"، إنداف كامل ال يػجج فضو نقز كال عضب م
 كأبقى في قػتو كأذىب عشي أذاه".  -الصعاـ  -الحؼ أذاقشي لحتو 
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فتح السفتاح كدخل إلى البضت: "الحسج هلل الحؼ آكاني ككع مغ ال مأكػ لو"، سافخ: "الميع أنت الخفضق في الدفخ 
بح السمظ هلل، إف في خمق الدسػات كاألرض كالخمضفة في األىل كالساؿ كالػلج"، أصبح يقػؿ: "أصبحشا كأص

 كاختبلؼ المضل كالشيار آليات ألكلي األلباب".
ركب دابة يقػؿ: "الميع إني أسألظ مغ خضخىا كمغ خضخ ما خمقت لو، كأعػذ بظ مغ شخىا كشخ ما خمقت لو"، 

مغ شخىا كشخ ما اآلف إذا ركب سضارتو يقػؿ: "الميع إني أسألظ مغ خضخىا كخضخ ما صشعت لو، كأعػذ بظ 
صشعت لو"، تخػ كتاب األذكار لمشػكؼ يجسع أدعضة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ في كل أحػالو؛ في صحػه ك 
نػمو، كفي عسمو ك سفخه، كجياده، كعبلقتو مع زكجو، ك مع أكالده، كجضخانو، خخج مغ السدجج: "الميع افتح لي 

ػاب رحستظ"، في السدجج البج مغ رحسة تتشدؿ عمى قمب أبػاب فزمظ"، دخل إلى السدجج: "الميع افتح لي أب
السؤمغ، خخج مغ السدجج: "يا ربي أعشي عمى تصبضق ما سسعت، افتح لي أبػاب فزمظ كارزقشي عسبًل صالحًا 

 يقخبشي إلضظ". 

 الغش  كالفقخ بعج العخض عم  هللا :

قمت: الغشى كالفقخ بعج العخض عمى هللا، الضـػ أكخمشي هللا فالتقضت مع إنداف شعخت أنو عمى شيء مغ الغشى، ف
 قمت لو أيزًا: لػ أف الجنضا تعجؿ عشج هللا جشاح بعػضة ما سقى الكافخ مشيا شخبة ماء، قمت لو أيزًا قػلو تعالى: 

 ﴿ اْنُطْخ َكْضَف َفَزْمَشا َبْعَزُيْع َعَم  َبْعٍس َكَلآْلَِخَخُة َأْكَبُخ َدَرَجاٍت َكَأْكَبُخ َتْفِزضبًل  
 [ 21سػرة اإلسخاء:  ]

قمت لو: "يقػؿ هللا عد كجل أعصضتظ مااًل فساذا صشعت فضو؟ يقػؿ ىحا العبج لع أنفق مشو شضئًا مخافة الفقخ عمى 
أكالدؼ مغ بعجؼ، يقػؿ هللا لو: ألع تعمع بأني أنا الخزاؽ ذك القػة الستضغ، إف الحؼ خذضتو عمى أكالدؾ مغ بعجؾ 

عصضتظ مااًل فساذا صشعت بو؟ يقػؿ: أنفقتو عمى كل محتاج كمدكضغ لثقتي أنظ خضخ قج أندلتو بيع، يقػؿ آلخخ: أ 
 حافطًا كأنت أرحع الخاحسضغ، يقػؿ: أنا الحافع ألكالدؾ مغ بعجؾ". 

قمت لو: يحذخ األغشضاء أربع فخؽ يـػ القضامة؛ فخيق جسع الساؿ مغ حبلؿ كأنفقو في حخاـ فضقاؿ: خحكه إلى الشار، 
ؿ مغ حخاـ كأنفقو في حبلؿ فضقاؿ: خحكه إلى الشار، كفخيق جسع الساؿ مغ حخاـ كأنفقو في حخاـ كفخيق جسع السا

فضقاؿ: خحكه إلى الشار، كفخيق جسع الساؿ مغ حبلٍؿ كأنفقو في حبلؿ ىحا يحاسب، ىحا يقاؿ لو: قفػه فاسألػه عغ 
ى عباد هللا؟ كىل قاؿ جضخانو: يا رب كل صغضخة ككبضخة، ىل ضضع فخض صبلٍة أـ كاف مشذغبًل بسالو؟ كىل تاه عم
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لقج أغشضتو بضغ أضيخنا فقرخ في حقشا؟ ىل؟ ىل؟ كمازاؿ يدأؿ كيدأؿ، قمت لو: يقػؿ هللا عد كجل: سبحاف هللا! 
الميع أليسشي كل األحاديث الستعمقة بالغشى، يقػؿ هللا عد كجل: "عبجؼ خمقت لظ الدسػات كاألرض ك لع أعي 

سػقو لظ كل حضغ؟ عبجؼ لي عمضظ فخيزة كلظ عمي رزؽ فإذا خالفتشي في فخيزتي لع بخمقيغ أفضعضضشي رغضف أ
أخالفظ في رزقظ، كعدتي كجبللي إف لع تخض بسا قدستو لظ فؤلسمصغ عمضظ الجنضا تخكس فضيا ركس الػحر 

 في البخية ثع ال يشالظ مشيا إال ما قدست كال أبالي". 

 مغ اتكل عم  نفدو أككمو هللا إياىا :

ت أحاديث كثضخة كشعخت أنو حرل تصػر جحرؼ في نفدو، فيحه األحاديث شفاء لمقمػب، كما يشصق عغ ذكخ 
اليػػ إف ىػ إال كحي يػحى، استػقفشي ىحا كمو كمسة: الميع إنا ندتعضشظ، ىشاؾ استعانة، مغ اتكل عمى نفدو 

 أككمو هللا إياىا.
جبخ عمضظ يا رب كاليشجسة عمي فأخح في اليشجسة قاؿ شالب: يا رب أنت تعخؼ أني في اليشجسة قػؼ ججًا فال

 صفخًا كبالجبخ نجح، كفي العاـ الثاني قاؿ: يا رب اليشجسة كالجبخ عمضظ، االثشاف معًا. 
سبحاف هللا اإلنداف عشجما يعتسج عمى شيء مغ قجراتو فاهلل عد كجل يغار عمى التػحضج، فبلبج أف يؤتى الححر 
مغ مأمشو، فصبضب معو بػرد بأمخاض الجياز اليزسي ىل يػجج معو قخحة؟ نعع معو قخحة، ىػ كاثق أنو سػؼ 

أمخاض القمب ىل يرضخ معو جمصة؟ يأخح احتضاشات كافضة لرضانة جيازه اليزسي كىحه آية، كشبضب مختز ب
يعخؼ أمخاض القمب ما أسبابيا، فالتػتخات العربضة كالخاحة الجدسضة أيزًا ىحه آية، دائسًا كأبجًا مغ أؼ مكاف أنت 

 مصسئغ إلضو مغ ىشا تأتي السذكمة، قاؿ تعالى: 
ِدَياِرِىْع أِلََكِؿ اْلَحْذِخ َما َضَشْشُتْع َأْف َيْخُخُجػا َكَضُشػا َأَنُيْع َماِنَعُتُيْع ﴿ ُىَػ اَلِحي َأْخَخَج اَلِحيَغ َكَفُخكا ِمْغ َأْىِل اْلِكَتاِب ِمْغ 

ْضُث َلْع َيْحَتِدُبػا َكَقَحَؼ ِفي ُقُمػِبِيْع الُخْعَب ُيْخِخُبػَف ُبضُ  َْ ُرػُنُيْع ِمْغ َّللَاِ َفَأَتاُىْع َّللَاُ ِمْغ  ػَتُيْع ِبَأْيِجيِيْع َكَأْيِجي ُْ
 ْلُسْؤِمِشضَغ َفاْعَتِبُخكا َياُأكِلي اأْلَْبَراِر  ا

 [ 2] سػرة الحذخ: 
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ضج ىػ االفتقار إل  هللا :  التْػ

ما تعمست العبضج أفزل مغ التػحضج، فالتػحضج ىػ االفتقار إلى هللا، فكمسا ارتقى اإلنداف عشج هللا يفتقخ في نفدو، 
ا عبلقة عكدضة بضغ الكبخ كالجيل، كبضغ العمع كالتػاضع، فسغ ككمسا ىبط في دركات البعج يختفع في نفدو، إني

عبلمات العمساء التػاضع، كالستكبخ جاىل، قاؿ: يطل السخء عالسًا ما شمب العمع فإذا ضغ أنو قج عمع فقج جيل، 
اآلف صار جاىبًل، عالع كبضخ دخل إلى مدجج فػجج شابًا ناشئًا يجّرس، كالشاس متحمقػف حػلو كمدخكركف، ك 
مقبمػف، كمعجبػف، فخآىا كبضخة أف ييسمو الشاس ك يمتفػا حػؿ ىحا الذاب، فجمذ يدتسع في نرف الجرس، قاؿ 
 لو: يا ىحا ما سسعشا بيحا الكبلـ؟ فقاؿ الذاب: أحرمت جسضع العمع؟ إذا قاؿ لو: نعع يكػف كاذبًا، قاؿ تعالى: 

 ِخ َربِّي َكَما ُأكِتضُتْع ِمْغ اْلِعْمِع ِإاَل َقِمضبًل  ﴿ َكَيْدَأُلػَنَظ َعْغ الُخكِح ُقْل الُخكُح ِمْغ َأمْ 
 [85] سػرة اإلسخاء: 

قاؿ لو: ال، قاؿ لو: أحرمت شصخه؟ قاؿ لو: نعع، قاؿ لو: ىحا مغ الذصخ الحؼ ال تعخفو، فاإلنداف يجب أف 
يجخل مجرس إلى  يتػاضع، ك ما مغ أحج أكبخ مغ أف يشقج، كما مغ أحج أصغخ مغ أف يشقج، تػاضع، أحضاناً 

الرف مستمئًا إعجابًا بذيادتو، كذكائو، كشخرضتو، فضصخح عمضو شالب سؤااًل فضقف حائخًا، فضكذفو هللا كيفزحو، 
قاؿ أحج العمساء جمذ بسجمذ كالشاس تحمقػا حػلو، كشعخ أف لو مكانة كبضخة، فأراد أف يؤكج ليع اتداع عمسو 

، فقاؿ لو الغبلـ ىسا في فقاؿ: وهللا ما سسعت شضئًا إال حفطتو، كم ا حفطت شضئًا فشدضتو، يا غبلـ ىات نعبلؼَّ
رجمضظ، فشطخ فإذا ىع في رجمضو، ففزحو هللا عد كجل في ىحا السػقف، اإلنداف ال يتكبخ قاؿ عمضو الربلة 

 كالدبلـ: 

َدًشا َكَنْعُمُو ))ال َيْجُخُل اْلَجَشَة َمْغ َكاَف ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُؿ َذَرٍة ِمْغ ِكْبٍخ، َقاَؿ  َْ َرُجل : ِإَف الَخُجَل ُيِحُب َأْف َيُكػَف َثْػُبُو 
َدَشًة َقاَؿ: ِإَف َّللَاَ َجِسضل  ُيِحُب اْلَجَساَؿ اْلِكْبُخ َبَصُخ اْلَحقِّ َكَغْسُط الَشاِس (( َْ 

ِ ْبِغ َمْدُعػٍد[  ]التخمحؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 الِكبخ مغ الذضصاف :

ك أعطع إنداف يفتح أكبخ بمج يعاديو كلضذ الذيء سيبًل، فعسخ شػيل مغ الحخكب، كاإلخخاج، كاالئتسار مغ كفار 
قخير عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كحضشسا دخل مكة فاتحًا دخميا مصأشئ الخأس، ما كججت مػقفًا ييد مذاعخ اإلنداف كقػلو 

 لدضجنا عمي كأبي لبابة: 
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يع َعَمْضِو َكَسَمَع َبْجٍر ُكُل َثبلَثٍة َعَم  َبِعضٍخ َكاَف َأُبػ ُلَباَبَة َكَعِمُي ْبُغ َأِبي َشاِلٍب َزِمضَمْي َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  المَ ))ُكَشا َيْػـَ 
ْشَظ، َفَقاَؿ: َما َأْنُتَسا ِبَأْقَػى ِمشِّي َقاَؿ: َكَكاَنْت ُعْقَبُة َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع، َقاَؿ: َفَقاال َنْحُغ َنْسِذي عَ 
 َكال َأَنا ِبَأْغَش  َعِغ األْجِخ ِمْشُكَسا ((

ِ ْبِغ َمْدُعػٍد[  ] أحسج َعْغ َعْبِج َّللاَّ

عمي سمخيا، عمي شبخيا، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: كعمي جسع الحصب، نكفضظ ىحا، قاؿ: أعمع ذلظ كلكغ هللا 
ًا عمى أقخانو، ىحا قسة السجتسع اإلسبلمي، ك قسة البذخية، فيحه أخبلقو فسغ أنت؟ الكبخ يكخه أف يخػ عبجه متسضد 

 مغ الذضصاف. 

 مغ اعتسج عم  نفدو فقج خدخ خدخانًا مبضشًا :

الميع إنا ندتعضشظ، أال أنبئكع بسعشى ال حػؿ كال قػة إال باهلل، ال قػة عمى شاعتو إال بو، كال حػؿ عغ معرضتو إال 
نعبج كإياؾ ندتعضغ، ربي إف لع ترخؼ عشي كضجىغ أصبػ إلضيغ، ربي أجشبشي كبشي أف نعبج األصشاـ،  بو، إياؾ

أدعضة األنبضاء، أحضانًا اإلنداف يدتقضع استقامة تامة، يذعخ بشذػة ىائمة، شاب في مقتبل حضاتو يغس برخه، 
لػرع، أنت قػؼ الذخرضة، أنت صاحب كيتابع ديشو، أحضانًا يأتضو الذضصاف فضقػؿ لو: لضذ مثمظ شابًا، أنت ا

اإلرادة القػية، كلسا صمى ندي قػلو تعالى: إياؾ نعبج كإياؾ ندتعضغ، فقج تفتشو امخأة، كأحضانًا إذا حرل اعتساد 
 عمى الشفذ فيحا ىػ الخدخاف السبضغ. 

 اليجى خط مدتقضع ك ىػ ىجى هللا عد كجل :

 ، قاؿ تعالى: الميع إنا ندتعضشظ كندتيجيظ، إف اليجػ ىجػ هللا
 َكاَلِحي اْسَتْيَػْتُو الَذَضاِشضُغ ﴿ ُقْل َأَنْجُعػ ِمْغ ُدكِف َّللَاِ َما اَل َيشَفُعَشا َكاَل َيُزُخَنا َكُنَخُد َعَم  َأْعَقاِبَشا َبْعَج ِإْذ َىَجاَنا َّللَاُ 

ْضَخاَف َلُو َأْصَحاب  َيْجُعػَنُو ِإَل  اْلُيَجى  َْ  اْئِتَشا ُقْل ِإَف ُىَجى َّللَاِ ُىَػ اْلُيَجى َكُأِمْخَنا ِلُشْدِمَع ِلَخبِّ اْلَعاَلِسضَغ  ِفي اأْلَْرِض 
 [71] سػرة األنعاـ: 

ال يػجج ىجػ آخخ، كسا أنو ال يسخ بضغ نقصتضغ خصاف مدتقضساف كالبج مغ انصباقيسا عمى بعزيسا، كحلظ لضذ 
 ج آية ىكحا قاؿ تعالى: في األرض إال ىجػ كاحج ما سػػ اليجػ ضبلؿ، يػج

 ﴿ َفَحِلُكْع َّللَاُ َرُبُكْع اْلَحُق َفَساَذا َبْعَج اْلَحقِّ ِإاَل الَزبَلُؿ َفَأَنا ُتْرَخُفػَف  
 [32] سػرة يػسف: 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

420 

اليجػ خط مدتقضع، خط آخخ ال يشصبق عمضو ما اسسو؟ مشحٍغ، مشكدخ، ال يسكغ أف يكػف الخط الثاني الحؼ ال 
 الخط مدتقضسًا، يػجج آية دقضقة بيحا السعشى، قاؿ تعالى:  يشصبق عمى ىحا

 ﴿ َكَأَف َىَحا ِصَخاِشي ُمْدَتِقضسًا َفاَتِبُعػُه َكاَل َتَتِبُعػا الُدُبَل َفَتَفَخَؽ ِبُكْع َعْغ َسِبضِمِو  
 [ 153] سػرة األنعاـ: 

ترػر نقصتضغ، كيػجج مدتقضع بضشيسا، ىحا ىػ الحق، فسسكغ أف تخسع مئة خط مشحغ، كمئة خط مشكدخ، 
 فالباشل متعجد أما الحق فػاحج. 

 االستقامة قصعضة كاالنحخاؼ ندبي :

ىحا السػضػع يقػدنا إلى مػضػع آخخ فاالستقامة قصعضة كاالنحخاؼ ندبي كضف؟ مدتػدع لمػقػد لو حالتاف؛ إما 
محكع أك أنو غضخ محكع، كاإلحكاـ حالة كاحجة كمعشى ىحه الحالة أنظ إذا أكدعت بو ألف لتخ كتخكتو خسذ أنو 

سشػات فاأللف لتخ تبقى ألف لتخ، كىحا معشى أنو محكع، كإذا كاف غضخ محكع فيحه الكسضة تفخغ بداعة أك 
ستقامة ال يػجج حل كسط، أما ساعتضغ، أك شيخ أك شيخيغ، ىحا كمو غضخ محكع، كعجـ اإلحكاـ ندبي، فباال

باالنحخاؼ فضػجج حل كسط، يػجج زنا كيػجج نطخ، كمرافحة، كمغازلػػػة، كشخب خسخ، كبضعو، كاإلعبلف عشو، 
كالخصاشػف يجخمػف في السػضػع، خصاط كرساـ، بالدخقة يػجج سخقة لضخة كيػجج ألف كممضػف فاالنحخاؼ ندبي، 

 قامة فتامة، االستقامة قصعضة ذات حج دقضق كلحلظ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: كالدنا ندبي، كالخسخ ندبي، أما االست
ػد  َكاْلَػاِقَعُة ))َعِغ اْبِغ َعَباٍس َقاَؿ: َقاَؿ َأُبػ َبْكٍخ َرِضي الَميع َعْشيع: َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َقْج ِشْبَت، َقاَؿ: َشَضَبْتِشي ىُ 

َرْت ((َكاْلُسْخَسبلُت َكَعَع َيَتَداَءُلػَف كَ   ِإَذا الَذْسُذ ُكػِّ
 ]التخمحؼ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

 ما معشى ىحا الكبلـ، قـػ ىػد شضبػه ال سػرة ىػد؟ ألف فضيا آية كاحجة قػلو تعالى: 

 ﴿ َفاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت َكَمْغ َتاَب َمَعَظ  
 [ 112] سػرة ىػد: 

 قػلو الذخيف:  كأف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ استشبط مغ ىحه اآلية

 )) كإَف هللا أمَخ السؤمشضغ بسا أمخ بو السخسمضغ ((
 ]أخخجو مدمع كالتخمحؼ عغ أبي ىخيخة [
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اآلف أكثخ كمسة عمى لداف الشاس: أنا لدت نبضًا، شيء جسضل، فمػ فخضشا كمفشا مسخضًا أف يزخب إبخة أال يعقسيا 
ا بأعمى شبضب في العالع كىػ جخاح قمب مفتػح ككمفشاه كحجتو أف يقػؿ: أنا لضدت شبضبًا؟ ىحا ال يرح، فمػ جئش

بزخب إبخة، ككمفشا مسخضًا متخخجًا حجيثًا بزخب إبخة، فعمى االثشضغ أف يصبقا التعمضسات نفديا في التعقضع، 
فاألكؿ أعمع بالعمع أما الدمػؾ فػاحج، كإف هللا أمخ السؤمشضغ بسا أمخ بو السخسمضغ حتى ال يجخل الذضصاف عمى 

نداف كيقػؿ لػػو: أنت لدت نبضًا ىحه مختبة األنبضاء، ال السختبة بالسعخفة، كاإلقباؿ، كالذفافضة، كالفتػح، كالخؤية، اإل
 ك لكغ االستقامة كاحجة: 

 )) كإَف هللا أمَخ السؤمشضغ بسا أمخ بو السخسمضغ ((
 ]أخخجو مدمع كالتخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 الذجائج ما يحسمو عم  التػبة : تػبة هللا عم  العبج أف يدػؽ لو مغ

 كندتيجيظ كندتغفخؾ كنتػب إلضظ، فسػضػع التػبة مػضػع دقضق ججًا، كربشا عد كجل قاؿ: 
َبْت َكَضاَقْت َعَمْضِيْع َأنفُ  ُْ َت  ِإَذا َضاَقْت َعَمْضِيْع اأْلَْرُض ِبَسا َر َْ ْف اَل َمْمَجَأ ُدُيْع َكَضُشػا أَ ﴿ َكَعَم  الَثبَلَثِة اَلِحيَغ ُخمُِّفػا 
ضُع    ِمْغ َّللَاِ ِإاَل ِإَلْضِو ُثَع َتاَب َعَمْضِيْع ِلَضُتػُبػا ِإَف َّللَاَ ُىَػ الَتَػاُب الَخِْ

 [ 118] سػرة التػبة: 

فبالسشصق أييسا أكلى؟ تابػا فتاب عمضيع أـ تاب عمضيع لضتػبػا؟ بالسشصق: تابػا فتاب عمضيع، بسعشى أف هللا قبل 
، أما ىحه اآلية فتاب عمضيع لضتػبػا، قاؿ بعس العمساء: تػبة هللا عمى العبج أف يدػؽ لو مغ الذجائج ما تػبتيع

يحسمو عمى التػبة، تاب عمضيع ضضق عمضيع، شح الدساء، ارتفعت األسعار ضاقت السكاسب، ضاقت الجنضا، تاب 
كع، إذا شحت السػارد فمضذ ىحا الذح عغ عجد كال عمضيع لضتػبػا، فجائسًا كأبجًا أريج أف يبقى ىحا السعشى في أذىان

عغ افتقار كلكشو شح فسعالجة، تزضق فسعالجة، هللا الغشي كغ فضكػف، كمخة رأيت بأـ عضشي سشبمة قسح فضيا 
خسذ كثبلثػف سشبمة أصميا قسحٌة كاحجة، أخحنا سشبمة كعجدناىا فكانت خسدضغ حبة، ضخبشا خسدضغ في خسذ 

 سبعسئة حبة مغ حبة كاحجة، ذكخت قػلو تعالى: كثبلثضغ فكاف ألفًا ك 

 ﴿ َكَأْف َلِػ اْسَتَقاُمػا َعَم  الَصِخيَقِة أَلَْسَقْضَشاُىْع َماًء َغَجقًا* ِلَشْفِتَشُيْع ِفضِو  
 [ 17-16] سػرة الجغ: 
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حضخة مآلنة، كاف في الذاـ قذاشػ ثمج في الخسدضشات كاألربعضشات، نيخ يديج كاف عسخه ثبلثة أمتار، العتضبة ب
 أمصار غديخة ججًا، خضخات ال يعمسيا إال هللا، قاؿ تعالى: 

ْنِجضَل َكَما ُأْنِدَؿ ِإَلْضِيْع ِمْغ َربِِّيْع أَلََكُمػا ِمْغ َفْػِقِيْع   َكِمْغ َتْحِت َأْرُجِمِيْع  ﴿ َكَلْػ َأَنُيْع َأَقاُمػا الَتْػَراَة َكاإلِْ
 [ 66] سػرة السائجة: 

   العبج لضذ عغ فقخ كال عغ عجد كلكغ عغ تخبضٍة ك ْكسٍة :تزضضق هللا عم

كرغع شح األمصار الذجيج في ىحا العاـ فاهلل عد كجل أذف لؤلشجار أف تزاعف ثسخىا، فزاعفت ثسخىا، كقل 
سعخىا، فأكل الشاس جسضعًا فاكيًة في ىحا الرضف، ما التفدضخ العمسي ليحه الطاىخة؟ ال أحج يجرؼ، قاؿ لي 

يػجج ضساف خدارتو أقل مغ خسدضغ ألفًا، قمت لو: ما الدبب؟ فقاؿ: إنو اشتخػ الكضمػ بخسذ لضخات شخز: ال 
كتػقع أف يبضعو بعذخ، فباعو بثبلث، إنتاج غديخ ججًا، إذا أعصى أدىر، فكل شيء يحدبو الشاس ضضقًا، ىحا 
 كسٍة.ضضق تخبػؼ، ضضق معالجة، ضضق لضذ عغ فقخ كال عغ عجد كلكغ عغ تخبضٍة، كعغ ح

يقػؿ أحجىع: أنا ما عبلقتي إذا كاف الشاس فاسقضغ؟ أنا مدتقضع، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لػ أنظ أرضضت هللا  
سبحانو كتعالى تسامًا ألرضاؾ تسامًا، كلعذت بضغ الشاس ككأنظ لدت مشيع، لعذت في ضخكفيع ككأنيا ال تؤثخ 

 تعمسشي بسا يرمحظ، أنت تخيج كأنا أريج فإذا عمضظ، كغ لي كسا أريج أكغ لظ كسا تخيج، كغ لي كسا أريج كال
سمست لي فضسا أريج كفضتظ ما تخيج كإف لع تدمع لي فضسا أريج أتعبتظ فضسا تخيج ثع ال يكػف إال ما أريج، فالتػبة إلى 

 هللا، تػبػا إلى هللا قبل أف يتػب عمضكع، إذا تاب عمضكع تزصخكف إلى التػبة. 

 جة كسا في الخخاء :بصػلة اإلنداف أف يكػف في الذ

كنؤمغ بظ كنتػكل عمضظ، فديل عمى اإلنداف بالخخاء أف يكػف مؤمشًا أما ىحا اإليساف فضيتد أحضانًا في الذجة، 
 فخبشا عد كجل قاؿ: 

َت  َيِسضَد اْلَخِبضَث ِمْغ الَصضِِّب كَ  َْ َما َكاَف َّللَاُ ِلُضْصِمَعُكْع َعَم  اْلَغْضِب ﴿ َما َكاَف َّللَاُ ِلَضَحَر اْلُسْؤِمِشضَغ َعَم  َما َأْنُتْع َعَمْضِو 
 َأْجخ  َعِطضع  َكَلِكَغ َّللَاَ َيْجَتِبي ِمْغ ُرُسِمِو َمْغ َيَذاُء َفآِمُشػا ِباّلَِلِ َكُرُسِمِو َكِإْف ُتْؤِمُشػا َكَتَتُقػا َفَمُكْع 

 [ 179] سػرة آؿ عسخاف: 
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بالسشحجر كل أنػاع الدضارات جضجىا كسضئيا، الكبضخة كالرغضخة، ما كاف ذا قػة كبضخة، كما كاف ذا قػٍة ضعضفة، كمو 
يشصمق، كلكغ الرعػد الذجيج يسضد، كميع يجعي حب الشبي فمسا أحاط السذخكػف بالسجيشة، كجاؤكا قخابة عذخة 

األرض بسا رحبت، انكذف السذخكػف، أما آالؼ، كنقس الضيػد عيجىع، كانكذف ضيخىع، كضاقت عمضيع 
 السؤمشػف الرادقػف فقاؿ تعالى: 

 ُخ َكَما َبَجُلػا َتْبِجيبًل  ﴿ ِمْغ اْلُسْؤِمِشضَغ ِرَجاؿ  َصَجُقػا َما َعاَىُجكا َّللَاَ َعَمْضِو َفِسْشُيْع َمْغ َقَز  َنْحَبُو َكِمْشُيْع َمْغ َيْشَتطِ 
 [ 23] سػرة األحداب: 

تكػف أنت أنت في الخخاء كالذجة، في الرحة كالسخض، في القػة كالزعف، في دخل محجكد كفي  فالبصػلة أف
دخل غضخ محجكد، إف آتاؾ هللا أكالدًا أك لع يؤتظ، إف كانت زكجتظ عمى ما يخاـ أك لضدت عمى ما يخاـ، ىحه ىي 

 البصػلة. 

 الخضخ كمو مغ هللا عد كجل :

هللا، نذكخؾ كال نكفخؾ، كنخمع كنتخؾ مغ يكفخؾ، إذا التقضت بإنداف فاجخ  كنثشي عمضظ الخضخ كمو، الخضخ كمو مغ
لضذ لظ الحق أف تراحبو، كالعمساء قالػا: ىشاؾ أشضاء كثضخة تجخح عجالة اإلنداف مشو: صحبة األراذؿ، كالتشده 

تصفضف بتسخة، كأكل في الصخقات، كاألكل في الصخيق، كالدضخ حافضًا، كالبػؿ في الصخيق، كالحجيث عغ الشداء، كال
 -كالدخعة بالدضارة  -كمغ أشمق لفخسو العشاف  -بغبًل  -لقسة مغ حخاـ، كالرضاح في السشدؿ، كمغ أشمق بخزكنًا 

ىحا كمو يجخح العجالة، كمغ لعب الذصخنج تجخح عجالتو، كالتصفضف بتسخة، كأكل لقسة مغ حخاـ، ىحه األشضاء 
جثيع فكحبيع، ككعجىع فأخمفيع، تدقط عجالتو، كيػجج فخؽ بضغ سقػط تجخحيا، كلكغ مغ عامل الشاس فطمسيع، كح
 العجالة كبضغ جخحيا، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

جثيع فمع يكحبيع، ك كعجىع فمع يخمفيع، فيػ مسغ كسمت مخكءتو، كضيخت  ))مغ عامل الشاس فمع يطمسيع، ْك
خمت غضبتو((  عجالتو، ككجبت أخػتو، ْك

 بغ أبي شالب[ ] مدشج الذياب عغ عمي
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 كنثشي عمضظ الخضخ كمو، كنذكخؾ كال نكفخؾ، كنخمع كنتخؾ مغ يفجخؾ، إف هللا لضغزب إذا مجح الفاسق: 

 )) مغ جمذ إل  غشي فتزعزع لو ذىب ثمثا ديشو ((
 ] البضيقي في شعب اإليساف عغ ابغ مدعػد[

 )) اْثػا التخاب في كجػه السجاْضغ ((
 األسػد [] ركاه مدمع عغ السقجاد بغ 

كسضجنا الرجيق مجح فػقف أرقى مػقف، قاؿ: "الميع أنت أعمع مشي مغ نفدي، كأنا أعمع بشفدي مشيع، الميع 
 كاغفخ لي ما ال يعمسػف، كال تأخحني بسا يقػلػف". -ككاف شسػحًا  -اجعمشي خضخًا مسا يقػلػف 

طخ فضيع محجًا البرخ ككأنسا ييع بذيء إلى سضجنا عسخ مجح فقاؿ لو رجل: "ما رأيشا خضخًا مشظ بعج رسػؿ هللا، فش
أف قاؿ أحجىع: بمى لقج رأيشا مغ ىػ خضخ مشظ، قاؿ: كمغ ىػ؟ قاؿ: أبػ بكخ، قاؿ: صجقت ككحبتع جسضعًا" عج 
سكػتيع كحبًا قاؿ: "وهللا لقج كشت أضل مغ بعضخؼ ككاف أبػ بكخ أشضب مغ ريح السدظ"، إنراؼ ال يػجج نفاؽ، 

 رفًا.كاف رضي هللا عشو مش

 هللا عد كجل مالظ كل شيء :

كنخمع كنتخؾ مغ يفجخؾ، الميع إياؾ نعبج، لػ قاؿ: نعبج إياؾ ليا معشى، لسا تقجـ السفعػؿ بو صار اختراصًا، 
 كقرخ نعبجؾ كحجؾ، كلظ نرمي كندجج كإلضظ ندعى، ىحه الجيػد، ىحا العسل، قاؿ تعالى: 

ِ َربِّ اْلَعاَلِسضَغ  ﴿ ُقْل ِإَف َصبَلِتي َكُنُدِكي َكَمْحَضاي كَ   َمَساِتي ّلِلَِ
 [162] سػرة األنعاـ: 

كع الدكاة يا سضجؼ؟ قاؿ: عشجنا أـ عشجكع؟ قالػا كضف عشجنا أـ عشجكع؟ قاؿ: عشجكع كاحج في األربعضغ، أما عشجنا 
أبا بكخ؟ قاؿ: هللا فالعبج كمالو لدضجه، ىؤالء الدابقػف الدابقػف، ال يػجج عشجىع ىحا لي كىحا هلل، ماذا أبقضت يا 

 كرسػلو، أعصاه كل مالو كتخمل بالعباءة.

 إف عحابظ الجج بالكفار ممحق، كصمى هللا عمى الشبي كآلو كسمع. 
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 العبخة في القمب كما كع  مغ ْقائق :

 كالسؤتع يقخأ القشػت كاإلماـ، ألف القشػت في الػتخ لضذ جيخيًا، كإذا شخع اإلماـ بالجعاء بعجما تقجـ قاؿ أبػ
يػسف رحسو هللا: يتابعػنو كيقخؤكنو معو، فمػ فخضشا اإلماـ قخأه ألنو عشجنا كتخ في التخاكيح، كالػتخ في التخاكيح 
يرمى جساعًة، فإذا اإلماـ قخأه جيخًا يتابعػنو كيقخؤكنو معو، كإذا قخأه سخًا يقخأه ىػ سخًا، ك يفزل أف يرمى الػتخ 

 في رمزاف في التخاكيح جساعًة كجيخًا. 
قاؿ دمحم: ال يتابعػنو كلكغ ُيَؤمشػف، يقػلػف: آمضغ، كيػجج رأياف متشػعاف، إذا رجل ما حفطو ماذا يقػؿ؟ يقػؿ: 
الميع اغفخ لي ثبلثًا؛ الميع اغفخ لي، الميع اغفخ لي، الميع اغفخ لي، أك ربشا آتشا في الجنضا حدشًة كفي اآلخخة 

تػجو إلى هللا عد كجل، كأنا أقتخح عمى األخ الحاج كالسعتسخ  حدشًة كقشا عحاب الشار، يا رب يا رب يا رب، أؼ
أال يحسل دفتخًا كيقخأ، ذىب حالظ كمو، تػجو إلى هللا عد كجل ادُع مغ عشجؾ، ألف الجعاء لػ كاف بمغة غضخ 
فرضحة يرل إلى هللا عد كجل، ألف سضجنا ىاركف أفرح مغ سضجنا مػسى، مغ كاف الشبي؟ إشارة دقضقة في 

يػجج إشارات دقضقة ججًا، السخسل كاف سضجنا مػسى، كالعبخة في القمب كما كعى مغ حقائق، أنا قخأت حجيثًا القخآف 
 تأثخت بو كثضخًا، قاؿ: 

َسِة(( ))َكَما َأْقَبَل َعْبج  ِبَقْمِبِو ِإَل  َّللَاِ َعَد َكَجَل ِإاَل َجَعَل ُقُمػَب اْلُسْؤِمِشضَغ ُتَقاُد ِإَلْضِو ِباْلُػدِّ  ْْ  َكالَخ
 ] أحسج عغ أبي الجرداء[

 السؤمشػف الرادقػف الػرعػف الداىجكف ممػؾ الجار اآلخخة :

يسكغ أف تتعمع عمسًا دقضقًا ججًا، تحفع أشضاء نادرة، كأف يكػف عشجؾ ثقافة كاسعة، محفػضات غديخة، لغة فرضحة، 
ب رغع ىحا الزجضج كالرضاح ال أحج يتأثخ بظ، نبخات حادة، ليجة خصابضة، قجرات عمى اإلقشاع، لكغ ال يػجج قم

ألف الشضة انتداع إعجاب اآلخخيغ، كقج حرل ىحا، حرل إعجاب كلكغ إذا كانت الشضة ىجايتيع، كإنقاذىع، عشجئٍح 
هللا سبحانو كتعالى يمقي في قمػب السؤمشضغ مػدًة كمحبًة ليحا الجاعي، فالقزضة لضدت بالحفع كال في الذيخة، 

 مغ ىػ؟ الذضصاف مذيػر ججًا في كل لغات العالع، لضدت الذيخة مقضاس العطسة: أشيخ مخمػؽ 
 )) رب أشعث أغبخ ذي شسخيغ، مجفػع باألبػاب، لػ أقدع عم  هللا ألبخه ((

 ] أخخجو الحاكع في السدتجرؾ كأبػ نعضع في الحمضة عغ أبي ىخيخة [
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رضاء هللا عد كجل، أقػؿ لو: أنت مغ ممػؾ اآلخخة،  ك كمسا رأيت مؤمشًا مدتقضسًا استقامة تامة، كحخيرًا عمى
 فالجنضا ليا ممػؾ كاآلخخة ليا ممػؾ، كالسؤمشػف الرادقػف الػرعػف، الداىجكف، ممػؾ الجار اآلخخة. 

* * * 

 التيمضل :

 سػؼ نأخح بعس األحاديث مغ إحضاء عمـػ الجيغ مغ باب األذكار.
غ فزميا، كالضـػ في فزضمة التيمضل فسا معشى التيمضل؟ رجل في الجرس الساضي تحجثشا عغ مجالذ الحكخ، كع

عسل تيمضبًل يعتقج الشاس عديسة، التيمضل قػلظ: ال إلو إال هللا، فيمل قاؿ: ال إلو هللا، كبخ قاؿ: هللا أكبخ، دمعد 
ت في المغة، أؼ: أداـ هللا عدؾ، كسبحل قاؿ: سبحاف هللا، ك حػقل قاؿ: ال حػؿ كال قػة إال باهلل، ىحا اسسو نح

 قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
جه ال شخيظ لو((  )) أفزل ما قمت أنا كالشبضضغ مغ قبمي ال إلو إال هللا ْك

 ] مػشأ مالظ عغ مالظ[

ىحه الكمسة األكلى في الكػف، ال إلو إال هللا، كاألدياف كميا، رساالت األنبضاء كميع، كدعػات العمساء كميا، كفحػػ 
دعػة هللا سبحانو تعالى لعباده ال إلو إال هللا، عبلقتكع كميا معي إذًا فاعبجكني، مغ خبلؿ تفدضخ جدء عع تػصمشا 

سبلـ؛ أكالىا: ال إلو إال هللا، كثانضيا: الحسج هلل، كثالثيا: ال نعبج إال إلى أف ىشاؾ ثبلث كمسات تعج األكلى في اإل
 هللا، التػحضج كالحسج كالعبادة، ىحا ىػ الجيغ كمو. 

ضج :  ال إلو إال هللا كمسة التْػ

 لكغ عمساء الببلغة يقػلػف: إف الكمسة إذا كثخ استعساليا فقجت معشاىا، كاآلف الشاس في المغة الجارجة يقػلػف:
سػؼ أقتمظ، ما معشى أقتمظ قتل أؼ أمات، كأخ قتمو أؼ ضخبو، كثخة استعساؿ ىحا الفعل أفقجه معشاه، كاآلف إذا 
أراد اإلنداف أف يقػؿ: قتمو، يقػؿ: أرداه قتضبًل، ك أزىق ركحو، كألقاه صخيعًا، كلقي نحبو، كمات حتف أنفو، كالبج 

مو بالمغة الجارجة تعشي أنو ضخبو، ك كمسة ال إلو إال هللا ىحه مغ استعساؿ عبارات ككمسات تعشي أنو مات، أما قت
كمسة التػحضج، في أكؿ اإلسبلـ إذا قاليا اإلنداف مخة كفي، كاآلف يقػليا الشاس لضبًل كنيارًا كىع يعرػف هللا عد 

 كجل، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
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َداُبُو َعَم  َّللَاِ (( ))َمْغ َقاَؿ ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َكَكَفَخ ِبَسا ُيْعَبجُ  ِْ ُخـَ َماُلُو َكَدُمُو َك َْ  ِمْغ ُدكِف َّللَاِ 
 ] أحسج َعْغ َأِبي َماِلٍظ َعْغ َأِبضِو[

فإف لع تحجدؾ ىحه عغ محاـر هللا فأنت ال تقػليا كلػ قمتيا ألف مخة كمخة، تقػؿ في العضج: هللا أكبخ برػت 
، ىحا شعار اإلسبلـ، كلكغ ىحا الحؼ يقػؿ: هللا أكبخ، لػ أنو أشاع مختفع، كىحا التكبضخ السذيػر وهللا شيء جسضل

مخمػقًا كعرى هللا عد كجل ما قاليا كال مخة كلػ رددىا بمدانو ألف مخة، فيحا ىػ الفخؽ بضغ مدمسي العرخ ك 
 الرحابة الكخاـ، قاؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْغ ُكلِّ ُأُفٍق َكَسا َتَجاَع  األَكَمُة َعَم  َقْرَعِتَيا، َقاَؿ: ُقْمَشا َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َأِمْغ ِقَمٍة ))ُيػِشُظ َأْف َتَجاَع  َعَمْضُكُع اأُلَمُع مِ 
ُكْع َكَيْجَعُل ِفي ِمْغ ُقُمػِب َعُجكِّ ِبَشا َيْػَمِئٍح، َقاَؿ: َأْنُتْع َيْػَمِئٍح َكِثضخ  َكَلِكْغ َتُكػُنػَف ُغَثاًء َكُغَثاِء الَدْضِل َيْشَتِدُع اْلَسَياَبَة 

ُب اْلَحَضاِة َكَكَخاِىَضُة اْلَسْػِت (( ُْ  ُقُمػِبُكُع اْلَػْىَغ، َقاَؿ: ُقْمَشا َكَما اْلَػْىُغ، َقاَؿ: 
 ]سشغ أبي داكد َعْغ َثْػَباَف [

 ال تبمغ ما تخيج ْت  يدتػي عشجؾ التبخ كالتخاب :

خمػؽ أكبخ مغ إرضاء هللا عد كجل، إذا زكجتو قالت الحؼ يعري هللا كيحب مخمػقًا ماذا يخػ؟ يخػ أف ىحا الس
لو: اتخؾ ىحا الجرس كاجمذ أما كشت تتعمع إلى اآلف؟ ىحه الجركس كميا مثل بعزيا، فجمذ، ىحا معشاه أف 
زكجتو أغمى عمضو مغ هللا عد كجل، فيحا مجمذ عمع، ك مجمذ رحسة، فإذا أشاع شخيكو بالخبا، يقػؿ لظ: فضو 

دشة كرزؽ كاسع ماذا أفعل؟ إف شاء هللا بخقبتو، قاؿ لي أحجىع: أنا ال أذىب إلى السصعع أبجًا ربح مئة ألف في ال
ألنيع يبضعػف الخسخ، كإف شاء هللا بخقبة شخيكي، وهللا كثضخًا نيضتو كلع يخَض، يقػؿ: الحسج هلل يأتضشي ربح جضج 

 أكبخ كال مخة ألنو شاىج التدعضغ ألفًا أغمى أثشاء الدشة، كىػ يرمي أكؿ إنداف في الجامع عمى األذاف، ما قاؿ هللا
 مغ هللا عد كجل، ال تبمغ ما تخيج حتى يدتػؼ عشجؾ التبخ كالتخاب، السمضػف مثل المضخة.

لسغ ىحا الػادؼ؟ كادؼ غشع ثسشو مبليضغ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ىػ لظ، قاؿ: أتيدأ بي؟ قاؿ: ىػ لظ، رأػ 
دؼ، ككانػا قجيسًا إذا حمت مذكمة إنداف بسبمغ يقػلػف لو: خحه كلكغ صلِّ كاحزخ ىجاية إنداف أغمى مغ كل الػا

معشا، كإذا معمع عشجه صانع ك كاف ىشاؾ درسًا عشج السغخب رجاه أف يحزخ ىحا الجرس، ىػ مػضف في محل 
ضفتظ، تجارؼ ىمظ أف يأخح نرف ساعة كيحزخ الجرس لع يدسح لو أبجًا، استغبلؿ، دعو يتعمع كمستضغ في صح

 ال يخضى، كال يػجج فضيع خضخ أبجًا. 
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َذ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  ))َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ َأَنُو َخَخَج َمَع َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي َغْدَكِة َتُبػَؾ َفَجمَ 
ُث َأْصَحاَبُو َفَقاؿَ  ـَ َفَرَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيْػًما ُيَحجِّ َدَغ اْلُػُضػَء ُثَع َقا ْْ ـَ ِإَذا اْسَتَقَمِت الَذْسُذ َفَتَػَضَأ َفَأ : َمْغ َقا

ِ ا َحا ِمْغ َلِحي َرَزَقِشي َأْف َأْسَسَع ىَ َرْكَعَتْضِغ ُغِفَخ َلُو َخَصاَياُه َفَكاَف َكَسا َكَلَجْتُو ُأُمُو َقاَؿ ُعْقَبُة ْبُغ َعاِمٍخ َفُقْمُت اْلَحْسُج ّلِلَِ
اِلًدا َأَتْعَجُب ِمْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ ِلي ُعَسُخ ْبُغ اْلَخَصاِب َرِضي الَميع َعْشيع َكَكاَف ُتَجاِىي جَ 

ْف َتْأِتَي َفُقْمُت َكَما َذاَؾ ِبَأِبي َأْنَت َكُأمِّي َفَقاَؿ َىَحا َفَقْج َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأْعَجَب ِمْغ َىَحا َقْبَل أَ 
َدَغ اْلُػُضػَء ُثَع َرَفَع َنَطَخُه ِإلَ  ْْ   الَدَساِء َفَقاَؿ َأْشَيُج َأْف ُعَسُخ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َمْغ َتَػَضَأ َفَأ

َجهُ  ْْ َيا  ال َشِخيَظ َلُو َكَأْشَيُج َأَف ُمَحَسًجا َعْبُجُه َكَرُسػُلُو ُفِتَحْت َلُو َثَساِنَضُة َأْبَػاِب اْلَجَشِة َيْجُخُل ِمغْ  ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َك َأيِّ
 َشاَء((

 ] مدمع َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ [

 الجنضا دار تكمضف كاآلخخة دار تذخيف كإكخاـ :

ج غضخه، ال أحج يخضفظ، الخضخ كمو مشو، كحجه يخفع، ككحجه يخفس، ككحجه يعد، قل: ال إلو إال هللا، ال يػجج أح
ككحجه يحؿ، ككحجه يعصي، ككحجه يسشع، ككحجه يقبس، كال يػجج أحج غضخه، كل عبلقتظ معو، تخػ السؤمغ 

ضخ هللا، كال مختاحًا، جعل ىسػمو كميا ىسًا كاحجًا فكفاه هللا اليسـػ كميا، فالسؤمغ عجضب ال يخػ رزقو مع أحج غ
يخػ حضاتو يقػػ عمى إنيائيا أحج، كال يشيضيا إال هللا، فقاؿ الشبي الكخيع: " كمسة الحق ال تقصع رزقًا كال تقخب 
أجبًل"، قميا، مغ أيغ تأتي العدة؟ مغ التػحضػػػج، مغ أيغ يأتي الغشى؟ مغ التػحضج، مغ أيغ تأتي الجخأة؟ مغ 

 التػحضج. 
 كحذة في قبػرىع، كال في نذػرىع، كأني أنطخ إلضيع عشج الرضحة يشفزػف رؤكسيع لضذ عمى أىل ال إلو إال هللا

 مغ التخاب، كيقػلػف: الحسج هلل الحؼ أذىب عشا الحدف إف ربشا لغفػر شكػر. 
َّللَاُ َعَد َكَجَل )ُثَع َأْكَرْثَشا اْلِكَتاَب اَلِحيَغ ))َعْغ َأِبي الَجْرَداِء َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ َقاَؿ 

 ( َفَأَما اَلِحيَغ َسَبُقػا اْصَصَفْضَشا ِمْغ ِعَباِدَنا َفِسْشُيْع َضاِلع  ِلَشْفِدِو َكِمْشُيْع ُمْقَتِرج  َكِمْشُيْع َساِبق  ِباْلَخْضَخاِت ِبِإْذِف َّللَاِ 
َداًبا َيِدضًخا َكَأمَ ِباْلَخْضَخاِت َفُأكَلِئَظ اَلحِ  ِْ َداٍب َكَأَما اَلِحيَغ اْقَتَرُجكا َفُأكَلِئَظ ُيَحاَسُبػَف  ِْ ا اَلِحيَغ يَغ َيْجُخُمػَف اْلَجَشَة ِبَغْضِخ 

َسِتِو َفُيِع اَلِحيَغ َيُقػُلػَف )  َضَمُسػا َأْنُفَدُيْع َفُأكَلِئَظ اَلِحيَغ ُيْحَبُدػَف ِفي ُشػِؿ اْلَسْحَذِخ ُثَع ُىِع اَلِحيَغ َتبَلَفاُىُع َّللَاُ  ْْ ِبَخ
ِ اَلِحي َأْذَىَب َعَشا اْلَحَدَف ِإَف َرَبَشا َلَغُفػر  َشُكػر  ( ِإَل  َقْػِلِو ) ُلُغػب  ( ((  اْلَحْسُج ّلِلَِ

ْرَداِء[  ]أحسج َعْغ َأِبي الجَّ
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أحضانًا اإلنداف في الجنضا يذعخ بزضق لساذا؟ يحكخ أنو سسع خبخًا سضئًا، أك يحكخ أف ابشو مخيس كالصبضب متخػؼ 
مغ مخضو، كيذعخ بحدف دائع عشجما يغمب الحدف عمى الػعي كيحكخ أف ابشو مخيس، ك أحضانًا يكػف قج كجج بضتًا 

 خة معجمة. قاؿ تعالى: مشاسبًا كبضع البضت يتزايق، كجسضع أنػاع الحدف في اآلخ

ِ اَلِحي َأْذَىَب َعَشا اْلَحَدَف ِإَف َرَبَشا َلَغُفػر  َشُكػر     ﴿ َكَقاُلػا اْلَحْسُج ّلِلَِ
 [ 34] سػرة فاشخ: 

ال صغضخة كال كبضخة، ال عمى ما فات كال لسا سضكػف، الحضاة ال تخمػ مغ أحداف ميسا جيج اإلنداف، لكغ الجشة 
تكمضف كاآلخخة دار تذخيف، كدار عصاء، كدار إكخاـ فقط، كلحلظ لضذ عمى أىل ال إلو إال هللا  تخمػ، الجنضا دار

 كحذة في قبػرىع، كال في نذػرىع، فالقبخ ركضة مغ رياض الجشة. 

ذة في قبػرىع :  أىل ال إلو إال هللا لضذ عمضيع ْك

قبخة، رجل متػفى مغ أربعضغ سشة فرار مشازعة بالس -كالقرة قجيسة  -ىشاؾ رجل كاف لو عسل في الذخشة 
كيجب أف يشدلػا عمضو إندانًا آخخ، فتحػا القبخ فالسضت مثمسا ىػ، كىحا اإلنداف ذىب حتى يفرل السػضػع قاؿ 
لي: ندلت إلى القبخ وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ كأنو مات البارحة، ىػ ىػ ذقشو شػيمة قمضبًل، الذعخ بعج السػت يشسػ 

بػع كرائحة السدظ في يجؼ، أربعػف سشة كسا ىػ الكفغ كججه مثل قسضز المػكذ رماد أبضس قمضبًل، قاؿ لي: أس
أزاحو جمجه ىػ ىػ، ىحا الخجل إماـ كحافع القخآف الكخيع، ككاف كرعًا كصالحًا، كىحه القرة تصػرت ججًا، في 

رمدية فػججكا بعس الدعػدية بمغشي أنيع نقمػا رفات بعس الرحابة كاف الطغ أف عسمضة شكمضة أؼ عسمضة 
الرحابة ىع ىع، ك أجخكا حفخيات في القادسضة فػججكا بعس أجداـ الرحابة كسا ىي، كفي الضخمػؾ أيزًا، 
فيؤالء الحيغ عخفػا هللا تعالى ال يفشػف، كلضذ عمى أىل ال إلو إال هللا كحذة في قبػرىع، فالقزضة قزضة ىحا القبخ 

 ف لحطتيع، كأىل اليجػ يعضذػف ماذا سضكػف. كما بعج القبخ، كالشاس كميع اآلف يعضذػ 

 سؤاؿ ك جػاب :

س: كردني سؤاؿ مغ امخأة تقػؿ: رجل حمف عمى زكجتو ثبلثة أيساف شبلؽ أف ال تخخج مغ بضتو إال بإذنو، 
كعشجىا شفل صغضخ خخج مغ البضت إلى بضت الجضخاف فحىبت إلضو لتحزخه فيل كقعت ىحه األيساف الثبلث مع 

ج سأؿ شضخًا فقاؿ لو: ادفع كفارة تمظ األيساف؟ كقاؿ لو: اذىب كاعقج عقجًا ججيجًا لتخجع زكجتظ العمع أف الدك 
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 إلضظ؟
ج: كسا قمت سابقًا: ىشاؾ شبلؽ سشي كشبلؽ بجعي، الصبلؽ الدشي أف تصمق زكجتظ في شيخ لع تسديا فضو، 

بضجؾ فيحه مخاجعة كتعػد لظ كتحدب  كأف تبقى في بضتظ تتديغ لظ ثبلثة قخكء، فإذا راجعتيا بمدانظ أك لسدتيا
شمقة، كإذا مزت العجة كلع تخاجعيا تسمظ نفديا فعمضظ أف تعقج عمضيا عقجًا ججيجًا، كميخًا ججيجًا مغ دكف 
 تعقضجات، ىحه الصخيقة تعضجىا ثبلث مخات، كالسخة الثالثة تبضغ عشظ بضشػنة كبخػ كىحا ىػ الصبلؽ الدشي.

: شمقتِظ، ابغ تضسضة رضي هللا عشو قاؿ: "إذا كاف الخجل ال يشػؼ الصبلؽ إال أنو يخيج أما الصبلؽ البجعي فتقػؿ ليا
مشع زكجتو مغ عسل ما ككاف يكخه فخاؽ زكجتو كفخاؽ ديشو، كحمف يسضغ شبلؽ فيحا الصبلؽ ال يقع ألف أصمو 

، شبعًا إذا السخأة لضذ لي ا عبلقة بالسػضػع إشبلقًا، نضة مشعيا مغ ىحا الذيء"، ىحا رأؼ تأخح بو السحاكع الضـػ
خبلؼ نذأ بضغ شخرضغ في محل تجارؼ كحمف بالصبلؽ فمضدت شخفًا في ىحا السػضػع، أك ال يشػؼ الدكج 
تصمضقيا كلكغ يشػؼ مشعيا، ككاف يكخه فخاقيا كفخاؽ ديشو، كفي ىاتضغ الحالتضغ تشقمب يسضغ الصبلؽ إلى يسضغ عادية 

ؿ في ىحه الػرقة، كعشج األحشاؼ تصمق، كلكغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ تػجب الكفارة، كسا قاؿ الذضخ السدؤك 
بمغو أف إندانًا حمف ثبلثة أيساف شبلؽ في مجمذ كاحج فغزب غزبًا شجيجًا كصعج السشبخ كقاؿ: "أيمعب بجيغ 

حجة أؼ أنت لع تعبأ هللا كأنا بضغ أضيخكع" ربشا قاؿ: "الصبلؽ مختاف"، كالثالثة شبعًا شبلؽ كمي، فأنت جعمتو مخًة كا
بكبلـ هللا، كلع تعبأ بتذخيع هللا، فثبلثة شمقات في مخة كاحجة، ك الشبي عمضو الربلة كالدبلـ غزب حضشسا 
استخجميا بعس الخجاؿ، كأيزًا ابغ تضسضة يخػ أف ىحه السخات الثبلثة في حكع السخة الػاحجة، كىحا السػضػع 

بضت أيزًا إف لع تكغ تشػؼ إشبلقًا أف تحشث بضسضغ زكجيا إال أف راجع إلى أف ىحه الدكجة حضشسا خخجت مغ ال
حبيا البشيا أعساىا، كأنداىا السذكمة، كخخجت عفػيًا، كأغمب الطغ أف ىحا الضسضغ ال يقع، كالتي تخخج مغ البضت 
خفًا كي تػقع زكجيا في حخج، ككي تمعب في عػاشفو، كتخمق لو مذكمة، فيحه يقع يسضشو عمضيا، كإف لع تكغ ش
بالسػضػع أساسًا ككاف يكخه فخاقيا كفخاؽ ديشو، ككاف يشػؼ مشعيا فقط لضذ غضخ فإف ىحا الصبلؽ ال يقع كيشقمب 
، كلكغ أحضانًا قج  إلى يسضغ عادية، تػجب التكفضخ إشعاـ عذخة مداكضغ، ىحا الخأؼ الحؼ تأخح بو السحاكع الضـػ

ثًا، اختبلؼ أمتي رحسة، اختبلؼ العمساء الكبار تػسعة عمى يدأؿ بعزيع ىحا الدؤاؿ فضقػؿ لو: شمقت السخأة ثبل
الجيغ، اتفاقيع حجة قاشعة، كاختبلفيع رحسة كاسعة، كعشجما تدمظ سمػكًا مغصى مغ أحج السحاىب فيػ صحضح، 
أؼ سمػؾ عغ عمع أك عغ غضخ عمع ماداـ عسمت ىحا العسل كأحج السحاىب مغصى فيحا العسل صحضح، كىحا 

 سؤمشضغ السعاصخيغ، أما أف نعصي الحشفضة لذافعي فيحه مذكمة، كىحا غمػ في الجيغ، قاؿ تعالى: الذيء يمضق بال
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ـٍ َقْج َضُمػا ِمْغ قَ  ْبُل َكَأَضُمػا َكِثضًخا َكَضُمػا َعْغ ﴿ ُقْل َياَأْىَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُمػا ِفي ِديِشُكْع َغْضَخ اْلَحقِّ َكاَل َتَتِبُعػا َأْىَػاَء َقْػ
 َػاِء الَدِبضِل  سَ 

 [ 77] سػرة السائجة: 

 صار مذاحشات، كبغزاء، فيل الشبي الكخيع كاف حشفضًا أـ شافعضًا؟ ىحا سؤاؿ ميع كميع أخح مشو.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : الدشة السؤكجة كالدشة غضخ السؤكج 12الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كأفزل الربلة كأتع التدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا 

تشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في اتباعو، كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اج
 عبادؾ الرالحضغ. 

 سشة الفجخ مغ أشج الدشغ تػكضجًا :

أييا األخػة السؤمشػف، في مػضػع الربلة، كفي مػضػع الشػافل بالحات، جاء في مخاقي الفبلح أنو قج سغَّ سشَّة 
مؤكجة، ركعتاف قبل الفجخ، بل إف ىاتضغ الخكعتضغ قبل الفجخ مغ أشج الدشغ تػكضجًا، كلضذ مغ سشة أشج تػكضجًا 

اـ يرمي الفخض كتطشو يصضل في القخاءة، يجب عمضظ مشيا، حتى إف الفقياء يخكف أنظ إذا دخمت السدجج كاإلم
أف ترمي ركعتضغ خفضفتضغ إتسامػػػًا لمفائجة التي نػه بيا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ركعتاف قبل الفجخ كىي أقػػ الدشغ، حتى ركػ 

 الفجخ". الحدغ عغ أبي حشضفة رحسو هللا تعالى: "لػ صبلىا قاعجًا مغ غضخ عحر ال يجػز، كالسقرػد ركعتا 
 ))ال َتَجُعػُىَسا َكِإْف َشَخَدْتُكُع اْلَخْضُل ((

 ]أبي داكد َعػْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

أؼ في كل األكقات، في كل األحػاؿ، كفي كل الطػػػخكؼ، كفي الذجائج ال تجعػىسا، كإف شخدتكع الخضل، كقاؿ 
 عمضو الربلة كالدبلـ: 

 الُجْنَضا َكَما ِفضَيا(())َرْكَعَتا اْلَفْجِخ*َخْضخ  ِمَغ 
 ]مدمع َعْغ َعاِئَذَة[

ىشاؾ أٌخ قاؿ لي: سبحاف هللا، صبلة الفجخ في السدجج ليا شعع ال أتحكقو في صبلة أخخػ، قمت لو: إف هللا 
 سبحانو كتعالى ىكحا يقػؿ: 

 َالَشَياِر َسْبحًا َشِػيبًل  ﴿ ِإَف َناِشَئَة الَمْضِل ِىَي َأَشُج َكْشئًا َكَأْقَػـُ ِقضبًل * ِإَف َلَظ ِفي 
 [7-6] سػرة السدمل : 
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ما يشذأ مغ صمة بضغ العبج كربو في المضل مغ نػع خاص، أشج كشئًا، أؼ أشج تأثضخًا، كأقـػ قضبًل، أؼ أصح عمسًا، 
 أؼ قج يفتح هللا سبحانو كتعالى عمى قمب السرمي معاني في كتاب هللا لع تخصخ ببالو. 

 الربلة مجرسة :

نظ إف أردت أف تتعسق في األمخ فالربلة مجرسة، كإذا تمػت قػلو تعالى في صبلتظ فخبسا فيست مغ قػلو بل إ
 تعالى معاني ال تججىا في أؼ كتاب: 

 ﴿ َكاَتُقػا َّللَاَ َكُيَعمُِّسُكْع َّللَاُ َوَّللَاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع   
 [282] سػرة البقخة: 

 ْيِج َقْمَبُو َوَّللَاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع   ﴿ َكَمْغ ُيْؤِمْغ ِباّلَِلِ يَ 
 [ 11]سػرة التغابغ: 

ْنَضا َكَما ِفضَيا، إذًا سغَّ سشًَّة مؤكجة، ركعتاف قبل الفجخ، كركعتاف بعج الطيخ، كر  كعتاف إذًا َرْكَعَتا اْلَفْجِخ َخْضٌخ ِمَغ الجُّ
بعج السغخب، كركعتاف بعج العذاء، ىحه مغ الدشغ السؤكجة، كمعشى السؤكجة أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص صبلىا في كل األحػاؿ، 

 ل الطيخ أيزًا مغ الدشغ السؤكجة، كأربع قبل الجسعة، كأربع بعج الجسعة. كأربع قب

 أنػاع الشفل ك الدشغ السؤكجة ك الدشغ السشجكبة :

كاآلف الشفل نػعاف: صبلة مؤكجة كصبلة مشجكبة، كمعشى مشجكبة أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ رئي يرمضيا كفي 
 دائسًا. أكقات لع يرميا، أما السؤكجة فكاف يرمضيا

كالدشغ السؤكجة: ركعتاف قبل الفجخ، كركعتاف بعج الطيخ، كركعتاف بعج السغخب، كركعتاف بعج العذاء، كأربع قبل 
 الطيخ، كأربع قبل الجسعة، كأربع بعج الجسعة، فيحه الدشغ السؤكجة.

أما أربع ركعات قبل العرخ فسغ الدشغ السشجكبة، إؼ إذا كاف اإلنداف معو بحبػحة مغ الػقت، كمدتخيح ججًا، 
ففي مثل ىحه األحػاؿ يرمي أربع ركعات قبل العرخ سّشة مشجكبة، كأربع قبل العذاء أيزًا سّشة مشجكبة كلضدت 

عات مشجكبة، كست بعج السغخب، كقالػا: ىحه مؤكجة، كأربع بعجه عػضًا عغ ركعتضغ، ركعتاف مؤكجة، كأربع رك
صبلة األّكابضغ، كىحه الخكعات السؤكجة، كالسشجكبة، لكغ مغ أشج الدشغ تػكضجًا ركعتي الفجخ، ألنيا مؤكجة ججًا ال 
يشبغي أف ترمى قاعجًا إال بعخؼ، كإذا تضّقشت أك ضششت أنظ ترمي ركعتضغ، كاإلماـ ال يداؿ في الخكعة األكلى 

 خكعتضغ كاإلماـ يرمي، لذجة حخص الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كألنو ال يشصق عغ اليػػ. فرلِّ ال
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 ))َرْكَعَتا اْلَفْجِخ َخْضخ  ِمَغ الُجْنَضا، َكَما ِفضَيا ((
 ]مدمع َعْغ َعاِئَذَة[

 كإذا كاف لجػ إنداف فشجؽ، كدخمو الضػمي مئة ألف صاٍؼ، فالشبي صمى هللا عمضو ك سمع يقػؿ: 

 ْكَعَتا اْلَفْجِخ َخْضخ  ِمَغ الُجْنَضا، َكَما ِفضَيا (()) رَ 
 ]مدمع َعْغ َعاِئَذَة[

كأحضانًا تجج سػقًا بأكسمو ىحا لفبلف، كإذا كاف كل محل بسمضػف، فخكعتا الفجخ خضخ مغ الجنضا كما فضيا، ألف الجنضا 
رمة باهلل عد كجل، كاكتداب الخحسات تشقصع، كاآلخخة مترمة ك ىحا ىػ الدبب، فالجنضا تشتيي بالسػت، كلكغ ال

 ىحا زادؾ إلى قضاـ الداعة!

بالسشاسبة لػ صمضت أربع ركعات نفل أؼ سّشة مؤكجة، أك غضخ مؤكجة فضجب أف تقخأ في الخكعات األربعة بعج 
 الفاتحة، كال يشبغي أف تقخأ دعاء االستفتاح في الثالثة.

 تحضة السدجج، كصبلة الزحى، كإحضاء المضالي. في درس آخخ إف شاء هللا تعالى نشتقل إلى فرل في

* * * 

 فزل التدبضح كالتحسضج :

كاآلف إلى فرل آخخ مختار مغ إحضاء عمـػ الجيغ: في الجرس الساضي تحجثشا عغ فزل التيمضل، أؼ قػؿ ال إلو 
 كالتحسضج.إال هللا، ككضف أف ال إلو إال هللا الكمسة األكلى في اإلسبلـ، كالضـػ فزل التدبضح 

بالسشاسبة بعزيع يقػؿ: التدبضح ىػ التشديو، وهللا سبحانو كتعالى تشّده عغ كل نقز، كىحا جانب مغ معاني 
التدبضح، إنو جانب صغضخ، كجانب سمبي، لكغ السعشى اإليجابي التسجضج، كالتشديو، فالتسجضج أؼ ذكخ أسساء هللا 

خمقو، ك ذكخ عجالتو، فيحا ىػ التدبضح، أف تجػؿ في  الحدشى، كذكخ دقة صشعو، ذكخ جمضل حكستو، ذكخ عطع
أسساء هللا الحدشى، كأف تسزي كقتًا في التعخؼ إلى هللا عد كجل، رأيت جببًل شامخًا، تقػؿ: سبحاف هللا!، خصخ 
في بالي بسػسع الحخ يذتخكف مكّضفًا بعذخة آالؼ لضخة، كيدتيمظ كيخباء بسبمغ كبضخ في الذيخ مغ أجل تبخيج 

ثبلثة أمتار بأربعة بثبلثة كنرف، كىحه الشدسات المصضفة التي تيب عمى األرض كميا، أك عمى مشصقة غخفة 
بكامميا، لػ أردنا أف نَكعِّب األراضي كالببلد كنحدب كع تكمف ىحه الشدسات، سبحاف هللا ندسات مغ هللا لصضفات 
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كقج كاف حاّرًا؟ مغ خمق السصخ؟ قاؿ لي خضخ مغ مكضفات األرض كميا، كسبحاف هللا مغ خمق ىحا الجػ المصضف 
رجل: السصخة ثسشيا أكثخ مغ ألف ممضػف لضخة، بآخخ الرضف األمصار ثسشيا أكثخ مغ ألف ممضػف لضخة ،أؼ تتحػؿ 
إلى محرػؿ، ك إلى إنتاج زراعي أكثخ مغ ألف ممضػف! السصخ، كالجباؿ، كالبحار الذاسعة، كالحضػانات الجسضمة، 

ؤكل، لكشيا كسا سسضت لمديشة فقط، مغ أعصاىا ىحه األلػاف؟ كبعزيا شفاؼ، كبعزيا أسػد كأسساؾ الديشة ال ت
فاحع، كبعزيا لو أرجل صغضخة، كبعزيا لو زعانف، كأشكاؿ مخخكشضة كمغدلضة كمفمصحة كعخيزة، كأشكاؿ 

 تأخح باأللباب، مغ ىحا كمو تقػؿ: سبحاف هللا.
؟ ىشاؾ حضػانات تحب أف تقتخب مشيا، الخخكؼ أحضانًا يذعخ  كقج تخػ شفبًل يشضخ جسبًل فتقػؿ: سبحاف هللا مغ ذّلِلََّ
اإلنداف بخغبة في كضع يجه عمى صػفو، إنو كديع، كىشاؾ حضػانات تتقدز مشيا، مغ جعمو محببًا؟ هللا سبحانو 

نقصة ماء مغ شكَّل صػرتو؟ كشت أسضخ في الذارع ابتجائضة  كتعالى، إنداف نطخ البشو يعخفو معخفة يقضشضة انو كاف
خخجت لتّػىا، مئات الصبلب خخجػا إلى الذارع، ال يػجج شفل لو صػرة كجو يذبو شفبًل آخخ، مغ صّػر ىحه 

 الػجػه بأرحاـ األميات؟ سبحاف هللا، سبحاف هللا تأخح معشى التسجضج. 

 التدبضح سمبي ك التسجضج إيجابي :

عمى آية دالة عمى عطسة هللا، كىحه اآلية عمى لصف هللا، كىحه اآلية عمى حكسة هللا كقجرتو، كعمى  كمسا كقعت
عصاء هللا كعجالتو، كعمى حمع هللا، كمغ يذتع الجيغ كقػتو كقػة الحراف، فاهلل عد كجل قادر أف يرضبو بفالج، 

 تجػؿ في أسساء هللا الحدشى. يذمو فػرًا، سبحاف هللا ما أحمسو، فكمسة سبحاف هللا تأخح معشى أف
شبعًا التشديو أكاًل، كالتسجضج ثانضًا، أما ىحه الكمسات التي جاء بيا الشبي الكخيع، اآلف كأنشي أترػر أنيا قج فقجت 
مجلػليا، فكمسة سبحاف هللا يقػليا كل إنداف، كلػ عخؼ ما يقػؿ الستقاـ عمى أمخه، فيحه الكمسات سبحاف هللا، 

إلو إال هللا، وهللا أكبخ، كال حػؿ كال قػة إال باهلل، كمسات ليا كزف ثقضل ججًا، كلكغ لذجة غفمة الشاس  كالحسج هلل، كال
 أصبحت كمسات تتمى كتقخأ ككأنيا أكراد كتدابضح، كالشاس بعضجكف عغ فحػاىا كمزسػنيا.
كأما التسجضج فيػ اإليجابي،  إذًا معشى التدبضح التسجضج، كىشاؾ معشى إيجابي، كمعشى سمبي، كالتشديو ىػ الدمبي،

كمعشى ذلظ أف اإلنداف إف التقى برجيق قجيع، يقػؿ لو: ىل عخفتشي؟ يقػؿ لو: فبلف، ىل تعخؼ ماذا حجث في 
الحاكخة؟ حجثت عسمضة في مشتيى التعقضج، صػرة ىحا الػجو ُعِخَضت عمى األرشضف! عمى أرشضف الرػر، فأنت 

ل مغ ثانضة ُعِخَضت ىحه الرػرة عمى كل الرػر التي في ذاكختظ، تعخؼ مئتضغ إلى خسدسئة ألف صػرة، بأق
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إلى أف كصمت إلى ىحه الرػرة، فيحه الرػرة ىحا فبلف، تقػؿ لو: فبلف، تقػؿ: سبحاف هللا، أحضانًا اإلنداف يدضخ 
بو؟  في شخيق مألػؼ لبضتو مغ دكف تفكضخ، كمغ دكف قرج، مغ أكدع في اإلنداف القجرة عمى العسل اآللي رحسة

 هللا سبحانو ك تعالى. 

 آيات هللا الجالة عم  عطستو :

أحضانًا يقـػ بأعسالو الضػمضة مغ دكف تفكضخ! يمبذ كيحمق كيحىب لعسمو، كىشاؾ أعساؿ في السشدؿ معقجة يقـػ بيا 
ع كل يـػ مغ دكف تفكضخ، فيػ مذغػؿ بسػضػع آخخ، ك أحضانًا يقػد سضارتو في مكاف مددحع ججًا تججه يتكمع م
الحؼ يجمذ بجانبو في الدضارة، كمعشى ذلظ أف هللا عد كجل إكخامًا ليحا اإلنداف زكده بسخكد العسل اآللي، ىشاؾ 
أعساؿ معقجة تشتقل مغ اإلرادة إلى البلإرادة، كأحضانًا اإلنداف يأكل، كلػ عخؼ ما ىحه العسمضات السعقجة في 

لتدمدل، فمػ أف إندانًا عّمقشاه مغ قجمضو بدقف كسقضشاه اليزع، فالمعاب ىزع، كحخكة السخؼ، كحمقات تتقمز با
 ماًء فالساء يحىب نحػ األعمى عمى خبلؼ الجاذبضة، فسا الحؼ جعل الساء يرعج نحػ األعمى؟
لػ دخل اإلنداف لغخفة رياضة ككاف عمى الحائط ثػابت، كعٌمق قجمضو كتجّلى نحػ األسفل، كسقاه صجيقو كأس 

مى فسا الحؼ جعل الساء يرعج نحػ األعمى خبلفًا لسبجأ الجاذبضة؟ ىحه الحمقات التي ماء يرعج الساء نحػ األع
في السخؼ تتقمز بذكل تجريجي، قل: سبحاف هللا، ىحا تدبضح، فسعشى التدبضح بصعامظ كشخابظ كغحائظ 

ظ أف ىشاؾ كعسمظ.... ك أحضانًا اإلنداف يزع أذنو عمى ركبتو، يسضل أذنو، تأخح أذنو كضع تػازف، فسعشى ذل
جيازًا معقجًا ججًا، جياز التػازف، عبارة عغ قشػات نرف دائخية، فضيا سائل، كفضيا أشعار حداسة ججًا، فإذا 
الصفل ماؿ فالدائل يرعج نحػ مدافة أعمى، قشاة نرف دائخية فضيا أشعار عشج مدتػػ معضغ ك تحتو يػجج 

األفقي يطيخ بشرف أشعار القدع الضسضغ، فاإلنداف سائل، كعشجما يسضل الصفل، فالدائل بحكع تػازف الدػائل 
 يرمح.

رجل يدضخ في الصخيق سسع زمػر سضارة فابتعج نحػ الضسضغ، فقمت سبحاف هللا، فساذا بيحه؟ كضف عخفت أف الدضارة 
نحػ الضدار؟ يػجج جياز بالغ التعقضج في اإلنداف، يتمقى الرػت، باعتبار أف ىشاؾ أذناف، تفاضل كصػؿ 

إلى األذنضغ، التفاضل كاحج عمى ألف كستسئة كخسدضغ جدءًا مغ الثانضة ! ىحا الجياز يعخؼ أف الرػتضغ 
الرػت كصل إلى ىشا قبل ىشا بػاحج عمى ألف كستسئة كخسدضغ جدءًا مغ الثانضة، كاحج مغ ىحه األجداء كصل 

تجو نحػ الضدار، فتقػؿ: الرػت إلى ىحا السكاف قبل ىحا السكاف، فعخؼ اإلنداف أف الدضارة عمى الضسضغ فا



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

437 

سبحاف هللا، شبعًا سبحاف هللا، كأحضانًا اإلنداف يزع شسعًا بالبضت يزعيا عمى الدقضفة عمى الخؼ تسزي سشة أك 
أكثخ كىشاؾ كيخباء، فتشقصع الكيخباء فجأة، فضقػؿ البشو اصعج إلى الدقضفة كأحزخ الذسعات، ما معشى ذلظ؟ أف 

ت، يعخؼ أف الذسعات مكانيا بالبضت في السكاف الفبلني، فقل: سبحاف هللا، مغ في الحاكخة مكانًا ليحه الذسعا
 جيَّد لظ ىحه الحاكخة؟ الػقت ضضق كال يتدع لحكخ الشعع التي نحغ محاشػف بيا. 

 هللا تعال  أمخ اإلنداف بالتجسل ك أعانو عم  ذلظ :

ماذا بيا؟ لػ كاف لظ أعراب حدضة في جمذ إنداف لضحمق عشج الحبلؽ فقل سبحاف هللا ! عمى ماذا أقػليا؟ 
الذعخ فعمضظ القضاـ بعسمضة جخاحضة تحىب بيا إلى مذفى الذامي، كتحجد غخفة، كيعصػنظ إبخة مخجر لتحمق، ما 
رأيظ؟ ىل تػجج غضخ ىحه الصخيقة؟ ال، ال يػجج حل آخخ، عمضظ أف تتخجر مغ أجل أف تحمق، إذا اإلنداف قّز 

سة بالغة، هللا عد كجل جعل األضافخ ببل أعراب حدضة، فقط األضافخ، التي أمخؾ أضافخه، قل: سبحاف هللا، حك
بالتجسل كالتشطف ىػ الحؼ خمق اإلنداف، لػ كاف اآلمخ غضخ الخالق يربح ىشاؾ تشاقزًا ! قاؿ لظ: تشطف 
ف أكمت كتجسل، لكشو أعانظ عمى ذلظ، جعل لظ الذعخ ببل أعراب حذ، سبحاف هللا، فإف حمقت سبحاف هللا، كإ

 سبحاف هللا.
يجخل اإلنداف شبعًا إلى بضت الخبلء، ىحا الصعاـ ما أجسمو كاف قبل أف يؤكل، فمسا ُأِكَل صار كسا تخكف 

 كتعمسػف، إذًا ىحه الجنضا، ىحا الصعاـ الصضب الثسضغ المحيح ىحا مرضخه. 
 ػَف  ﴿ َكِإَف الَجاَر اآْلِخَخَة َلِيَي اْلَحَضَػاُف َلْػ َكاُنػا َيْعَمسُ 

 [ 64] سػرة العشكبػت : 

 تحخيظ الحىغ في آيات هللا ك نعسو :

إذا كاف اإلنداف محّبًا هلل عد كجل، صادقًا فكضفسا تحخؾ؟ سسع صػت عرفػر فسغ إكخاـ هللا لشا خمق ىحه 
العرافضخ، كإف رأيت كردة، مخرت الضـػ بصخيق مدركع حذائر لػنيا أخزخ، كفضو أزىار يسكغ أف تقػؿ: يػجج 

ضة في تجسضل السجيشة، ىحا كبلـ معقػؿ، كلكغ عشاية بالغة في السجيشة، كىحه الخاشخة معقػلة، وهللا يػجج قفدة نػع
يػجج أبمغ مغ ذلظ ! سبحاف مغ خمق ىحا الػرد، يبعث البيجة في نفػس الشاس، ؽ: سبحاف هللا، أصبح نيارؾ 
كمو تدبضحًا! أنا ال أريج السطيخ الذكمي، أف يكػف حامبًل َمدَبَحة سبحاف هللا، سبحاف هللا، سبحاف هللا، ال لضذ 
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، السصمػب أف يجػؿ فكخؾ في آيات هللا كنعسو، كفي ىحه اآليات التي أكدعيا هللا في األرض، ىحا ىحا السصمػب
ىػ السصمػب، أنت مع هللا، ال تكغ في غفمة، مثبًل ىحا التقػيع، إف كشا قج كمفشا شخكات أجشبضة بعسل تقػيع 

اليشجؼ... تقػيع كاحج كاضح، أحضانًا تقخأ لؤلرض بكامميا، يقخؤه العخبي كالتخكي كالفخندي كاإلنجمضدؼ كالضاباني ك 
 باإلنجمضدؼ يػلضػ، ما معشى يػلضػ؟ شيخ، أيزًا يػجج مارس أيار، لكغ القسخ تقػيع. 
ِشضَغ َكاْلِحَداَب    ﴿ َكاْلَقَسَخ ُنػًرا َكَقَجَرُه َمَشاِزَؿ ِلَتْعَمُسػا َعَجَد الدِّ

 [ 5] سػرة يػنذ: 

ا اليجؼ خرضرًا، األرض كميا تخػ القسخ، الضـػ كاحج، غجًا اثشاف، كبعجه ثبلثة، ىحه البلـ الـ التعمضل، ُخِمق ليح
أربعة... حتى عشجما يختمفػف في إثبات الذيخ يقػلػف: يا أخي الضـػ أربعة عذخ كاضح مثل الذسذ استجارة 

، كاحج اثشاف ثبلثة أ ربعة.. ىحا مغ فزمو كاممة، فسعشى ذلظ ربشا عد كجل جعل لمقسخ تختضبًا أف يكػف فخؽ بالضـػ
 تعالى، نقػؿ: سبحاف هللا، معشى سبحاف هللا شػؿ الشيار. 

 الشـػ آية مغ آيات هللا عد كجل :

كضعت رأسظ لتشاـ، فيحا الشـػ مغ نعع هللا، فاألعراب ليا استصاالت، كتشتيي بشيايات دقضقة كتخية ججًا، كتبجأ 
الخمضة العربضة الججيجة، فيحه االتراالت بضغ الخبليا في المضل تتباعج! فتأتي الدضالة الكيخبائضة عمى الخمضة كتجج 

قضة عخيزة ججًا ال يدتصضع أف يقصعيا يبقى كاقفًا، فالشائع شبعًا مدافة كبضخة فتقف عشجىا، مثل إذا إنداف رأػ سا
ىػ نائع ُيفَتح الباب، كيخف الياتف، يجخل شخز، ك يعصذ فبلف... فالعصاس ألع يدسعو؟ نعع سسعو، لكغ 
! جسضع األدكية السشبية تقرخ السدافة، كاألدكية ال سشػمة العصاس أراد أف يتابع فػجج شخيقًا عخيزًا، ىحا ىػ الشـػ

تبعج السدافة، لكغ إذا كاف ىشاؾ صػتًا كبضخًا ججًا فيحا الرػت الكبضخ يتجاكز السدافة البعضجة فضرحػ اإلنداف، 
كإذا كاف اإلنداف يمحق بو كحر ككجج ساقضة عخيزة يقفدىا، مغ دكف مصاردة ال يقفد، يقػؿ لظ: كاضحة ججًا 

كيمحق بو أحج فضقفد فػقيا، كىكحا الرػت إذا كاف الرػت أنشي ال أستصضع القفد فػقيا، لكشو إذا كاف مزصخًا 
شجيجًا ججًا يدتضقع، كضف استضقع؟ معشى ذلظ أف الدضالة العربضة بمغت مغ الجرجة أنيا تجاكزت ىحه السدافة، 

 الشـػ نعسة: 
 ﴿ َكِمْغ آَياِتِو َمَشاُمُكْع ِبالَمْضِل َكالَشَياِر  

 :  [ 23] سػرة الخـك
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؟ يقػؿ لظ: استضقطت مثل الحراف مدتخيحًا، فإذا مّخ يـػ كاحج ك لع تشع مشامكع في المض ، ما الشـػ ل، ىحا الشـػ
تتعكخ ثبلثة أياـ، يقػؿ لظ: اختل تػازني، ككبلمو غضخ شبضعي، كلضذ عشجه إمكانضة لمتفكضخ صافضًا، كىحه مغ 

 آيات هللا عد كجل، فالشـػ آية! كمجاؿ مستع سبحاف هللا. 

 : معاني التدبضح

إذًا ىحا ىػ السقرػد مغ التدبضح، أما أف تسدظ مدبحة كتقػؿ: سبحاف هللا ىحا مقبػؿ، كلكشو غضخ مصمػب، 
كالسصمػب أف تجػؿ في عطسة هللا، كفي أسسائو الحدشى كجبللو، كفي كسالو كذاتو السقجسة، كىكحا، فالشبي الكخيع 

 قاؿ: 
َجُه ال َشِخيَظ َلُو، َلُو ))َمْغ َسَبَح َثبلًثا َكَثبلِثضَغ، َكَكَبَخ ثَ  ْْ ػِسَج َثبلًثا َكَثبلِثضَغ، َكَقاَؿ: ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َك َْ بلًثا َكَثبلِثضَغ، َك

، َخْمَف الَربلِة ُغِفَخ َلُو َذْنُبُو، َكَلْػ َكاَف َأْكَثَخ   ِخ ((ِمْغ َزَبِج اْلَبحْ اْلُسْمُظ، َكَلُو اْلَحْسُج، َكُىَػ َعَم  ُكلِّ َشْيٍء َقِجيخ 
 ] أحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

بسعشى انتبو لمسدتػػ، سبحاف هللا، سبحاف هللا، سبحاف هللا يجػؿ بآيات هللا، الحسج هلل عمى نعع هللا، هللا أكبخ، هللا 
لو، لو أكبخ، هللا أكبخ، ثبلثًا كثبلثضغ، ثبلثًا كثبلثضغ، ثبلثًا كثبلثضغ، ثع بعجىا ال إلو إال هللا كحجه أؼ ال شخيظ 

السمظ، كلو الحسج، يحضي كيسضت كىػ عمى كل شيء قجيخ، شبعًا ُشفَضت نفدو، كصار لو صمة باهلل عد كجل، 
 نػر هللا عد كجل يسحػ كل شيء، ىحا أحج معاني التدبضح.

سجه ْق الحسج كّسع عمضو :  مغ سبح هللا ْق التدبضح ْك

ـ، قاؿ يا رسػؿ هللا تػلت عشي الجنضا، كأحضانًا اإلنداف كالتاريخ يعضج نفدو، رجل جاء الشبي عمضو الربلة كالدبل
يزضق دخمو ركيجًا ركيجًا فضدّمع محمو، أعصػه فضو خسدضغ ألفًا، كضعيا في جضبو، كعمى شيخيغ أك ثبلثة أك أربعة 
لو ىل أنفقيا جاء في يـػ ال يسمظ ثسغ الخبد! أراد أف يعسل في كضضفة فمع يجج مكانًا، لو قخيب حالتو جضجة، فدأ

حػلظ عسل؟ فأجابو: وهللا اآلف ال يػجج عسل، فاألعساؿ ضضقة قمضبًل، كال يػجج نقجيات، أعصشي ميمة قمضبًل، فكخ 
بالدفخ فأخبخكه أنو يمدمو فضدا، كال يػجج فضدا، خصخ ببالو أف لو ابغ أخت ببمج نفصي، فقاؿ لو: أعػذ باهلل ال أحج 

 ضع األبػاب كانت مغمقة. يدكغ ىشاؾ! لع يجع بابًا إال كشخقو، كجس
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أريج أف أعسل، أريج أف  -))َجاَء َرُجل  ِإَل  اَلِشبي َعَمِضِو الَربلُة َكالَدبلـ َكَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ َّللَا َتَػَلت َعْشِي الُجْنَضا، 
ِمْغ َصبلِة الَسبلئَكِة؟ َكَتْدِبضِح َفَقاَؿ َعَمِضِو الَربلُة َكالَدبلـُ: َفَأْيَغ َأْنَت  -ال أممظ شضئاً -َكَقَمْت َذاُت َيِجي -آكل

 الَخبلِئِق، َكِبَيا ُيْخَزُقػَف ((
 ]أخخجو السدتغفخؼ في الجعػات مغ حجيث ابغ عسخ[

فخبشا عد كجل يزّضق عغ عمع كحكسة، ك عغ مقجرة كِغشى يزّضق، أؼ ضاقت الجنضا عمى ألف لضخة بالذيخ 
يأخحىا؟ ال يػجج ألف، خسدسئة؟ ال يػجج.. أحضانًا اإلنداف يزصخ أف يشّقب بالقسامة! ىل يػجج شيء يأكمو؟ 

يػجج استشباط دقضق، أنظ إذا سّبحت  ضاقت الجنضا، ضاقت ذات يجؼ، فقاؿ لو: أيغ أنت مغ تدبضح السبلئكة؟ ىشا
 هللا سبحانو كتعالى حق التدبضح، كحسجتو حق الحسج، كّسع عمضظ. 

 مغ شغمو ِذكخي عغ مدَأَلتي َأعَصضتُو َفػَؽ ما ُأْعصي الَداِئِمضَغ :

 ىشا انتقمشا لسػضػع آخخ. 
 َغَجقًا ِلَشْفِتَشُيْع ِفضِو  ﴿ َكَأْف َلِػ اْسَتَقاُمػا َعَم  الَصِخيَقِة أَلَْسَقْضَشاُىْع َماًء 

 [ 17-16] سػرة الجغ: 

ْنِجضَل َكَما ُأْنِدَؿ ِإَلْضِيْع ِمْغ َربِِّيْع أَلََكُمػا ِمْغ َفْػِقِيْع   َكِمْغ َتْحِت َأْرُجِمِيْع  ﴿ َكَلْػ َأَنُيْع َأَقاُمػا الَتْػَراَة َكاإلِْ
 [ 66] سػرة السائجة: 

 اْلُقَخى َآَمُشػا َكاَتَقْػا َلَفَتْحَشا َعَمْضِيْع َبَخَكاٍت ِمَغ الَدَساِء َكاأْلَْرِض  ﴿ َكَلْػ َأَف َأْىَل 
 [ 96] سػرة األعخاؼ 

أحضانًا إنداف يسمظ ألفي شجخة زيتػف، يعضر في بحبػحة كبضخة تأتي حذخة، قضل: إف ىحه أخصخ حذخة عمى 
دت كماتت مغ األعمى! كال ُتْجِجؼ مع ىحه الحذخة الديتػف، ال أحج يعخؼ كضف تربح الذجخة! مغ الجحر يب

جسضع الصخائق، إف بخختيا مغ األسفل تفخغ التخبة كميا، مغ الخارج سيمة أف تبخيا، ك مغ األسفل مغ الجحكر 
ىل تفخغ التخبة كميا؟ شيء مدتحضل، فخبشا عد كجل عمى كل شيء قجيخ. كالذاـ ييصل فضيا السصخ بالعاـ مئة 

خًا، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ، هللا سبحانو كتعالى قادر أف يشدليا مخة كاحجة، كيجعل كل مخة مئة كخسدضغ مضمي لت
كخسدضغ مضمي لتخًا، كتجج األنيار الدبع اآلف أكثخىا كاقف فشيخ يديج جاؼ، كبانضاس جاؼ.. يديج خسدة أمتار 

ـ؟ ال أحج يغخؽ باألصل ال يػجج ماء في الرضف! انتبو أف تغخؽ في الشيخ، ىل سسعت أحجًا غخؽ بالشيخ الضػ 
 عسضق لضغخؽ بو. 
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 ﴿ َكَلْػ َأَف َأْىَل اْلُقَخى َآَمُشػا َكاَتَقْػا َلَفَتْحَشا َعَمْضِيْع َبَخَكاٍت ِمَغ الَدَساِء َكاأْلَْرِض  
 [ 96] سػرة األعخاؼ 

 أنداؾ؟  .... مجمذ عمع مغ أكلو، ىحا دلضل أف هللا يخزقو، أنت فخغت مغ أجمي كأنا ىل

 ))َمْغ َشَغَمُو ِذْكِخي َعْغ َمْدَأَلِتي َأْعَصِضُتُو َفْػَؽ َما ُأْعِصي الَداِئِمضَغ((
 ] مغ الجر السشثػر عغ عسخ بغ الخصاب [

أنت قادـ مغ آخخ الجنضا، مغ قخية ركبت الباص األكؿ كالثاني، كتحسَّل الصخيق معظ سػاعتضغ، ما اليجؼ؟ ال 
 ج دنضا، الحسج هلل، قجكمظ هلل مئة بالسئة ييدأ كيقمل لظ رزقظ؟ مدتحضل، كبيا تخزقػف. يػجج عشجنا شيء، كال يػج

 قاؿ:

سبحاف هللا كبحسجه سبحاف هللا العطضع أستغفخ هللا مائة مخة ما بضغ » ))فقمت : كما ىي يا رسػؿ هللا؟ قاؿ : 
 شمػع الفجخ إل  أف ترمي الربح ، تأتضظ الجنضا راغسة صاغخة((
 سدتغفخؼ في الجعػات مغ حجيث ابغ عسخ[]أخخجو ال

 ك ىشاؾ حجيث آخخ: 

َسِغ ُسْبَحاَف َّللَاِ كَ  ْْ ِبضَبَتاِف ِإَل  الَخ َْ ِبَحْسِجِه، ُسْبَحاَف َّللَاِ ))َكِمَسَتاِف َخِفضَفَتاِف َعَم  المَِّداِف َثِقضَمَتاِف ِفي اْلِسضَداِف، 
 اْلَعِطضِع َماَئَة َمخٍّْة ((

 َأِبي ُىَخْيَخَة[]البخارؼ َعْغ 

َساَلَة اْلَحَصِب  َْ  ﴿ َكاْمَخَأُتُو 
 [4] سػرة السدج: 

 الجعاء أعطع ما في الجيغ :

عمى أسفار الكعبة يػجج حخؼ ناعع ججًا: سبحاف هللا كبحسجه، سبحاف هللا العطضع، كقل ىحه أيزًا: استغفخ هللا 
مئة مخة ما بضغ شمػع الفجخ إلى أف ترمي الربح تأتضظ الجنضا راغسة صاغخة، الجنضا لضدت مذكمة يا أخػاف، كمسة 

هللا سبحانو كتعالى، إف كشت بعضجًا فاألمػر مغ ضضق إلى  دقضقة: الجنضا لضدت مذكمة، السذكمة أف تكػف بعضجًا عغ
 أضضق، فإذا تػجيت إلى هللا الجنضا لضدت مذكمة، تأتضظ كىي راغسة كصاغخة، كقػلو تعالى: 

َساَلَة اْلَحَصِب  َْ  ﴿ َكاْمَخَأُتُو 
 [4] سػرة السدج: 
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زضق بظ السكاسب، كتكثخ السصالب، راغسة صاغخة إذا التفت إلى هللا، كإذا أعخضت عشو تجخؼ بضغ يجيظ، كت
 كيكثخ الذجخ، كيقل الثسخ كتقع في حضز بضز كسا يقػلػف.

 قاؿ الخسػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ِ َمؤلْت ما بضغ الَدػَساِء َكاأَلْرِض ((  ))ِإَذا َقاَؿ الَعْبُج: الَحْسُج ّلِلَِ
 ]إحضاء عمـػ الجيغ عغ غضاث بغ إبخاىضع[

نعخؼ معشاىا، الحسج هلل عمى كل شيء، عمى الدخَّاء كالزخَّاء، فإذا قاليا العبج كىػ يعي ما فكمسة الحسج هلل لضتشا 
 يقػؿ مؤلت ما بضغ الدساء كاألرض: 

))....فإذا قاؿ الحسج هلل الثانضة مؤلت ما بضغ الدساء الدابعة إل  األرض الدفم  فإذا قاؿ الحسج هلل الثالثة قاؿ 
 هللا عد كجل سل تعط ((

مغ السؤمشضغ الرادقضغ، تصمػب شمبًا صعبًا يشفحه هللا، أعطع ما في الجيغ الجعاء! أنت بالجعاء أقػػ إنداف كاسسع 
في األرض، كأنا أعي ما أقػؿ تسامًا، كربشا معظ، كالخالق معظ، كإف كشت مخمرًا لو كدعػتو مغ كل قمبظ ال بج 

 مغ أف يجضبظ. 

  :مغ أراد أف يكػف أقػى الشاس فمضتػكل عم  هللا

قاؿ: إذا أردت أف تكػف أقػػ الشاس فتػكل عمى هللا، كإذا أردت أف تكػف أغشى الشاس فكغ بسا في يجؼ هللا أكثق 
مشظ بسا في يجيظ، كإذا أردت أف تكػف أكـخ الشاس فاتق هللا، سػل ُتعَط، فاهلل عد كجل إذا أعصى أدىر! كأحضانًا 

مغ زرعة كاحجة، كفي بعس الدشػات التي سافخت فضيا إلى  ىشاؾ صفقة كاحجة يغشضظ إلى كلج كلجؾ، كأحضاناً 
حمب كججت فضيا أف القسح مػضػع عمى أشخاؼ الصخقات! َسألُت جسضع السدتػدعات في القصخ، فُأِجبت بأنيا لع 
تعج تتدع! فقامػا ببشاء مدتػدعات إضافضة سخيعة فقمت: سبحاف هللا إنو إذا أعصى أدىر! إذا أعصى قسحًا 

ا أعصى بتخكاًل أدىر... ىشاؾ دكؿ فقضخة ججًا أصبحت في مراِؼ الجكؿ الخاقضة عغ شخيق ىحه أدىر، كإذ
 الثخكة! 

َتاِء َكالَرْضِف*َفْمَضْعُبُجكا َرَب َىَحا اْلَبْضِت*اَلِحي َأْشَعَسُيْع  َمَة الذِّ ْْ يبَلِؼ ُقَخْيٍر*ِإيبَلِفِيْع ِر ِمْغ ُجػٍع َكآَمَشُيْع ِمْغ ﴿ إلِ
 َخْػٍؼ  

 [4-1سػرة قخير: ]
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 الحسج هلل يمدميا قمب يعخفيا :

إذا قاؿ رفاعة الدرقي: كشا يػمًا نرمي كراء الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فمسا رفع رأسو مغ الخكػع، كقاؿ: سسع 
هللا لسغ حسجه، قاؿ رجل كراءه: ربشا لظ الحسج، فيحه الكمسة لع تكف قمبو، فمجيو امتشاف شجيج، ربشا لظ الحسج حسجًا 

إذ نعسة اليجػ معخفة هللا، فإذا أنت عخفت هللا فأنت لع يبق لجيظ  كثضخًا شضبًا مباركًا! مغ كثخة سخكره باليجػ،
السػت! ما السػت؟ السػت َخْمُع بجلة فقط، كإذا عخفت هللا حق السعخفة فأنت أصبحت بحلظ خمقًا في الجشة! كتبجأ 

ضسا أذكخ أك أبػ الجشة ىشا في الجنضا، الجنضا لضذ ليا قضسة إف أقبمت أك أدبخت، قاؿ سضجنا عبج الخحسغ بغ عػؼ ف
الجرداء: جاءه رجل كقاؿ لو: لقج احتخؽ حانػتظ، قاؿ: ما كاف هللا لضفعل، ال لع يحتخؽ، بل احتخؽ، ما كاف هللا 
لضفعل! أخبخه انو رأػ حانػتو بعضشو، فمسا عاد فإذا بو لضذ ىػ! فعاد إلضو كأخبخه بأنو لع يحتخؽ فأجابو: أعخؼ 

ىحا السؤمغ إف أقبمت الجنضا أك أدبخت ىي عشجه سضاف، ك لكغ اإلنداف إذا ذلظ! ما ىحه الثقة باهلل عد كجل؟ 
عخؼ هللا عد كجل فالصخيق أصبح مفتػحًا لآلخخة، لؤلبج، سعادة إلى ما شاء هللا، فقاؿ لو: الحسج هلل حسجًا كثضخًا 

و الربلة ك الدبلـ أُعِجب شضبًا مباركًا، قاؿ: فمسا انرخؼ الشبي الكخيع عغ صبلتو، فقاؿ: مغ قاؿ ىحا؟ الشبي عمض
 بو، قاؿ: أنا يا رسػؿ هللا، قاؿ... 

ِسَجُه، َقاَؿ ))ُكَشا َيْػًما ُنَرمِّي َكَراَء الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع، َفَمَسا َرَفَع َرْأَسُو ِمَغ الَخْكَعِة َقا َْ َؿ: َسِسَع َّللَاُ ِلَسْغ 
ًبا ُمَباَرًكا ِفضِو، َفَمَسا اْنَرَخَؼ َقاَؿ: َمِغ اْلُسَتَكمُِّع؟ َقاَؿ: َأَنا، َقاَؿ: َرُجل  َكَراَءه: َرَبَشا َكلَ  ْسًجا َكِثضًخا َشضِّ َْ َرَأْيُت َظ اْلَحْسُج 

 ِبْزَعًة َكَثبلِثضَغ َمَمًكا َيْبَتِجُركَنَيا َأُيُيْع َيْكُتُبَيا َأَكُؿ((
رَ  []البخارؼ َعْغ ِرَفاَعَة ْبِغ َراِفٍع الدُّ  ِقيِّ

 فاندخَّ الشبي إذ كجج كمسة تشع عغ معخفة! فكمسة الحسج هلل يمدميا قمب يعخفيا، كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

َّللَاِ،  َأْكَبُخ، َكُسْبَحافَ ))َعْغ َسِعضِج ْبِغ اْلُسَدَضِب َأَنُو َسِسَعُو َيُقػُؿ ِفي اْلَباِقَضاِت الَراِلَحاِت: ِإَنَيا َقْػُؿ اْلَعْبِج َّللَاُ 
ْػَؿ َكال ُقَػَة ِإال ِباّلَِلِ، َوَّللَاُ َأْكَبُخ(( َْ ِ، َكال ِإَلَو ِإال َّللَاُ، َكال   َكاْلَحْسُج ّلِلَِ

 ] مالظ َعْغ َسِعضِج ْبِغ اْلُسَدضَِّب[

 ما أزاؿ أركِّد عمى أف ىحه الكمسات ليا محتػػ كبضخ ججًا، إذا عذت محتػاىا فقج قمتيا. 
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 ل  هللا عد كجل :أّْب الكبلـ إ

أما اآلف فضػجج نػع مغ الشاس يحسل َمْدَبحة يقػؿ: سبحاف هللا، سبحاف هللا، سبحاف هللا، سبحاف هللا، سبحاف هللا، 
سبحاف هللا، سبحاف هللا.... ما ىحه؟ ىكحا أصبح اإلسبلـ! أصبح شقػسًا، كمسات ببل معشى، فكمسة سبحاف هللا 

 تسبًل ما بضغ الدساء كاألرض. 
ِ، َكال ِإَلَو ِإال َّللَاُ، َوَّللَاُ َأْكَبخُ )) ـِ ِإَل  َّللَاِ َأْرَبع : ُسْبَحاَف َّللَاِ، َكاْلَحْسُج ّلِلَِ ُب اْلَكبل َْ ِيَغ َبَجْأَت ((َأ  ، ال َيُزُخَؾ ِبَأيِّ

 ]مدمع َعْغ َسُسَخَة ْبِغ ُجْشَجٍب[

ساء الحدشى، ُجل بيحه األسساء، كالحسج هلل كل ىحه كمسات يدسّػنيا ممخرات كمبادغ، سبحاف هللا أؼ لو األس
شيء فضو خضخ، وهللا أكبخ ما عخفتو فيػ أكبخ، ميسا عخفت عغ عطستو فيػ أكبخ، ال حجكد، كال إلو إال هللا، كل 

 شيء بضجه، ارتح عبلقتظ مع كاحج فقط. 

ِ َغْضُب الَدَساَكاِت َكاأْلَْرِض َكِإَلْضِو ُيْخَجُع اأْلَْمخُ   ُكُمُو َفاْعُبْجُه َكَتَػَكْل َعَمْضِو َكَما َرُبَظ ِبَغاِفٍل َعَسا َتْعَسُمػَف   ﴿ َكّلِلَِ
 [123] سػرة ىػد:

 اإليساف شيارة ك الرجقة بخىاف عم  محبة هللا :

ِ َتْسؤلُ اْلِسضَداَف، َكُسْبَحاَف َّللَاِ َكاْلَحْسُج  ِ َتْسآَلِف، َأْك َتْسؤُل َما َبْضَغ الَدَساَكاِت ))الُصُيػُر َشْصُخ اإِليَساِف، َكاْلَحْسُج ّلِلَِ ّلِلَِ
َجة  َلَظ، َأْك َعَمْضَظ، ُكُل  ُْ ، َكاْلُقْخآُف  ، َكالَرْبُخ ِضَضاء  ، َكالَرَجَقُة ُبْخَىاف  الَشاِس َيْغُجك، َفَباِيع  َكاأَلْرِض، َكالَربلُة ُنػر 

 َنْفَدُو َفُسْعِتُقَيا َأْك ُمػِبُقَيا ((
[] مد  مع َعْغ َأِبي َماِلٍظ اأَلْشَعِخؼِّ

اإليساف شيارة، تجج السؤمغ مثل الصفل، أؼ برفائو، كذاتضتو، كبخاءتو، فيػ ال يعخؼ الحقج، كالخب، 
 كالسخادعة.. ىكحا قاؿ سضجنا عسخ:" لدت بالخب كال الخب يخجعشي".

 مػقف حقضقي، بخؼء. الحؼ في قمبو عمى لدانو، ال يػجج عشجه مػاقف مددكجة، بل مػقف معمغ، ك 

ِ َتْسآَلِف،  ِ َتْسؤلُ اْلِسضَداَف، َكُسػْبَحاَف َّللَاِ َكاْلَحْسُج ّلِلَِ َأْك َتْسؤُل َما َبْضَغ الَدَساَكاِت ))الُصُيػُر َشْصُخ اإِليَساِف، َكاْلَحْسُج ّلِلَِ
، َكالَرْبُخ ِضَضاء   ، َكالَرَجَقُة ُبْخَىاف  َجة  َلَظ، َأْك َعَمْضَظ، ُكُل الَشاِس َيْغُجك، َفَباِيع  َكاأَلْرِض، َكالَربلُة ُنػر  ُْ ، َكاْلُقْخآُف 

 َنْفَدُو َفُسْعِتُقَيا َأْك ُمػِبُقَيا ((
 ] مدمع َعْغ َأِبي َماِلٍظ اأَلْشَعِخؼِّ [
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بظ كالرجقة بخىاف، كل إنداف عمى كجو األرض يقػؿ: أنا أحب هللا، كبلـ سيل، اسأؿ أؼ شخز أتحب هللا؟ يج
شبعًا، أعػذ باهلل أف ال أحب هللا، إنو ركحي كدمي، يأتضو رجل كيدألو ىل معظ لضختاف؟ يجضبو: ال أممظ فخاشة، 
كبالػقت الحؼ يكػف صشجكقو كمو فخاشة، خسذ كرقات ال يػجج وهللا، يقػؿ لو: وهللا، ىل أنت تحب هللا؟ تجج 

المضخات فخاشة، تقػؿ: ال يػجج فخاشة وهللا، كتقػؿ إندانًا مميػفًا دخل يصمب خسذ لضخات، مزصخ، كمعظ مئات 
 وهللا أيزًا فػؽ كحبظ! كأنا أحب هللا، كأحمف بو كحبًا، ىحا كبلـ فارغ، كبلـ سيل، فالشبي قاؿ: 

 ))الرجقة بخىاف((
كعشجما تأخح مغ جضبظ مئة لضخة يسكغ أف تتشاكؿ غجاءؾ مع أىمظ، كتأخح عذخة اآلالؼ كتجفعيا، كتأخح خسدة 

الؼ كتجفعيا، تجفع لجامع خسدضغ ألفًا دفعة كاحجة، رجل مغ مجة أسبػع دفع لمجامع ىشا خسدضغ ألفًا! اآل
 كسجمػىا، كأعصػه بيا إيرااًل: 

 ))الرجقة بخىاف((
 تؤكج محبتظ هلل عد كجل، يؤكج إيسانظ، كالرجقة بخىاف.

ةٌ  ْبُخ ِضَضاٌء، َكاْلُقْخآُف ُحجَّ َجَقُة ُبْخَىاٌف، َكالرَّ الرَّ بلُة ُنػٌر، الصُُّيػُر َشْصُخ اإِليَساِف.  ََ  َلَظ، َكالرَّ

 أبػاب الخضخ مفتحة لكل الشاس :

 ))َمْغ َقاَؿ: ُسْبَحاَف َّللَاِ اْلَعِطضِع َكِبَحْسِجِه، ُغِخَسْت َلُو َنْخَمة  ِفي اْلَجَشِة ((
 ] التخمحؼ َعْغ َجاِبٍخ[

 أؼ يخػ عسمو في الجشة. 

، َأفَ   َناًسا ِمْغ َأْصَحاِب الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاُلػا ِلمَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َيا ))َعْغ َأِبي َذرٍّ
ُفُزػِؿ َأْمَػاِلِيْع،  بِ َرُسػَؿ َّللَاِ، َذَىَب َأْىُل الُجُثػِر ِباأُلُجػِر، ُيَرُمػَف َكَسا ُنَرمِّي، َكَيُرػُمػَف َكَسا َنُرػـُ، َكَيَتَرَجُقػفَ 
َقًة، َكُكلِّ َتْحِسضَجٍة َصَجَقًة، َقاَؿ: َأَك َلْضَذ َقْج َجَعَل َّللَاُ َلُكْع َما َتَرَجُقػَف؟ ِإَف ِبُكلِّ َتْدِبضَحٍة َصَجَقًة، َكُكلِّ َتْكِبضَخٍة َصجَ 

ِجُكْع َصَجَقة ، َقاُلػا َيا َرُسػَؿ  َكُكلِّ َتْيِمضَمٍة َصَجَقًة، َكَأْمخ  ِباْلَسْعُخكِؼ َصَجَقة ، َكَنْيي   َْ َعْغ ُمْشَكٍخ َصَجَقة ، َكِفي ُبْزِع َأ
ـٍ َأَكاَف عَ  َخا َْ ؟ َقاَؿ: َأَرَأْيُتْع َلْػ َكَضَعَيا ِفي  ُجَنا َشْيَػَتُو َكَيُكػُف َلُو ِفضَيا َأْجخ  َْ ؟ َفَكَحِلَظ ِإَذا َّللَاِ: َأَيأِتي َأ َمْضِو ِفضَيا ِكْزر 

 ي اْلَحبلِؿ َكاَف َلُو َأْجًخا ((َكَضَعَيا فِ 
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]  ]مدمع َعْغ َأِبي َذرٍّ

إذا دفعت قصعة لحع مغ الرحغ ألىمظ كقمت: تشاكؿ ىحه، فيي صجقة! كفي بزع أحجكع صجقة؟ ىحه غخيبة، 
حتى الدكاج فضو أجخ! صشت نفدظ، كصشت امخأة مغ الحخاـ فمظ أجخ عمى ذلظ، فسعشى ذلظ أف الفقخاء صجقػا 

تدبضحة، ككل تحسضجة، ككل تيمضمة، ككل لقسة، ككل تكبضخة، كحتى الدكاج فضو أجخ، إذًا أبػاب الخضخ بسا أف كل 
 مفتحة لكل الشاس.

قضل: إذا خخج الخجل مغ بضتو فقاؿ: بدع هللا، قاؿ السمظ: ُىجيت، كإذا قػاؿ: تػكمت عمى هللا، قاؿ: ُكفضت، فإذا 
كقضت، فتتفخؽ عشو الذضاشضغ! فضقػلػف: ما تخيجكف مغ رجل قج ُىجؼ قاؿ: ال حػؿ كال قػة إال باهلل، قاؿ السمظ: 
 ككفي ككقي؟ ىجيت ككفضت ككقضت.

مخة ثانضة مغ باب التأكضج، ككمسات فقط لضذ فضيا قضسة، كسا يفعل بعس السدمسضغ، حفع أكراده كميا، يػجج بعس 
هللا، سبحاف هللا، سبحاف هللا، ىحه  الكحب كالغر أك عسل سضئ، أك يسضغ باشل ككاذب.... دائسًا يقػؿ: سبحاف

 لضدت كاردة، ىحا الشسط مخفػض، أما أف تكػف في معانضيا الدامضة فيحا ىػ السصمػب. 

 عم  اإلنداف أف يكػف مع هللا في كل أمػره :

 اآلف اإلماـ الغدالي جاء دكره، ىحه كميا نرػص، قاؿ: "فاعمع أف تحقضق ىحا ال يمضق إال بعمع السكاشفة!"
ىحا يمدمو قمب مدتشضخ باهلل عد كجل، قمب شفاؼ، كقمب يخػ الِشَعع فضحسج هللا عمضيا، كيخػ الِشَقع فضخاؼ مشيا، 

 كيخػ فزل هللا كتدضضخه، كيخػ عطسة هللا. 
 قاؿ: "فاعمع أف تحقضق ىحا ال يمضق إال بعمع السكاشفة !أما الحكخ بالمداف، كالقمب الٍه فيػ قمضل الججكػ".

حا قاؿ اإلماـ الغدالي !! أما الحكخ بالمداف، كالقمب الٍه، فيػ قمضل الججكػ ال ججكػ مشو، مثل بعزو، اشسئشػا ىك
 إف قمت: سبحاف هللا ممضػف مخة ك أنت تتابع مدمدبًل مثبًل، أك تدسع الغشاء، أك تأكل مااًل حخامًا، ال قضسة ليا! !

زػر قمب في لحطة الحكخ، كالحىػؿ عغ هللا سبحانو كتعالى "أما الحكخ فبالمداف كالقمب الٍه، فيػ قمضل الججكػ كح
مع االشتغاؿ في الجنضا أيزًا قمضل الججكػ"، ىحه أثشاء الحكخ فقط، ذىب لمعسل فَغِخؽ فضو، كمخة ثانضة قمضل 
الججكػ! أكؿ مخة أثشاء الحكخ انذغاؿ بالجنضا غضخ مججية، كاآلف أثشاء الحكخ حزػر قمب، التفت لعسمو فشدي كل 
شيء، انغسذ، أيزًا ىحا قمضل الججكػ، يجب أف تكػف مع هللا، في صحػؾ، كفي عسمظ، كفي بضتظ، كفي 

 الصخيق، كىحا ىػ السصمػب، ذكخ كثضخ، كسػؼ نتابع ىحا السػضػع في درس قادـ إف شاء هللا تعالى.
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 بعس األْاديث الذخيفة :

 كاآلف إلى بعس األحاديث الذخيفة: 
ـِ ِديًشا،*َكِبُسَحَسٍج َرُسػال (())َذاَؽ َشْعَع اإِليسَ   اِف َمْغ َرِضَي ِباّلَِلِ َرِبا، َكِباإِلْسبل

 ]مدمع َعِغ اْلَعبَّاِس ْبِغ َعْبِج اْلُسصَِّمِب[

أنا أريج ىحه الكمسة:: َذاَؽ َشْعَع اإِليَساف، اسأؿ نفدظ ىحا الدؤاؿ: ىل ذقت شعع اإليساف؟ شعع ال يػصف لذجة 
عع ال يحكقو إال مغ استقاـ عمى أمخ هللا ! كالصسأنضشة، فاإلنداف قج يعضر حضاة قيخ كخػؼ حبلكتو، كلكغ ىحا الص

كقمق.. ك لع يحؽ شعع اإليساف، ذقتع شعع التػكل كشعع الربخ كاالستدبلـ ك التفػيس؟ فيحه شعـػ ال يعخفيا إال 
ـِ ِديًشا، َكِبُسَحسٍَّج َرُسػاًل، مغ ذاقيا، ليا ثسغ، إف دفعتع الثسغ ذقتع شعع اإليساف، كلكغ َمْغ َرِضَي بِ  اّلِلَِّ َربِّا، َكِباإِلْسبل

اكتفى! كىشاؾ شخز ال تدعو الدّشة فضخيج بجعة، يخيج أجيدة، ىحا جياز تكشػلػجضا العرخ، نتخكيا ال ندتفضج 
كخ هللا كل مشيا؟ ال، استفج مشيا، كافدج نفدظ! ك لكغ اإلنداف أحضانًا يذعخ بأف القخآف الكخيع يكفي كل شيء، ذ

شيء، كصبلة قضاـ المضل كل شيء، كىشاؾ شخز ال يكفضو ىحا يخيج أشضاء أخخػ، أشضاء لو، مدّمضات كمجبلت 
ـِ ِديًشا، َكِبُسَحسٍَّج َرُسػاًل، فكمسة ذاؽ، ل ئليساف ككتب.. كشيء لمتدمضة، أما السؤمغ فيػ َمْغ َرِضَي ِباّلِلَِّ َربِّا، َكِباإِلْسبل

 فو. شعع مغ ذاقو فقج عخ 

 ))ذاكخ هللا في الغافمضغ كالسقاتل عغ الفاريغ ك ذاكخ هللا في الغافمضغ كالسرباح في البضت السطمع((
 ] شعب اإليساف عغ ابغ عسخ[

 ك : 

 ))ذاكخ هللا في الغافمضغ مثل الذجخة الخزخاء في كسط الذجخ الحي قج تحات يعشي مغ الزخيب((
 ] شعب اإليساف عغ ابغ عسخ[

 قج َيِبَذ.أؼ مغ العصر 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 صبلة االستخارة -صبلة الحاجة  -تحضة السدجج  -: صبلة الزح  كالسكخكىة  13الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

بو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشا
 الرالحضغ. 

 تحضة السدجج :

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في مػضػع الربلة إلى تحضة السدجج كصبلة الزحى كإحضاء المضالي، فدغ تحضة 
الخجل إلى السدجج قبضل السغخب لضذ عمضػػو السدجج بخكعتضغ يرمضيسا الخجل في غضػػخ كقت مكخكه، أؼ إذا دخل 

أف يرمي تحضة السدجج ألف ىشاؾ في الفقو أكقات مكخكىػػػػة، شخكؽ الذسذ إلى أف تختفع، كانترافيا في كبج 
 الدساء إلى أف تدكؿ، كاصفخارىا إلى أف تغخب، ىحه األكقات الثبلث مكخكىة.

 مكخكه قبل الجمػس، لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص:  فدغ تحضة السدجج بخكعتضغ يرمضيسا الخجل في غضخ كقت
َت  ُيَرمَِّي َرْكَعَتْضِغ(( َْ ُجُكُع اْلَسْدِجَج َفبل َيْجِمْذ  َْ  ))ِإَذا َدَخَل َأ

] َرِقيِّ  ]البخارؼ َعْغ َعْسِخك ْبِغ ُسَمْضٍع الدُّ

كأداء الفخض يشػب عشيا، فإذا دخمت السدجج كصمضت السغخب دمجت تحضة السدجج في صبلة السغخب، أداء 
الفخض يشػب عغ تحضة السدجج، ككل صبلة أديتيا في السدجج فػر دخػلظ تشػب عغ تحضة السدجج، كلػ كانت 

ل كلػ لع تشِػ بيسا تحضة السدجج الربلة ببل نضة التحضة، كلػ صمضت ركعتضغ نفبًل هلل تعالى أك بسا فاتظ مغ قب
نابت عغ تحضة السدجج، ك عشج الدادة األحشاؼ ال تفػت بالجمػس، فإذا الخجل دخل كجمذ كبعج أف جمذ تحكخ 
أنو لع يحي السدجج لضقف كيرلِّ تحضة السدجج، فإذا جمذ لع يشتو األمخ فبل تفػت عشج األحشاؼ بالجمػس بعجىا، 

جمػس، لكشظ إذا جمدت لغ تدقط عشظ تحضة السدجج، أما األفزل فأف تؤدييا قبل كإف كاف األفزل فعميا قبل ال
أف تجمذ، كأما إذا تكخر دخػلو، إنداف مثبًل يعسل في السدجج دخل لحاجة، كدخل مخة ثانضة، كثالثة، نقػؿ: 

، كنجب أف يقػؿ الخ  ، فإذا تكخر دخػلو يكفضو ركعتاف في الضـػ جل عشج دخػلو ترمى ركعتضغ مخة كاحجة في الضـػ
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لمسدجج: "الميع افتح لي أبػاب رحستظ"، ألف الربلة تجلِّ مغ هللا عد كجل، إنداف دعاؾ إلى الصعاـ كلع يزع 
عمى الصاكلة شضئًا، جمدت كيػجج صحغ كممعقة كفػشة، أيغ الصعاـ؟ ىكحا الربلة ببل إقباؿ، إذا اإلنداف دخل 

ات مغ هللا عد كجل، فحخاـ أف تدكره كال يكخمظ، "إف بضػتي إلى السدجج جػىخ الربلة أف يتشدؿ عمى قمبو رحس
في األرض السداجج كإف زكارىا ىع عسارىا فصػبى لعبج تصيخ في بضتو ثع زارني كحق عمى السدكر أف يكـخ 

 الدائخ".
 كعشج خخكجو، خخج إلى دكانو، خخج إلى الدػؽ، "الميع افتح لي أبػاب فزمظ".  

 عم  قمب السؤمغ خضخ مغ الجنضا كما فضيا :التجمي الحي يتجم  هللا بو 

اإلنداف عشج حالتضغ إما أف يخحسظ هللا كأنت في بضتو، كإما أف يتفزل عمضظ كأنت في عسمظ، ىكحا السؤمغ إذا 
 صمى رحسو هللا كإذا عسل تفزل هللا عمضو، ىحا معشى قػلو تعالى: 

َسَة َربَِّظ َنْحُغ َقَدْسَشا  ْْ َبْضَشُيْع َمِعضَذَتُيْع ِفي اْلَحَضاِة الُجْنَضا َكَرَفْعَشا َبْعَزُيْع َفْػَؽ َبْعٍس َدَرَجاٍت ﴿ َأُىْع َيْقِدُسػَف َر
َسُة َربَِّظ َخْضخ  ِمَسا َيْجَسُعػَف   ْْ  ِلَضَتِخَح َبْعُزُيْع َبْعًزا ُسْخِخِيا َكَر

 [ 32] سػرة الدخخؼ: 

 مغ الجنضا كما فضيا.  إذًا التجمي الحؼ يتجمى هللا بو عمى قمب السؤمغ خضخ

 َخْضخ  ِمَغ الُجْنَضا َكَما ِفضَيا(())َرْكَعَتا اْلَفْجخِ 
 ]مدمع َعْغ َعاِئَذَة[

 غجكة كركحة في سبضل هللا خضخ مغ الجنضا كما فضيا. 

ْسُخ الَشَعِع(( ُْ  ))َفَػ َّللَاِ ألْف َيْيِجَي َّللَاُ ِبَظ َرجبًل َخْضخ  َلَظ ِمْغ َأْف َيُكػَف َلَظ 
 ]البخارؼ َعْغ َأِبي َحاِزـٍ [

 مغ فعل شضئًا بخبلؼ ما قالو الشبي فقج كحب الشبي تكحيبًا عسمضًا :

الجنضا فضيا أشضاء ثسضشة ججًا بشطخ الشاس، كفضيا أمبلؾ كاسعة، كأمػاؿ مشقػلة كغضخ مشقػلة، ك فضيا بضت، ثسشو اثشا 
ملسو هيلع هللا ىلص فاسع في ىحا الدبضل، فالقزضة لضدت قزضة عذخ ممضػنًا، كفضيا مدرعة كرحبلت، فإذا كشت ترجؽ الشبي 

معمػمات، بل قزضة سمػؾ كمػاقف، فأنت ُتقّضع مغ مػاقفظ، فإذا رجل سسع الحجيث كآثخ الجنضا عمى اآلخخة 
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 فسعشى ىحا أنو لع يرجؽ، كىحا تكحيب عسمي، كىػ أخصخ مغ التكحيب القػلي، لّسا تأخح مػقفًا معاكدًا ِلسا تدسعو
مغ رسػؿ هللا فيحا تكحيب كلكغ مغ نػع آخخ، تكحيب عسمي ىحا خصضخ، كلػ أنظ كحبت بمدانظ ألقشعظ الشاس 
بخبلؼ ذلظ، ك لػ قمت: ىحا الكبلـ غضخ صحضح ألقشعػؾ بخبلؼ ذلظ، كتقػؿ أنو حق كتفعل خبلفو، ىشا 

فأنت تكحب الشبي تكحيبًا عسمضًا. إذا قخأ الخصػرة، فمسجخد أف تفعل شضئًا بخبلؼ ما قالو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ 
 اإلنداف قػلو تعالى: 

َت  ُيْؤِمَغ َكأَلََمة  ُمْؤِمَشة  َخْضخ  ِمْغ ُمْذِخَكٍة َكَلْػ َأْعَجَبْتُكْع َكاَل تُ  َْ َت  ﴿ َكاَل َتشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت  َْ شِكُحػا اْلُسْذِخِكضَغ 
ِنِو ْغ ُمْذِخٍؾ َكَلْػ َأْعَجَبُكْع ُأْكَلِئَظ َيْجُعػَف ِإَل  الَشاِر َوَّللَاُ َيْجُعػ ِإَل  اْلَجَشِة َكاْلَسْغِفَخِة ِبِإذْ ُيْؤِمُشػا َكَلَعْبج  ُمْؤِمغ  َخْضخ  مِ 

 َكُيَبضُِّغ آَياِتِو ِلمَشاِس َلَعَمُيْع َيَتَحَكُخكَف 
 [ 221] سػرة البقخة: 

كمتجخه رائج، كلكغ في ديشة رقة، كخصضب آخخ ال يسمظ كشخؽ بابو خصضباف، خصضب مضدػر الحاؿ دخمو كبضخ، 
مغ الجنضا شضئًا كلكغ إيسانو قػؼ، فمػ قخأ القخآف كقاؿ: صجؽ هللا العطضع، كآثخ الغشي عمى الفقضخ، الغشي مع رقة 
ديشو عمى الفقضخ السؤمغ فيػ قج كحب ىحه اآلية كلػ قاؿ صجؽ هللا العطضع ممضػف مخة ىػ كحبيا بفعمو، كأخح 

 ػقف تكحيب.م

ما الحؼ جعل السدمسضغ كىع ألف ممضػف كراء األمع؟ ما الحؼ جعل كمستيع لضدت ىي العمضا؟ ألنيع قخؤكا القخآف، 
كجػدكه، كرتمػه، كعخفػا أحكامو، كقالػا: صجؽ هللا العطضع، كقبمػه مغ ستة كجػه كخالفػه في حضاتيع الضػمضة، إذًا 

 لضذ ليع عشج هللا شأف، قاؿ تعالى: 

 َفَخَمَف ِمْغ َبْعِجِىْع َخْمف  َأَضاُعػا الَربَلَة َكاَتَبُعػا الَذَيَػاِت َفَدْػَؼ َيْمَقْػَف َغِضا  ﴿ 
 [59] سػرة مخيع: 

 مغ أشاع هللا ك رسػلو فقج فاز فػزًا عطضسًا :

أف تكػف في ابغ عسخ ديشظ ديشظ إنو لحسظ كدمظ، خح عغ الحيغ استقامػا كال تأخح عغ الحيغ مالػا، البصػلة 
 مدتػػ ىحا الجيغ، كأكضح مثل اآلية الكخيسة: 

   ﴿ ُيْرِمْح َلُكْع َأْعَساَلُكْع َكَيْغِفْخ َلُكْع ُذُنػَبُكْع َكَمْغ ُيِصْع َّللَاَ َكَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػًزا َعِطضًسا
 [ 71] سػرة األحداب: 
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و ك فجػره ك كفخه أعصاه هللا مغ الجنضا كل شيء فإذا خصخ في بالظ خاشخ أف الرجيق الفبلني كىػ عمى معرضت
 فذعخت بالحخماف فأنت لع تقخأ ىحه اآلية كال مخة كلػ قخأتيا ألف مخة، قاؿ تعالى: 

   ﴿ ُيْرِمْح َلُكْع َأْعَساَلُكْع َكَيْغِفْخ َلُكْع ُذُنػَبُكْع َكَمْغ ُيِصْع َّللَاَ َكَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػًزا َعِطضًسا
 [ 71سػرة األحداب: ] 

 إذا كشت حقضقًة مصضعًا هلل كرسػلو فبلبج مغ أف تذعخ بالفػز. 

 صبلة الزح  :

كنجب ركعتضغ بعج الػضػء، ىحه مشجكبات أقل مغ الدشغ، درسشا في الساضي عغ سشغ الربلة السؤكجة كغضخ 
 السؤكجة كىحه مشجكبات، كنجب ركعتضغ بعج الػضػء كقبل جفافو، لقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 

َدَغ اْلُػُضػَء ُثَع َصَم  َرْكَعَتْضِغ ُيْقِبلُ  ْْ  َعَمْضِيَسا ِبَقْمِبِو َكَكْجِيِو َكَجَبْت َلُو اْلَجَشُة (( ))َمْغ َتَػَضَأ َفَأ
]  ]الشدائي َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ اْلُجَيِشيِّ

حرل إقباؿ حقضقي أؼ حرل صفاء، كحرمت مغفخة، ككجبت الجشة، كنجب صبلة الزحى عمى الخاجح كىي 
 أربع ركعات لسا ركيشاه قخيبًا عغ عائذة رضي هللا عشيا: 

 ؟ َقاَلْت: َنَعْع َأْرَبًعا ْغ ُمَعاَذَة اْلَعَجِكَيِة َقاَلْت: َسَأْلُت َعاِئَذَة َأَكاَف الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ُيَرمِّي الُزحَ ))عَ 
 َكَيِديُج َما َشاَء َّللَاُ ((

 ]أحسج َعْغ عائذة [

ه مغ ارتفاع الذسذ رمحًا أك رمحضغ إلى قبل زكاليا، فمحا قمشا نجب أربع ركعات في الزحى، كقت الزحى ابتجاؤ 
ىحا كقت الزحى، فإذا صمى اإلنداف الربح حاضخًا كذكخ كتفكخ، كذكخ هللا، كناـ كاستضقع الداعة الثامشة 
كالشرف، كتػضأ كلبذ كصمى، كانصمق إلى عسمو، فيحه الربلة مشجكبة، ك قبل االنصبلؽ مغ البضت خخجت 

 عمى شيارة ك إقباؿ. 

 ))مغ صم  الزح  ركعتضغ لع يكتب مغ الغافمضغ ((
 ]الصبخاني عغ أبي الجرداء[

 ))َمْغ َصَم  الُزَح  اثشتي َعْذَخَة َرْكَعًة َبَش  َّللَاُ َلُو َقْرًخا ِمْغ َذَىٍب ِفي اْلَجَشِة((
 ]التخمحؼ ك ابغ ماجو َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[
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 دقضقة، قاؿ مخة: لضذ غافبًل، فالشبي الكخيع لو مقايضذ 

 )) كبخئ مغ الكبخ مغ ْسل ْاجتو بضجه ((
 ضعضف[ ]ركاه القزاعي كالجيمسي عغ جابخ مخفػعا كىػ عشج ابغ الؿ عغ أبي أمامة. كفي لفع بزاعتو بجؿ سمعتو، كالذخؾ بجؿ الكبخ، قاؿ ابغ الغخس

 كقاؿ: 

 )) مغ أكثخ ذكخ هللا فقج بخئ مغ الشفاؽ ((
 الرغضخ عغ أبي ىخيخة [] أخخجو الصبخاني في 

ذكخ هللا صباحًا كمداًء كزاره شخز ذكخ لو هللا، كمخة فكخ بآياتو، كمخة شخح حجيثًا، كمخة شخح آية، ىل ىػ 
 مشافق؟ ال لضذ مشافقًا ألنو أكثخ مغ ذكخ هللا، كقاؿ: 

 )) بخئ مغ الذح مغ أدى زكاة مالو ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ جابخ بغ عبج هللا [

 لو كجية نطخ بالسرخكؼ فاألشضاء التافية ال ييتع بيا كييتع باألشضاء الجػىخية. 

 صبلة المضل :

كنجب صبلة المضل خرػصًا آخخه، كأقل ما يتشفل بالمضل ثساني ركعات، كيسكغ أربع ركعات، أك ركعتاف، ىحه نفل 
 كنجب، كقج قاؿ تعالى: 

 ْغ ُقَخِة َأْعُضٍغ َجَداًء ِبَسا َكاُنػا َيْعَسُمػَف  ﴿ َفبَل َتْعَمُع َنْفذ  َما ُأْخِفَي َلُيْع مِ 
 [ 17] سػرة الدججة: 

قاؿ بعس السفدخيغ: ىحه اآلية لمحيغ يرمػف في المضل كالشاس نضاـ، حضشسا يخمػ كل حبضب بحبضبو، يقـػ ىحا 
رب العالسضغ؟  السؤمغ لضخمػ بحبضبو كىػ هللا تعالى، "أتحب أف أجمذ معظ يا مػسى؟ كضف ذلظ يا رب كأنت

 قاؿ: أما عمست أنشي جمضذ مغ ذكخني كحضثسا التسدشي عبجؼ كججني"، كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ـَ الَمْضِل ُقْخَبة  ِإَل  َّللَاِ  ـِ الَمْضِل َفِإَنُو َدَأُب الَراِلِحضَغ َقْبَمُكْع، َكِإَف ِقَضا َئاِت َكَمْشَياة  َعِغ اإلْثِع كَ ))َعَمْضُكْع ِبِقَضا َتْكِفضخ  ِلمَدضِّ
 َكَمْصَخَدة  ِلمَجاِء َعِغ اْلَجَدِج ((

 ]التخمحؼ َعْغ ببلؿ[

 قاؿ: ال تعرو في الشيار لضػقطظ في المضل. 
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 صبلة االستخارة :

 كنجب صبلة االستخارة، كىحه كميا مشجكبات، كقج أفرحت الدشة عغ بضانيا، قاؿ جابخ رضي هللا عشو: 
ِباألْمِخ َفْمَضْخَكْع َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ُيَعمُِّسَشا االْسِتَخاَرَة ِفي األُمػِر ُكمَِّيا َكالُدػَرِة ِمَغ اْلُقْخآِف ِإَذا َىَع ))َكاَف الَشِبُي 

ي َأْسَتِخضُخَؾ ِبِعْمِسَظ َكَأْسَتْقِجُرَؾ ِبُقْجَرِتَظ َكَأْسَأ ُلَظ ِمْغ َفْزِمَظ اْلَعِطضِع َفِإَنَظ َتْقِجُر َكال َأْقِجُر َرْكَعَتْضِغ ُثَع َيُقػُؿ الَمُيَع ِإنِّ
َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي َأْك  َكَتْعَمُع َكال َأْعَمُع َكَأْنَت َعبلـُ اْلُغُضػِب الَمُيَع ِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف َىَحا األْمَخ َخْضخ  ِلي ِفي ِديِشي

ِمِو َفاْقُجْرُه ِلي َكِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف َىَحا األْمَخ َشّخ ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي َأْك َقاَؿ ِفي َعاِجِل َأْمِخي َكآجِ 
ْضُث َكاَف ُثَع َرضِّ  َْ ُيَدسِّي ِشي ِبِو كَ َقاَؿ ِفي َعاِجِل َأْمِخي َكآِجِمِو َفاْصِخْفُو َعشِّي َكاْصِخْفِشي َعْشُو َكاْقُجْر ِلَي اْلَخْضَخ 

اَجَتوُ  َْ)) 
 ] ركاه البخارؼ كأصحاب الدشغ عغ جابخ بغ عبج هللا [

فعشجنا استذارة كعشجنا استخارة، كمغ صفات السؤمغ ال يقجـ عمى عسل مباح، إياؾ أف تطغ أف االستخارة في كل 
ة، بذخاء بضت، األمػر، فإنداف يخيج أف يعسل معرضة يدتخضخ هللا عد كجل، إنيا في السباحات فقط، في التجار 
 بذخاء متجخ، أك في رحمة، في سفخ، ىحه كميا أشضاء مباحة كفي ىحه األشضاء يػجج استخارة. 

 االستخارة ك االستذارة :

لكغ الشبي عمسشا صمى هللا عمضو االستخارة كاالستذارة، االستذارة لحكؼ العقػؿ الشضخة مغ السؤمشضغ، كمغ استذار 
ة خسدضغ سشة في السػضػع، يخيج أف يذتخؼ محبًل اسأؿ أحج التجار الكبار الحيغ الخجاؿ فقج استعار عقػليع، خبخ 

يعخفػف بالربلح، ىل يرمح إلى السرمحة الفبلنضة؟ ىحا البضت اسأؿ عشو ىل عمضو قز؟ االستذارة لحكؼ 
 عد العقػؿ الشضخة مغ السؤمشضغ، كأؼ شيء تقجـ عمضو استذخ فإذا جاءؾ الجػاب باإليجاب فعشجئح استخخ هللا

 كجل، كضف االستخارة؟ 
ي َأْسَتِخضُخَؾ ِبِعْمِسَظ..((  ))... ِإَذا َىَع ِباألْمِخ َفْمَضْخَكْع َرْكَعَتْضِغ ُثَع َيُقػُؿ الَمُيَع ِإنِّ

 هللا عد كجل ىػ العبلـ، عبلـ الغضػب، العمضع. 

 اْلَعِطضِع َفِإَنَظ َتْقِجُر َكال َأْقِجُر َكَتْعَمُع َكال َأْعَمُع...(())... َكَأْسَتْقِجُرَؾ ِبُقْجَرِتَظ َكَأْسَأُلَظ ِمْغ َفْزِمَظ 
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اإلنداف قج يقجـ عمى عسل يكػف فضو نيايتو، كقج يقجـ عمى صفقة يكػف فضيا تفمضدو الشيائي، كقج يقجـ عمى شخاء 
أقاـ عمضظ دعػػ إخبلء، رد  بضت فضكػف فضو احتضاؿ، فالحؼ باعظ إياه لضذ مالكًا، كالحؼ باعظ إياه سافخ كالسالظ

حضازة كأنت دفعت ممضػنًا، فالشبي الكخيع صمى هللا عمضو كاف إذا دخل الدػؽ يقػؿ: "الميع إني أعػذ بظ مغ صفقة 
 خاسخة كمغ يسضغ فاجخة".

كيسكغ بكامل ذكائظ خبخة أربعضغ سشة باألقسذة، أف تذتخؼ صفقة قساش كتفمذ مغ كرائيا، فإذا اإلنداف قاؿ: أنا 
ككمو هللا زالتو، مغ اتكل عمى نفدو أككمو هللا إياىا، أما السؤمغ فقبل أف يعقج ىحه الرفقة تػجو إلى هللا عد كجل أ

كقاؿ: "الميع إني أعػذ بظ مغ صفقة خاسخة كمغ يسضغ فاجخة"، كحخاـ عمى هللا عد كجل إال أف يػفقو في ىحه 
ثبلثػف سشة في ىحه السرمحة، كبار التجار كىع في أكج الرفقة، ال تقل أنا خبختي عالضة في ىحا السػضػع، لي 

 تجارتيع كميارتيع كخبختيع يختكبػف حساقات صعب تفدضخىا ألنو يػجج كاعتداز بالشفذ، اعتداز بالخبخات، فمضقل: 

ي َأْسَتِخضُخَؾ ِبِعْمِسَظ َكَأْسَتْقِجُرَؾ ِبُقْجَرِتَظ َكَأْسَأُلَظ ِمْغ َفْزمِ  َظ اْلَعِطضِع َفِإَنَظ َتْقِجُر َكال َأْقِجُر َكَتْعَمُع َكال َأْعَمُع ))... الَمُيَع ِإنِّ
 َكَأْنَت َعبلـُ اْلُغُضػِب الَمُيَع ِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف َىَحا األْمَخ َخْضخ  ِلي ِفي ِديِشي...((

 مػضػع الجيغ أخصخ شيء في ْضاة اإلنداف :

، كاألسبػع أكؿ شيء في ديشي، مرمحة مخبحة ججًا عبلقت يا بالشداء، كالشداء كاسضات عاريات، فأكؿ أسبػع داـك
الثاني غاب درسًا، الثالث غاب درسضغ مغ ثبلثة دركس، ك الخابع غاب ثبلثة دركس، كبعج ذلظ لع نخه، أيغ ىػ؟ 
نفدو تمػثت، عبلقة بالشداء باستسخار، ضبط نفدو أكؿ أسبػع كمغ ثع انتيى، كأكؿ شيء مػضػع الجيغ أخصخ 

 شيء، مخبحة غضخ مخبحة؟ 
 ))... الَمُيَع ِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف َىَحا األْمَخ َخْضخ  ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي...((

معاششا، الجعاء الذخيف كاف يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص:" الميع أصمح لشا ديششا الحؼ ىػ عرسة أمخنا، كأصمح لشا دنضانا التي فضيا 
 كأصمح لشا آخختشا التي إلضيا مخدنا، كاجعل الحضاة زادًا لشا مغ كل خضخ، كاجعل السػت راحًة لشا مغ كل شخ".

 فسغ عبلمات قضاـ الداعة أف الخجل يسخ بقبخ رجل فضقػؿ: لضتشي مكانو، ألف الشبي الكخيع يقػؿ:  
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ػرى بضشكع فطيخ األرض خضخ لكع مغ بصشيا، كإذا )) إذا كاف أمخاؤكع خضاركع، كأغشضاؤكع سسحاءكع، كأمخكع ش
 كاف أمخاؤكع شخاركع، كأغشضاؤكع بخبلءكع، كأمخكع إل  ندائكع فبصغ األرض خضخ لكع مغ ضيخىا((

 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

فيشاؾ حاالت السػت أشخؼ، كالعخب كاف ليع مثل جاىمي: السشضة كال الجنضة، كاآلف عكدػا ىحا السثل فأصبح: 
 الجنضة كال السشضة، ألف جباف كال يقػلػف هللا يخحسو ىكحا يقػلػف. 

 الكدب ك كدب الكدب :

َعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي َأْك َقاَؿ ِفي َعاِجِل َأْمِخي َكآِجِمِو ))... َكِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف َىَحا األْمَخ َشّخ ِلي ِفي ِديِشي َكمَ 
 َفاْصِخْفُو َعشِّي...((

إذا فضو خصخ عمى ديشي، يسكغ أف أعري هللا عد كجل، ك أف آكل ربا، كأف أرتذي بيحه الػضضفة، كضضفة في 
، إذا كانت مكاف مغٍخ ججًا أؼ عسمضة يتداىل بيا خسدة آالؼ، بالضـػ عذخة آالؼ، بالضػ  ـ مئة ألف أحضانًا كل يـػ

ىحه الػضضفة سػؼ تػفخ لي دخبًل حخامًا عمى حداب عخؽ الشاس كتعبيع، سضكػف كدبي مغ كدب الشاس، كعشجنا 
كدب ككدب الكدب، فإذا اإلنداف فمح أرض كزرعيا كأخح السحرػؿ كباعو ىحا الكدب، إذا إنداف أخح ماؿ 

 عجكاف عمى الكدب كلحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ىحا الحؼ زرع األرض كأنبتيا، فيحا 

 )) مغ أصاب مااًل مغ نياكش أذىبو هللا في نيابخ((
 ]كذف الخفاء عغ أبي سمسة الحسري[

 الشياكش أؼ بالخجاع، أك بالقيخ، أك بالحضاء، أك باإليياـ، أك بالختل، أك بأؼ شخيق غضخ مذخكع: 

 في نيابخ(()) مغ أصاب مااًل مغ نياكش أذىبو هللا 
رجل عخض بخادًا لمبضع في سػؽ األدكات السدتعسمة، بخاد اثشا عذخ قجمًا، قاؿ لو: ضع لشا السأخح الكيخبائي، 
كضعو، فقاؿ لو: كع تخيج ثسشو؟ قاؿ: ثسانسئة، كىػ يداكؼ ألفًا، فاشتخاه، فكاف ىحا البخاد لضذ فضو محخؾ إشبلقًا 

، يحىب الساؿ نيبًا أؼ يحىب مغ حضث أتى، ال يسكغ أف يكػف فقط ضػء كىحا سارؽ، لعب عمضو كأخح الساؿ
 الساؿ حخامًا كتشفقو نفقة فضيا بخكة إال كيحىب مغ حضث أتى.
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أعخؼ رجبًل دخمو غضخ مذخكع اضصخ أف يعسل صسامًا لقمبو في أمخيكا كمفو تدعسئة ألف لضخة، فكل الحؼ جسعيع 
يكػف بحاجة إلى صساـ كالعسمضة في دكلة أجشبضة، كبعج ىحا  ال يداكؼ ذلظ، بضغ أف يكػف القمب سمضسًا أك أف
 صار نرف إنداف، هللا عد كجل يحفع اإلنداف.

في حضاتشا أكثخ مغ ممضػف شخيق لمجخل غضخ السذخكع، أحضانًا باالحتضاؿ، أك بالغر، أك الكحب، كحضشًا بتعقضج 
 مرالح السػاششضغ، حتى يجفع يضدخىا، ىحا أصاب مااًل في نياكش فأذىبو هللا في نيابخ. 

ِخي َأْك َقاَؿ ِفي َعاِجِل َأْمِخي َكآِجِمِو َفاْصِخْفُو َعشِّي ))... َأَف َىَحا األْمَخ َشّخ ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأمْ 
 َكاْصِخْفِشي َعْشُو...((

بعثة إلى دكلة أجشبضة، فإف كاف ضعضف اإليساف ك ذىب إلى ىشاؾ فدنى كشخب خسخًا، كقاؿ: نحغ العخب ال  
عثة بيحا الذكل؟ ال كلضتظ لع تحىب نعقل شضئًا كىحه ىي الجكؿ الخاقضة، كصار إندانًا آخخ، إذًا سػؼ تعػد مغ الب

 إلى ىحه البعثة. 

 مغ تخؾ شضئًا هلل فمغ يعحب بدببو :

أما دقة دعاء الخسػؿ صمى هللا عمضو: "... َكاْصِخْفِشي َعْشُو... " فأحضانًا اإلنداف يدتخضخ هللا عد كجل كيرخؼ 
هللا لع يرخفو عشيا، صخفيا عشو كلكغ لع عشو ىحه البعثة، فضحتخؽ قمبو بعج ىحا، إذا احتخؽ قمبو فسعشى ىحا أف 

 يرخفو عشيا، فضجب أف يرخفيا عشو كيرخفو عشيا، لكغ الشبي الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 
 ))هللا أكـخ مغ أف يعحب قمبًا بذيػة تخكت لو((

 ]البضيقي عغ أبي سمضساف الجاراني[

 يدتحضل أف تتخؾ شضئًا هلل كُتعحب بدببو. 

اَجَتُو (())...  َْ ي  ِشي ِبِو َكُيَدسِّ ْضُث َكاَف ُثَع َرضِّ َْ  َكاْصِخْفِشي َعْشُو َكاْقُجْر ِلَي اْلَخْضَخ 

 االستخارة بالحج كالجياد كجسضع أبػاب الخضخ تحسل عم  تعضضغ الػقت فقط :

هللا بالحج لضذ قاؿ: كاالستخارة بالحج كالجياد كجسضع أبػاب الخضخ تحسل عمى تعضضغ الػقت فقط، إذا استخخت 
معشى ذلظ أف تحج أك ال تحج، الحج فخض كلكغ ىحا العاـ أـ العاـ الثاني؟ قج تكػف االستخارة بالفخائس بالػقت 
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 فقط، كإذا استخار يسزي لسا يشذخح لو قمبو، كيشبغي أف يكخرىا لو سبع مخات لسا ركؼ عغ أنذ قاؿ: 
ت بأمخ فاستخخ ربظ سبع مخات ثع انطخ إل  الحي يدبق )) قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: يا أنذ إذا ىسس

 إل  قمبظ فإف الخضخ فضو((
 ] ابغ الدشي عغ أنذ[

 يقػؿ لظ: الحخ قمبو دلضمو، ىحه الكمسة ليا أصل، كانطخ إلى الحؼ يدبق إلى قمبظ فإف الخضخ فضو. 

 صبلة الحاجة :

ججًا، كلكغ ال يػجج بضت، كالبضت ىػ  اآلف كنجب صبلة الحاجة، رجل خصب ككتب كتابو، كالعخكس مشاسبة
 الصامة الكبخػ ماذا يفعل؟ نقػؿ لو: صلِّ صبلة الحاجة كىي ركعتاف: 

اَجة  ِإَل  َّللَاِ...(( َْ  ))َخَخَج َعَمْضَشا َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ: َمْغ َكاَنْت َلُو 
 ِ ُ َعْشُو [] ابغ ماجو َعْغ َعْبِج َّللاَّ  ْبِغ َأِبي َأْكَفى األْسَمِسيِّ َرِضي َّللاَّ

جخبػا كستخكف، فسثل ىحه القزضة لضذ ليا حل أك صعبة ججًا، كيبجك أنيا مدتحضمة أك حميا فػؽ شاقتظ، أك فضيا 
 أزمة حادة: 

ٍج ِمْغ َخْمِقِو.... (( َْ اَجة  ِإَل  َّللَاِ َأْك ِإَل  َأ َْ  ))... َمْغ َكاَنْت َلُو 
 يا تخػ هللا عد كجل يمضغ قمبو أـ يتذجد؟ إذا لضغ قمبو انحمت، كإذا تذجد مشعيا عشو. ىل 

ِ َربِّ  ))... َفْمَضَتَػَضْأ َكْلُضَرلِّ َرْكَعَتْضِغ ُثَع ِلَضُقْل: ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ اْلَحِمضُع اْلَكِخيُع ُسْبَحاَف َّللَاِ   َربِّ اْلَعْخِش اْلَعِطضِع اْلَحْسُج ّلِلَِ
َسِتَظ َكَعَداِئَع َمْغِفَخِتَظ َكاْلَغِشضَسَة ِمْغ ُكلِّ ِبخٍّ َكا ْْ ي َأْسَأُلَظ ُمػِجَباِت َر لَدبلَمَة ِمْغ ُكلِّ ِإْثٍع َأْسَأُلَظ َأال اْلَعاَلِسضَغ الَمُيَع ِإنِّ

اَجًة ِىَي لَ  َْ َظ ِرًضا ِإال َقَزْضَتَيا ِلي ُثَع َيْدَأُؿ َّللَاَ ِمْغ َأْمِخ الُجْنَضا َتَجَع ِلي َذْنًبا ِإال َغَفْخَتُو َكال َىِسا ِإال َفَخْجَتُو َكال 
 َكاآلِخَخِة َما َشاَء َفِإَنُو ُيَقَجُر((

 يػجج دعاء آخخ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُي  َْ َسِتَظ َأْسَتِغضُث (())َكاَف الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا َكَخَبُو َأْمخ  َقاَؿ: َيا  ْْ  َيا َقُضػـُ ِبَخ
ُ َعْشُو [  ]التخمحؼ َعْغ أنِذ َرِضي َّللاَّ

 فالحؼ ال يجج بضتًا، أك عسبًل، أك كجج أحجًا في كضضفتو يدعجو كثضخًا، فعمضو بيحا الجعاء. 
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 مغ تػجو إل  الشبي بقمب مخمز قبمو هللا عد كجل :

 كمغ دعائو أيزًا: 
َشْضٍف َأَف َرُجبًل َضِخيَخ اْلَبَرِخ َأَت  الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ: اْدُع َّللَاَ ِلي َأْف يُ  ))َعْغ ُعْثَساَف ْبغِ  َعاِفَضِشي، ُْ

َفُضْحِدَغ ُكُضػَءُه َكُيَرمَِّي  َفَقاَؿ: ِإْف ِشْئَت َأَخْخُت َلَظ َكُىَػ َخْضخ  َكِإْف ِشْئَت َدَعْػُت، َفَقاَؿ: اْدُعْو َفَأَمَخُه َأْف َيَتَػَضَأ
َسةِ  ْْ  َيا ُمَحَسُج ِإنِّي َقْج َتَػَجْيُت ِبَظ ِإَل  َرْكَعَتْضِغ َكَيْجُعَػ ِبَيَحا الُجَعاِء الَمُيَع ِإنِّي َأْسَأُلَظ َكَأَتَػَجُو ِإَلْضَظ ِبُسَحَسٍج َنِبيِّ الَخ

اَجِتي َىِحِه ِلُتْقَز  الَمُيعَ  َْ  َشفِّْعُو ِفَي (( َربِّي ِفي 
 ] ركاه التخمحؼ كالشدائي كالحاكع عغ عثساف بغ حشضف[

ًَ ال يخضبظ، جاء رجل إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ح اجًا إذا أنت استشججت بجاه الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص، فاهلل عد كجل إذا كشت مخمرِا
ة ججًا، كقج أصضب بفالج أقعجه الفخاش، فتاقت نفدو ككقف ببابو الذخيف ككاف مفمػجًا فعافاه هللا كقرتو مذيػر 

لديارة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كشمب مغ أقخبائو شابًا قػيًا شجيجًا عتضجًا يشفق عمضو في ذىابو إلى الديارة 
 كالعسخة كيعصضو مكافأًة عذخة آالؼ لضخة، فيػ يحتاج إلى مغ يحسمو، كىحه القرة كقعت كركاىا لي أحج أصجقائي،
كأثق بكبلمو، كصمػا إلى السجيشة السشػرة، ككججكا فشجقًا مشاسبًا فقاؿ لو: ىحا الفشجؽ مشاسب احجد بو، كخحني إلى 
الحـخ مباشخًة، أخحه ىحا الذاب إلى الحـخ فقاؿ لو: ضعشي في ىحا السكاف مقابل القبة الخزخاء ك تعاؿ الداعة 

ع فمع يججه فرعق أيغ ذىب؟ فدأؿ عشو فقالػا لو: كاف ىشا التاسعة، جاء ىحا الذاب في الداعة التاسعة كالخب
 رجل كذىب سضخًا عمى األقجاـ، فحىب فخآه في الفشجؽ جالدًا. 

ىحا الجعاء دقضق ججًا، وهللا لي قخيبة مزى عمى زكاجيا أكثخ مغ عذخ سشػات كلع تشجب شفبًل، ككاد زكجيا أف 
عمضو الربلة كالدبلـ فدألتو أف يكخميا بغبلـ، كفي نفذ العاـ يصمقيا، كضاقت بيا الجنضا، ذىبت إلى مقاـ الشبي 

حسمت، كبعج أف يئذ األشباء مغ شفائيا، كيقػلػف: إنيا عقضع، كلكشيا تػجيت إلى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، 
 في قمب مخمز كاستقامة فاهلل عد كجل قبميا: 

ي َأْسَأُلَظ َكَأَتَػَجُو ِإَلضْ  اَجِتي َىِحِه ))... الَمُيَع ِإنِّ َْ ي َقْج َتَػَجْيُت ِبَظ ِإَل  َربِّي ِفي  َسِة َيا ُمَحَسُج ِإنِّ ْْ َظ ِبُسَحَسٍج َنِبيِّ الَخ
 ِلُتْقَز  الَمُيَع َشفِّْعُو ِفَي ((

كمساتو خضخ،  معشى ىحا الحيغ يشكخكف جاه الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كيشكخكف االستذفاع بو، كيشكخكف الرمة بو، كأف حضاتو خضخ
 ىؤالء بعجكا ججًا عغ الحقضقة. 
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 إْضاء العذخ األخضخ مغ رمزاف :

 كنجب إحضاء العذخ األخضخ مغ رمزاف لسا نجب عغ عائذة: 
َضا الَمْضَل َكَأْيَقَع َأْىَمُو َكَججَ  ْْ  َكَشَج اْلِسْئَدَر(( )) َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا َدَخَل اْلَعْذُخ َأ

ُ َعْشَيا [  ]مدمع َعْغ َعاِئَذَة َرِضي َّللاَّ

كالقرج مشيا إحضاء لضمة القجر فإف العسل فضيا خضخ مغ العسل في ألف شيخ، كسػؼ نتابع ىحا السػضػع إف شاء 
 هللا في درس قادـ.

* * * 

 هللا عد كجل يحػؿ بضغ السخء كقمبو ك ىػ أقخب إلضو مغ ْبل الػريج :

باب الثاني في آداب الجعاء كفزمو، كفزل بعس األدعضة السأثػرة عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كفزل ال
 االستغفار، كالربلة عمى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، قاؿ هللا تعالى: 
 َضْدَتِجضُبػا ِلي َكْلُضْؤِمُشػا ِبي َلَعَمُيْع َيْخُشُجكَف  ﴿ َكِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّي َقِخيب  ُأِجضُب َدْعَػَة الَجاِع ِإَذا َدَعاِف َفمْ 

 [ 186] سػرة البقخة: 

فيػ أقخب إلضشا مغ حبل الػريج، كاعمسػا أف هللا يحػؿ بضغ السخء كقمبو، ك في القخآف اثشتا عذخة آية مذابية ليحه 
 اآلية، قاؿ تعالى: 

ُقْل ِفضِيَسا ِإْثع  َكِبضخ  َكَمَشاِفُع ِلمَشاِس َكِإْثُسُيَسا َأْكَبُخ ِمْغ َنْفِعِيَسا َكَيْدَأُلػَنَظ َماَذا ﴿ َيْدَأُلػَنَظ َعْغ اْلَخْسِخ َكاْلَسْضِدِخ 
 ُيشِفُقػَف ُقْل اْلَعْفَػ َكَحِلَظ ُيَبضُِّغ َّللَاُ َلُكْع اآْلَياِت َلَعَمُكْع َتَتَفَكُخكَف  

 [219] سػرة البقخة: 

 قل، قاؿ تعالى: 

ضِغ َكاْبِغ الَدِبضِل َكَما َتْفَعُمػا َيْدَأُلػَنَظ َماَذا ُيشِفُقػَف ُقْل َما َأنَفْقُتْع ِمْغ َخْضٍخ َفِمْمَػاِلَجْيِغ َكاأْلَْقَخِبضَغ َكاْلَضَتاَم  َكاْلَسَداكِ ﴿ 
 ِمْغ َخْضٍخ َفِإَف َّللَاَ ِبِو َعِمضع   

 [215] سػرة البقخة: 
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ية الػحضجة، كإذا سألظ عبادؼ عشي، فبل يػجج قػؿ قل، استشبط العمساء مغ ىحا، مغ اثشتا عذخة آية إال ىحه اآل
 انفخاد ىحه اآلية بيحا األسمػب أنو ما مغ حجاب بضغ العبج كربو، قاؿ تعالى: 

 َمَع َّللَاِ َقِمضبًل َما َتَحَكُخكَف   ﴿ َأَمْغ ُيِجضُب اْلُسزَصَخ ِإَذا َدَعاُه َكَيْكِذُف الُدػَء َكَيْجَعُمُكْع ُخَمَفاَء اأْلَْرِض َأِئَمو  
 [62] سػرة الشسل: 

 هللا عد كجل سسضع مجضب :

قاؿ رجل: ذىبت أنا ك أىمي في ندىة، ك تػقفت في مكاف مختفع يذخؼ عمى كاٍد سحضق، ذىبت ألحزخ غخضًا، 
قحت لي أكالدؼ كزكجتي كل فابشي حّل السكبح فشدلت الدضارة كفضيا الدكجة كاألكالد الخسذ، فقاؿ: يا رب إذا أن

الدضارة كصمت إلى قعخ الػادؼ كزكجتو كأكالده في سبلمة، كترجؽ كباع  -قرة تكاد ال ترجؽ -شيء أممكو لظ
بضتو كترجؽ بو، وهللا أكخمو بعج ىحا، مثمسا تكمف فعل، كلضذ مغ السعقػؿ أف تتجىػر بل مدتحضل سضارة في 

 ألنو دعا هللا بإخبلص: الػادؼ لمقاع كيدمع الػلج كالدكجة! كلكغ 
 ػا ِبي َلَعَمُيْع َيْخُشُجكَف  ﴿ َكِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّي َقِخيب  ُأِجضُب َدْعَػَة الَجاِع ِإَذا َدَعاِف َفْمَضْدَتِجضُبػا ِلي َكْلُضْؤِمشُ 

 [ 186] سػرة البقخة: 

 سسضع مجضب، قاؿ تعالى: في ىحا السػضػع يػجج قرز كثضخة ججًا، ىحه تؤكج أف هللا 

 ﴿ َكُىَػ َمَعُكْع َأْيَغ َما ُكْشُتْع  
 [ 4] سػرة الحجيج: 

 اآلية التالضة مغ آيات هللا عد كجل :

 ﴿ َقااَل َرَبَشا ِإَنَشا َنَخاُؼ َأْف َيْفُخَط َعَمْضَشا َأْك َأْف َيْصَغ   
 [ 45] سػرة شو: 

 َأْصَحاُب ُمػَس  ِإَنا َلُسْجَرُكػَف ﴿ َفَمَسا َتَخاَءى اْلَجْسَعاِف َقاَؿ 
 [ 61] سػرة الذعخاء: 

كراءىع فخعػف كجبخكتو كجشػده، ال بأس يػجج ثقة أف سضجنا مػسى نبي سػؼ يشقحىع، كلكغ البحخ ضيخ مغ 
جية، كفخعػف كالجشػد مغ جية، ككمسا اقتخبػا مغ البحخ تدخبت الذكػؾ إلى نفػسيع، قاؿ لو قػمو: انتيضشا أيغ 

 كعج هللا؟ 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

461 

 ﴿ َقاَؿ َكبَل ِإَف َمِعي َربِّي َسَضْيِجيِشي  
 [ 62سػرة الذعخاء: ] 

 اقتخبػا مغ البحخ ككصمػا إلضو فزخب البحخ، قاؿ تعالى: 

ْضَشا ِإَل  ُمػَس  َأْف َأْسِخ ِبِعَباِدي َفاْضِخْب َلُيْع َشِخيًقا ِفي اْلَبْحِخ َيَبًدا اَل َتَخاُؼ َدَركً  َْ ا َكاَل َتْخَذ  * ﴿ َكَلَقْج َأْك
 ِذَضُيْع ِمْغ اْلَضعِّ َما َغِذَضُيْع  َفَأْتَبَعُيْع ِفْخَعْػُف ِبُجُشػِدِه َفغَ 

 [ 78-77] سػرة شو: 

 ىحه آية مغ آيات هللا عد كجل. 

 كعج هللا عد كجل قائع فعم  اإلنداف أف يكػف في مدتػى السػعػد :

قـػ سضجنا إبخاىضع جسعػا الحصب ألسابضع، كأضخمػا الشار، كألقػه فضيا، قاؿ لو سضجنا جبخيل: ألظ حاجة؟ قاؿ: 
 ، قاؿ: ال مغ هللا، قاؿ: عمسو بحالي يغشي عغ سؤالي، قاؿ تعالى: مشظ

 ﴿ ُقْمَشا َيا َناُر ُكػِني َبْخًدا َكَسبَلًما َعَم  ِإْبَخاِىضَع  
 [69] سػرة األنبضاء: 

مغ فمػ أنو هللا عد كجل قاؿ: بخدًا لسات مغ البخد، إلو إبخاىضع الحؼ أنجاه مغ الشار، كإلو سضجنا مػسى الحؼ أنجاه 
فخعػف، كإلو سضجنا يػنذ الحؼ أنجاه مغ بصغ الحػت ىػ ىػ مػجػد، كلكغ البصػلة أف تكػف أنت كسا كانػا، قاؿ 

 تعالى: 

َشَغ ِحيَغ ِمْغ َقْبِميِ ﴿ َكَعَج َّللَاُ اَلِحيَغ آَمُشػا ِمْشُكْع َكَعِسُمػا الَراِلَحاِت َلَضْدَتْخِمَفَشُيع ِفي اأْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف الَ  ْع َكَلُضَسكِّ
َلَشُيْع ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمًشا َيْعُبُجكَنِشي اَل ُيْذِخُكػَف بِ  ي َشْضًئا َكَمْغ َكَفَخ َبْعَج َذِلَظ َلُيْع ِديَشُيْع اَلِحي اْرَتَز  َلُيْع َكَلُضَبجِّ

 َفُأْكَلِئَظ ُىْع اْلَفاِسُقػَف  
 [ 55] سػرة الشػر: 

 كػف أنت في مدتػػ السػعػد. الػعج قائع بقي أف ت
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 القرز تمظ لضدت لمتدمضة بل لشدتشبط مشيا الحقائق :

الميع إني أسألظ مػجبات رحستظ، عشجما دخل سضجنا يػنذ بصغ الحػت، ضمسة بصغ الحػت، كضمسة البحخ، 
 كضمسة المضل، هللا سبحانو كتعالى سساىا ضمسات ثبلثة، قاؿ تعالى: 

ي ُكشُت َذَىَب ُمَغاِضًبا َفَطَغ َأْف َلْغ َنْقِجَر َعَمْضِو َفَشاَدى ِفي الُطُمَساِت َأْف اَل ِإَلَو ِإاَل َأْنَت ُسْبَحاَنَظ ِإنِّ ﴿ َكَذا الُشػِف ِإْذ 
 ِمْغ الَطاِلِسضَغ  

 [ 87] سػرة األنبضاء: 

نشجي في كل عرخ كمرخ، كفي كل زماف كمكاف، كفي كل كضع، ك في كل ضخؼ، في كل بضئة، ككحلظ 
السؤمشضغ، كغ مؤمشًا كاستفج مغ ىحه اآلية، كغ لي كسا أريج أكغ لظ كسا تخيج، كغ لي كسا أريج كال تعمسشي بسا 
يرمحظ، أنت تخيج كأنا أريج فإذا سمست لي فضسا تخيج كفضتظ ما تخيج، كإذا لع تدمع لي فضسا أريج أتعبتظ فضسا تخيج ثع 

ب العالسضغ، ىحه القرز لضدت لمتدمضة، بل لكي تدتفضج مشيا ك تدتشبط ال يكػف إال ما أريج، ىحا القخآف كبلـ ر 
 مشيا حقائق تعضذيا. 

 هللا عد كجل يحب السمحضغ في الجعاء :

 قاؿ تعالى: 
 ُشػا ِبي َلَعَمُيْع َيْخُشُجكَف  ﴿ َكِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّي َقِخيب  ُأِجضُب َدْعَػَة الَجاِع ِإَذا َدَعاِف َفْمَضْدَتِجضُبػا ِلي َكْلُضْؤمِ 

 [186] سػرة البقخة :

 كقاؿ تعالى: 

 ﴿ اْدُعػا َرَبُكْع َتَزُخًعا َكُخْفَضًة ِإَنُو اَل ُيِحُب اْلُسْعَتِجيَغ  
 [55] سػرة األعخاؼ:

 سػؼ يأتي في ىحا الجرس أك في درس آخخ ما معشى السعتجيغ في ىحه اآلية بالحات، كقاؿ تعالى: 

  َقاَؿ َرُبُكْع اْدُعػِني َأْسَتِجْب َلُكْع ِإَف اَلِحيَغ َيْدَتْكِبُخكَف َعْغ ِعَباَدِتي َسَضْجُخُمػَف َجَيَشَع َداِخِخيغَ ﴿ كَ 
 [60] سػرة غافخ:

إف هللا يحب السمحضغ في الجعاء، إف هللا يحب مغ عبجه أف يدألو شدع نعمو إذا انقصع، كمغ ال يجعشي أغزب 
 الى: عمضو، كقاؿ تع
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َساَف َأِيا َما َتْجُعػا َفَمُو اأْلَْسَساُء اْلُحْدَش  َكاَل َتْجَيْخ ِبَربَلِتظَ  ْْ  َكاَل ُتَخاِفْت ِبَيا َكاْبَتِغ ﴿ ُقْل اْدُعػا َّللَاَ َأْك اْدُعػا الَخ
 َبْضَغ َذِلَظ َسِبضبًل  

 [110] سػرة اإلسخاء:

أنت تجعػ سسضعًا، ك تجعػ برضخًا، كخيسًا، رحضسًا، غشضًا، قيارًا، جبارًا، فيحا جبار الخػاشخ، أك جبار عمى 
 األعجاء، تجعػ متكبخًا، كمستو ىي العمضا، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكُىَػ اْلَقاِىُخ َفْػَؽ ِعَباِدِه َكُىَػ اْلَحِكضُع اْلَخِبضُخ  
 [18] سػرة األنعاـ:

 جعػ الخحضع، كقج كرد عغ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: تجعػ الخحسغ، كت

اَدُة ُثَع َقَخَأ ) َكَقاَؿ َرُبُكُع )) َعِغ الُشْعَساِف ْبِغ َبِذضٍخ َقاَؿ: َسِسْعُت الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ الُجَعاُء ُىَػ اْلِعبَ 
 َيْدَتْكِبُخكَف َعْغ ِعَباَدِتي َسَضْجُخُمػَف َجَيَشَع َداِخِخيَغ ( (( أدعػني َأْسَتِجْب َلُكْع ِإَف اَلِحيغَ 

 ]التخمحؼ َعِغ الشُّْعَساِف ْبِغ َبِذضٍخ [

 هللا عد كجل خمق اإلنداف لضدعج بقخبو :

 ك ىشاؾ حجيث آخخ: 
 ))الُجَعاُء ُمُخ اْلِعَباَدِة ((

 ]التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [

كأثسغ شيء؟ أحضانًا تراب يجه بسخض فضبتخكف لو يجه كيبقى حضًا ثبلثضغ سشة، أما كضف أخصخ شيء في اإلنداف 
 إذا قصع رأسو كال ثانضة يعضر، أخصخ شيء في اإلنداف السخ، فإذا خمت العبادة مغ الجعاء فقج تبلشت العبادة. 

 ))َلْضَذ َشْيء  َأْكَخـَ َعَم  َّللَاِ َتَعاَل  ِمَغ الُجَعاِء ((
ُ َعْشُو []أحسج ك التخ   محؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ
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فسمخز السمخز أف هللا عد كجل خمق اإلنداف لضدعج بقخبو، فإذا دعاه اترل بو كسعج بقخبو، كإذا لع يجع هللا 
 شقي، فالشاس رجبلف: 

الَشاَس َيْػـَ َفْتِح َمَكَة َفَقاَؿ: َيا َأُيَيا الَشاُس ِإَف َّللَاَ َقْج ))َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َخَصَب 
 َكَفاِجخ  َشِقّي َىضِّغ  َعَم  َّللَاِ َأْذَىَب َعْشُكْع ُعبَِّضَة اْلَجاِىِمَضِة َكَتَعاُضَسَيا ِبآَباِئَيا َفالَشاُس َرُجبلِف َبّخ َتِقّي َكِخيع  َعَم  َّللَاِ 

 اُس ((َكالشَ 
 ]التخمحؼ َعِغ اْبِغ ُعَسَخ[

َجى َثبلثٍ  ْْ ٍع ِإال َأْعَصاُه َّللَاُ ِبَيا ِإ ِإَما َأْف ُتَعَجَل َلُو  ))َما ِمْغ ُمْدِمٍع َيْجُعػ ِبَجْعَػٍة َلْضَذ ِفضَيا ِإْثع  َكال َقِصضَعُة َرِْ
 َأْف َيْرِخَؼ َعْشُو ِمَغ الُدػِء ِمْثَمَيا، َقاُلػا: ِإًذا ُنْكِثُخ، َقاَؿ: َّللَاُ َأْكَثُخ ((َدْعَػُتُو، َكِإَما َأْف َيَجِخَخَىا َلُو ِفي اآلِخَخِة، َكِإَما 

 ]أحسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج[

ثبلث حاالت، السؤمغ إذا خخج مغ بضتو، كإذا دخل إلى عسمو، كإذا عالج مخيزًا، كإذا رافع في قزضة، ك إذا رسع 
ا دخل إلى بضتو، كإذا تشاكؿ الصعاـ، كإذا دعي إلى كلضسة، كإذا انتيى مغ كلضسة، كإذا مخصصًا، كإذا قابل إندانًا، كإذ

دخل بضت الخبلء: "الحسج هلل الحؼ أذاقشي لحتو، كأبقى فّي قػتو، كأذىب عشي أذاه"، إذا تحقق لظ ىجؼ: الحسج هلل 
 الجعاء، أف تكػف مع هللا دائسًا. الحؼ بشعستو تتع الرالحات، ما تحقق اليجؼ: الحسج هلل عمى كل حاؿ، ىحا ىػ 

 فمضذ لي عشيع عجؿ كإف عجلػا  ىػع األْبة إف جاركا كإف عجلػا
 باؽ عم  ْبيع راض بسا فعمػا وهللا إف فػتتػا في ْػبيع كبجي 
 كلضتظ تخض  كاألناـ غزػػاب فمضتػظ تحػمػ كالحضػاة مخيػخة 
 غ خخابكبضشي ك بضػغ العػالسض  كلػضت الػحي بضشي كبضشظ عػامخ
 ككػل الػحي فػؽ التخاب تخاب إذا صػح مشظ الػصل فالكل ىضغ 
 كشػخبي مغ ماء الفخات سخاب  كلضػت شػخابي مغ كدادؾ سائغ
*** 

 ىحا حاؿ السؤمغ. 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

465 

 أثسغ شيء معخفة هللا عد كجل :

الشاس يتػىع أف ال أندى قػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ لدضجنا أبي بكخ قاؿ: "أبػ بكخ في الجشة"، ك معطع 
مرضخه في الجشة، ال اآلف في الجشة، حضاة السؤمغ جشة، كضف الرحة؟ يقػؿ لظ: الحسج هلل مغسػر بفزل هللا، 
كيكػف دخمو قمضبًل، كأثسغ شيء معخفة هللا عد كجل ك شاعتو أثسغ شيء، كالسػدة معو، مغسػر بالفزل، كبلـ 

 صحضح.
 كقاؿ أبػ ذر رضي هللا عشو: 

 عاء مع البخ ما يكفي الصعاـ مغ السمح(())يكفي مغ الج
 ] أحسج عغ أبي ذر[

 كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ِج(())َسُمػا َّللَاَ ِمْغ َفْزِمِو َفِإَف َّللَاَ َعَد َكَجَل ُيِحُب َأْف ُيْدَأَؿ َكَأْفَزُل اْلِعَباَدِة اْنِتَطاُر اْلَفخَ 
ِ بغ مدعػد[  ]أحسج َعْغ َعْبِج َّللاَّ

ُبشيَّ آدـ إف سألتو يغزب، ك إذا لع تقتخب مشو ماديًا ال يػجج ألصف مغ ىحا كال أنعع مغ ىحا، كلكغ هللا سبحانو 
 كتعالى بالعكذ إذا لع تصمب مشو شضئًا يغزب مشظ، شمبت مشو يفخح. 

 ًَ كسػل الػحي أبػػابو ال تغمق ال تدػألّغ بشػَي آدـ ْػاجة
 آدـ ْضغ ُيدػأؿ يغزػب كبشيَ  فاهلل يغزب إف تخكت سؤالو 
*** 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 إْضاء المضالي -: صبلة الزح  كصبلة الحاجة  14الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كأفزل الربلة كأتع التدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا 

جتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في اتباعو، كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا ا
 عبادؾ الرالحضغ. 

 إْضاء العذخ األخضخ مغ رمزاف :

أييا األخػة السؤمشػف، تابع فرل تحضة السدجج، كصبلة الزحى، كإحضاء المضالي، ككشا قج كصمشا في الجرس 
إذا كاجو مذكمة عػيرة كضشيا كبضخة قاـ المضل، كصمى الساضي إلى صبلة الحاجة، كتحجثشا عغ أف اإلنداف 

ركعتضغ صبلة الحاجة، فإف هللا قجيخ عمى حّل ىحه السذكمة السعزمة! كقاؿ مؤلف الكتاب: كُنِجَب إحضاء العذخ 
 األخضخ مغ رمزاف، لسا ركؼ عغ عائذة رضي هللا عشيا: 

َضا الَمْضَل، َكَأْيَقَع َأْىَمُو َكَجّج، َكَشَج اْلِسْئَدَر(())أف َرُسػؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع إِ  ْْ  َذا َدَخَل اْلَعْذُخ، َأ
 ]مدمع َعْغ َعاِئَذَة َرِضي المَّيع َعْشَيا [

كالقرج مشو إحضاء لضمة القجر، فإف العسل فضيا خضخ مغ عسل في ألف شيخ خالضة مشيا! كركػ أحسج عغ الشبي 
 الكخيع أنو: 

ـَ َلْضَمَة اْلَقْجِر ))َمْغ  ـَ ِمْغ َذْنِبِو، َكَمْغ َقا ِتَداًبا، ُغِفَخ َلُو َما َتَقَج ْْ ـَ َرَمَزاَف، َكَقاَمُو ِإيَساًنا َكا ِتَداًبا، َصا ْْ ِإيَساًنا َكا
ـَ ِمْغ َذْنِبِو ((  ُغِفَخ َلُو َما َتَقَج

ُ َعْشُو[  ]أحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

ىحا في دركٍس سابقة مغ أف لضمة القجر معشاىا أف معخفة اإلنداف بخبو بمغت الحجَّ الحؼ يخذاه مشو،  كقج َبَدْصتُ 
فأؼ إنداف يعري هللا سبحانو كتعالى ال يعخؼ ربو، فإذا عخفو حق السعخفة فإنو يصضعو، كإذا قّجر هللا عد كجل 

 إلى الصاعة!  تقجيخًا صحضحًا فإنو ال يعرضو، فبل عبادة كالتفكخ، التفكخ يفزي
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 إْضاء لضمتي العضجيغ :

 كُنِجَب إحضاء لضمتي العضجيغ، الفصخ كاألضحى، لحجيث الشبي الكخيع: 
ِ َلْع َيُسْت َقْمُبُو َيْػـَ َتُسػُت اْلُقُمػُب (( ـَ َلْضَمَتِي اْلِعضَجْيِغ ُمْحَتِدًبا ّلِلَِ  ))َمْغ َقا

 ]ابغ ماجة َعْغ َأِبي ُأَماَمَة[

غ االستغفار باألسحار، كسضج االستغفار: "الميع أنت ربي ال إلو إال أنت خمقتشي كأنا عبجؾ، كيدتحب اإلكثار م
أؼ  -كأنا عمى عيجؾ ككعجؾ ما استصعت، أعػػذ بظ مغ شخ ما صشعت، أبػء لظ بشعستظ عمّي، كأبػء بحنبي

عاء في إحجػ لضمتي كأعتخؼ بحنبي، فاغفخ لي فإنو ال يغفخ الحنػب إال أنت"، كالج -أعػتخؼ بشعستظ يا رب
 العضجيغ مدتجاب. 

 إْضاء لضمة الشرف مغ شعباف ك لضمة الجسعة :

 كُنِجَب إحضاء لضمة الشرف مغ شعباف، ألنيا تكفَّخ ذنػب الدشة، كُنِجَب إحضاء لضمة الجسعة.
فسعشى اإلحضاء إذا أردنا أف نتػسع فضو، إذا جمذ اإلنداف بعج العذاء بعس الػقت، كقخأ كتاب هللا، كذكخ هللا عد 
كجل، كدعا إلى هللا، كتحاكخ مع إخػانو السؤمشضغ في بعس مػضػعات اإليساف، كتفكَّخ في بعس اآليات الكػنضة، 

إحضاء، ال أف تفيسػا مشي أف اإلحضاء أال يشاـ اإلنداف أبجًا،  كإذا زاد عغ العذاء، أك قاـ قبل الفجخ فيحا عشج هللا
 ىحا جدج كلو حاجات. 

َبْخ َأَنَظ َتُرػـُ ))عبج هللا ْبُغ َعْسِخك ْبِغ اْلَعاِص َقاَؿ، َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع، َيا عبج هللا َأَلْع ُأخْ 
قِ الَشَياَر، َكَتُقػـُ الَمضْ  َْ ا، َكِإَف َل؟ ُقْمُت، َبَم  َيا َرُسػَؿ َّللَاِ، َقاَؿ، َفبل َتْفَعْل، ُصْع َكَأْفِصْخ، َكُقْع َكَنْع، َفِإَف ِلَجَدِجَؾ َعَمْضَظ 

ِقا(( َْ ِقا، َكِإَف ِلَدْكِجَظ َعَمْضَظ  َْ  ِلَعْضِشَظ َعَمْضَظ 
 ]البخارؼ عغ عبج هللا ْبُغ َعْسِخك ْبِغ اْلَعاِص[

السخأة التي جاءت سضجنا عسخ رضي هللا عشو قائمة لو "، يا أمضخ السؤمشضغ إف زكجي قّػاـٌ قّػاـٌ، سضجنا عسخ فيحه 
يبجك أنو مذغػؿ فطغ أنيا تسجحو، فقاؿ، بارؾ هللا لظ فضو! قّػاـ في الشيار، قّػاـ في المضل، سضجنا عمي رضي هللا 

بو سضجنا عسخ، ك قاؿ: يا أبا الحدغ إف كشت فيست ىحا فاحكع عشو قاؿ: يا أمضخ السؤمشضغ إنيا تذكػ زكجيا! فانت
بضشيسا، فأخح اإلماـ عمي كـخ هللا كجيو أف اإلنداف السؤمغ السدمع يحق لو أف يتدكج أربع نداء، فإذا تدكج أربع 

بع لضالي، نداء نرضب الػاحجة مشيغ لضمة كل أربع لضاؿ، فحكع سضجنا عمي ليحه السخأة أف يتفخغ ليا لضمة في كل أر 
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 فمسا بمغ عسخ بغ الخصاب ىحا الحكع أُعِجب بو" حكع صحضح. 

 معش  اإلْضاء :

فإذا قمشا: إحضاء المضالي يعشي إحضاء تاـ مغ دكف نـػ إشبلقًا فيحا ال يتحسمو اإلنداف، كلكغ يتحسمو في العاـ مخات 
، كإذا جاء إلى الخصبة يشاـ في السدجج، عجيجات، أما ىشا ُنِجَب إحضاء لضمة الجسعة أؼ شػاؿ لضمة الجسعة لع يشع

فسعشى اإلحضاء زاد عغ الحج السعقػؿ، كزاد عغ العذاء جمدة، كإذا اإلنداف َسِيَخ مع إخػانو السؤمشضغ في مػضػع 
 ديشي فيحا إحضاء! قاـ قبل الفجخ، كصمى ركعات، فيحا إحضاء!

كُنِجَب إحضاء لضمة الشرف مغ شعباف؟ ألنيا تكّفخ ذنػب الدشة، كلضمة الجسعة ألنيا تكفخ ذنػب األسبػع، كلكغ 
يػجج ىشا نقصة دقضقة: إذا ضغ أحجكع أف عشجه رصضجًا ناجحًا يقـػ بفعل الحنػب شػاؿ الجسعة كيكفخىا الخسضذ، 

الصخيق نكفخ بو عغ ذنػبشا، ىحا فيع سقضع، كمغمػط،  يقـػ بفعل الحنػب أثشاء العاـ كفي شيخ شعباف القادـ عمى
فضسا لػ صجر مغ إنداف ذنب مغ دكف قرج، أك ترسضع، أك مغ دكف إرادة، أك مغ دكف رغبة، فإف جمدة إحضاء 

 ىحه المضالي يذفضو مغ ىحا السخض الحؼ سبب لو الػقػع في الحنب. كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
دة، كجبت لو الجشة، لضمة التخكية، كلضمة عخفة، كلضمة الشحخ، كلضمة الفصخ، كلضمة ))مغ أْضا المضالي الخس

 الشرف مغ شعباف((
 ] التخغضب ك التخىضب عغ معاذ بغ جبل[

 كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ِ، َلعْ  ـَ َلضَمَة الِشْرِف ِمْغ َشْعَباْف، كَلْضَمَتِي اْلِعضَجْيِغ ُمْحَتِدًبا ّلِلَِ  َيُسْت َقْمُبُو َيْػـَ َتُسػُت اْلُقُمػُب (( ))َمْغ َقا
 ]ابغ ماجة َعْغ َأِبي ُأَماَمَة[

 نقصة دقضقة، كعغ ابغ عباس رضي هللا عشو قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ـَ ِنْرَف الَمْضِل، َكَمْغ َصَم  الُرْبحَ  ـَ الَمْضَل  ))َمْغ َصَم  اْلِعَذاَء ِفي َجَساَعٍة، َفُيَػ َكَسْغ َقا ِفي َجَساَعٍة، َفُيَػ َكَسْغ َقا
 ُكَمُو ((

اَف َرِضي المَّيع َعْشيع [  ]أحسج َعْغ ُعْثَساَف ْبِغ َعفَّ
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ىحا الحؼ قمتو قبل قمضل، إذا اإلنداف استضقع الداعة الخامدة أك الخابعة كالشرف في ىحه األياـ كصّمى قضاـ 
المضل، كذىب إلى السدجج فيحا قضاـ لضل، أؼ أحضا ىحه المضمة، كإذا كاف بعج العذاء عشجه مػعج، في مػضػع فضو 

فيحا السجمذ إف ُذِكَخ بعج العذاء فيحا إحضاء! فالشبي  ذكخ، فضو محاكخة، فضو قخآف، فضو محاكخة لمحجيث الذخيف..
الكخيع كاف رؤكفًا بأمتو، كىشاؾ أشضاء لع يفعميا، كاف صائسًا في الدفخ فأفصخ، فيل شعخ بحاجة ماسة لمصعاـ؟ 
أنا أضغ قج يكػف ال، كلكغ لساذا أفصخ؟ لئبل يذق عمى أمتو، كىشاؾ بعس الدشغ التي تخكيا ثع فعميا، لضدت 

جة، ألضذ بإمكانو فعميا؟ نعع بإمكانو، لكغ عسمو تذخيع، كمخالفة التذخيع معرضة، ال أندى السخأة التي جاءت مؤك
 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ تذكػ زكجيا، فقاؿ الشبي الكخيع ليا: 

ي َأْنُطُخ ِإَلْضِو َيصُ  ، َكَأنِّ ػُؼ َخْمَفَيا َيْبِكي َكُدُمػُعُو َتِدضُل َعَم  ِلْحَضِتِو، َفَقاَؿ ))َأَف َزْكَج َبِخيَخَة َكاَف َعْبًجا ُيَقاُؿ َلُو: ُمِغضث 
بِّ ُمِغضٍث، َبِخيَخَة َكِمْغ بُ  ُْ ْغِس َبِخيَخَة ُمِغضًثا؟ َفَقاَؿ الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِلْمَعَباِس: َيا َعَباُس َأال َتْعَجْب ِمْغ 

َسا َأَنا ع َعَمْضِو َكَسَمَع، َلْػ َراَجْعِتضِو َفِإَنُو َأُبػ َكَلِجِؾ، َقاَلْت، َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َأَتْأُمُخِني؟ َقاَؿ، ال ِإنَ َلَيا الَشِبُي َصَم  الَمي
اَجَة ِلي ِفضِو (( َْ  َشِفضع ، َقاَلْت، َفبل 

 ]الشدائي َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

ِ َأَتْأُمُخِني؟ َلْػ َراَجْعِتضِو َفِإنَُّو َأُبػ َكَلِجِؾ أؼ ل كمعرضة  -أمخؾ مشفَّح-ػ أنظ تخضضغ بسا يقػؿ، َقاَلْت: َيا َرُسػَؿ َّللاَّ
أمخؾ معرضة، َقاَؿ: ال ِإنََّسا َأَنا َشِفضٌع، ما رضي الشبي الكخيع أف يزع مقامو مقاـ الخسالة مقاـ الشبػة في الزغط 

تظ لػجب التشفضح، كلكانت السخالفة معرضة كبضخة، َقاَؿ: ال ِإنََّسا عمى زكجة، َقاَؿ: ال ِإنََّسا َأَنا َشِفضٌع، كلػ أنشي أمخ 
 َأَنا َشِفضٌع. 

سة كالفخقة عحاب :  الجساعة ْر

ـَ ِنْرَف الَمْضِل، َكَمْغ َصَم  الُرْبَح ِفي َجَساَعٍة، َفُيَػ كَ  ـَ الَمْضَل ))َمْغ َصَم  اْلِعَذاَء ِفي َجَساَعٍة، َفُيَػ َكَسْغ َقا َسْغ َقا
 ُكَمُو ((

اَف َرِضي المَّيع َعْشيع [  ]أحسج َعْغ ُعْثَساَف ْبِغ َعفَّ

فاإلنداف إذا استضقع قبل الفجخ، كتػضأ كذىب إلى السدجج، إلى أيغ ىػ ذاىب؟ سؤاؿ؟ إنو ذاىب إلى هللا! إني 
مة باهلل عد ذاىب إلى ربي، لضذ شضئًا سيبًل، ال يػجج شعاـ كال شخاب كال دعػة، ال شيء في السدجج إال الر

 كجل، كالرمة في بضتو أشج، فإذا صمضت الفجخ في جساعة فكأنسا أحضضت المضل كمو.
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سبحاف هللا عشجما يعتاد اإلنداف صبلة الفجخ في جساعة تشقمب ىحه الربلة إلى عادة ثابتة، فسغ عاداتو أنو يشاـ 
الداعة الػاحجة كيدتضقع الخابعة كالشرف، كيشاـ الداعة الثانضة، كيدتضقع في الخابعة كالشرف، يكػف مدافخًا 

 عة كالشرف، الجساعة رحسة، كالفخقة عحاب. فضدتضقع بالخابعة كالشرف، كيكػف متعبًا فضدتضقع الخاب

ـِ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  المَ  يع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفضَشا، َفَقاَؿ، ))َخَصَبَشا ُعَسُخ ِباْلَجاِبَضِة َفَقاَؿ، َيا َأُيَيا الَشاُس ِإنِّي ُقْسُت ِفضُكْع َكَسَقا
َت  َيْحِمَف الَخُجُل، َكال ُيْدَتْحَمُف َكَيْذَيَج  ُأكِصضُكْع ِبَأْصَحاِبي ُثَع اَلِحيَغ َيُمػَنُيْع، َْ ُثَع اَلِحيَغ َيُمػَنُيْع، ُثَع َيْفُذػ اْلَكِحُب 

َكاْلُفْخَقَة، َفِإَف  َساَعِة، َكِإَياُكعْ الَذاِىُج، َكال ُيْدَتْذَيُج، َأال ال َيْخُمَػَف َرُجل  ِباْمَخَأٍة ِإال َكاَف َثاِلَثُيَسا الَذْضَصاُف، َعَمْضُكْع ِباْلجَ 
َة اْلَجَشِة َفْمَضْمَدـِ اْلَجَساَعةَ  َْ ِج، َكُىَػ ِمَغ االْثَشْضِغ َأْبَعُج، َمْغ َأَراَد ُبْحُبػ ِْ َدَشُتُو، َكَساَءْتُو الَذْضَصاَف َمَع اْلَػا َْ ، َمْغ َسَخْتُو 

َئُتُو َفَحِلُكُع اْلُسْؤِمُغ((  َسضِّ
 ]التخمحؼ َعْغ ابغ عسخ[

رمي كحجه، يقػؿ: أبقى نائسًا، هللا غفػر رحضع، لدت مختاحًا، يأتي لجدجؾ معمػمات مغ الذضصاف معقػلة، رجل ي
لػ قست لمربلة لغ تفيع شضئًا مشيا ألنظ نعداف، أما إذا عّػدت نفدظ عمى الربلة في جساعة، لحرل كضع 

 آخخ، أصبحت ىحه الربلة راسخة. 

 كجل كّفخ هللا لو كقتو كبارؾ لو فضو : مغ اقتصع مغ كقتو الثسضغ كقتًا هلل عد

أخػة كثضخكف يقػلػف لي: بعج أف صمضشا الفجخ في جساعة، أصبحت ىحه الربلة جدءًا مغ حضاتشا، فمػ أف مخة 
كاحجة فاتتشا ىحه الربلة لتعّكخ يػمشا كمو! ككأنيع فقجكا شضئًا ثسضشًا، "ال تعجد عغ ركعتضغ قبل الذسذ، أكفظ 

 الشيار كمو".
فإذا اإلنداف تػضأ كارتجػ ثضابو كتػجو إلى السدجج، إلى أيغ ىػ ذاىب؟ إلى هللا، إذا كاف قج جاء مغ مكاف 

: الثػاب عمى قجر السذقة!  -رحسيع هللا -بعضج، مغ شخؼ السجيشة، إلى السدجج فيحا شيء ثسضغ! كاألججاد قالػا 
مغ عخبضغ، مغ جػبخ، ركب الباص األكؿ كالثاني، أخ يجمذ معشا ىشا قج َقِجـ مغ دكما، مغ حخستا، مغ زممكا، 

ك الباص ال يػجج فضو محبلت، كانتطخ، كتحسل الصخيق ساعة كنرفًا حتى كصل، كعشجه ساعة كنرف لمعػدة، 
وهللا ىحا أجخه ال يسكغ أف يكػف مثل الحؼ يدكغ أماـ الجامع، رب العالسضغ وهللا يقجر المضل كالشيار، يقجر 

مة السػاصبلت، ك الخكػب في الباصات، كيقجر دفع السبمغ الكبضخ لمتاكدي مثبًل، كججت السدافات، كيقجر أز 
نفدظ تأخخت فأخحت تكدي، فصمب مشظ تدع لضخات، وهللا يقجر المضل كالشيار كمو بقجر، يقجر حجع التزحضة 
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ت هللا مقجس، ال أعتجؼ تسامًا، كأحضانًا تكػف عمى أحخ مغ الجسخ، كأحضانًا يكػف عشجؾ مػسع شجيج ججًا تقػؿ: كق
عمضو، تػقف العسل كتتػجو إلى السدجج، حق عمى هللا سبحانو كتعالى أف يكخمظ، أنا أعتقج كجاـز بيحا القػؿ: إذا 
أغمقت السحل قبل الػقت السعتاد كي تتػجو إلى مجمذ العػمع، أنا أعتقج جازمًا وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ ال يسكغ 

يأتػضظ كيخاؾ قج أغمقت الجّكاف سبحاف هللا يتعمق بيحا السحل، كيقػؿ: غجًا آتضو، ك جارؾ أف تفػتظ بضعة، ىحا الحؼ 
 السبلصق يكػف عشجه نفذ البزاعة، فضخيج مغ عشجؾ.

وهللا عد كجل يمفت نطخ الشاس إلضظ، كيجعل قمػب الشاس تيػؼ إلى ىحا السحل، إنو مغمق كجاره لجيو البزاعة 
و لضتػجو إلى السدجج فيػ في حفع هللا، كىحا الذارؼ لغ يذتخؼ مغ عشج غضخه، أنا نفديا، ال، ألف ىحا أغمق محم

أرػ محبًل يبضع عرضخًا في سػؽ الحسضجية أّذف الطيخ فأغمق محمو، يشتطخ الدبػف نرف ساعة لضأتي البائع، 
قمػب العباد، كأنا اذىب كصلِّ معو، يشتطخه حتى يعػد مغ الربلة لضدقضو كأسًا مغ العرضخ! فاهلل عد كجل بضجه 

 أقػؿ لكع كبلمًا أعشي ما أقػؿ تسامًا، مثمسا ربشا عد كجل أمخنا بػدكاة الساؿ، أيزًا أمخنا بدكاة الػقت.
كأنا قمت الضـػ ألخ: أحضانًا يشكدخ بخغي كسط آلة، تشكدخ قصعة مشو فتجج نفدظ ال يػجج حل، حتى تفظ ىحه  

اًل أك تأخح ليا كنذًا، أك لسحل لضزعػا عمضيا ممحسة يمحسػف عمضيا اآللة كتأخح ليا سضارة إذا كاف حجسيا معقػ 
البخغي، كقج تأخح مغ كقتظ عذخ ساعات أك عذخيغ ساعة، أك ثبلثضغ ساعة، كأحضانًا تشكدخ قصعة بآلة تزصخ 
ظ أف تدافخ لبمج آخخ لتحزخ مثميا، هللا عد كجل قادر أف يزضع مغ كقتظ مئات الداعات، عجا الشفقات، فمػ أن

 اقتصعت مغ كقتظ الثسضغ كقتًا هلل عد كجل، ال تحضج عشو، لػّفخ هللا لظ كقتظ، كلبارؾ هللا في حضاتظ. 

 مغ أَخخ الربلة عغ كقتيا أذىب هللا البخكة مغ عسخه :

 أذكخ حجيثًا آخخ: 
ُخكَف الَربلَة َعْغ َكْقِتَيا؟ ))َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َيا َأَبا َذرٍّ َكْضَف َتْرشَ  ُع ِإَذا َأْدَرْكَت ُأَمَخاَء ُيَؤخِّ

 ُقْمُت، َما َتْأُمُخِني َيا َرُسػَؿ َّللَاِ؟ َقاَؿ، َصلِّ الَربلَة ِلَػْقِتَيا، َكاْجَعْل َصبلَتَظ َمَعُيْع َناِفَمًة ((
 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي َذرٍّ [

خ الربلة عغ كقتيا أذىب هللا البخكة مغ عسخه ! أحضانًا يجمذ الخجل لضديخ مع أىمو فبل يرمي صبلة  أنو مغ أخَّ
العذاء، شيء يدعجو، ال ييشأ بقرة، كال بحجيث، كال بقخاءة مقالة، إذا فّزل الجمػس مع أىمو كقخأ ال ييشأ ألنو لع 

فقاـ لمربلة بكل نفذ ذائقة السػت! إذا كاف اإلنداف يخيج أف  يرلِّ العذاء، أصبحت الداعة الحادية عذخة َنِعَذ 
يشاـ ال يرلِّ فمضخقج قمضبًل حتى يرحػ، إذا كاف سضرمي كىػ في تعب شجيج لضدت ىحه صبلة، إذا كاف صمى 
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الربلة في السدجج مع أذاف الطيخ يأتي إلى البضت يأكل كيشاـ كلضذ عمضو شيء، أما إذا كاف لع يرلِّ يخيج أف 
كل كأكثخ مغ الصعاـ ال يبقى بو قػة لمربلة، كإذا صمى ككاف جائعًا ججًا فعقمو بالصعاـ، كىحه مذكمة، فرلِّ يأ

 الطيخ في كقتو، يبارؾ لظ في كقتظ. 

 مغ أّخخ الربلة عغ كقتيا أذىب هللا البخكة مغ عسخه ! أحب األعساؿ إلى هللا الربلة في أكقاتيا. 

 غ ىحه المضالي الستقجـ ذكخىا :كخه االجتساع عم  إْضاء لضمة م

كىشا شيء ججيج بالكتاب، يكخه االجتساع عمى إحضاء لضمة مغ ىحه المضالي! ألف قضاـ المضل مغ عسل الدخ، 
كاإلخبلص، كلػ أنو ُأْبِجَؼ في جساعة ألصبح ذلظ مذػبًا بالشفاؽ! كقضاـ المضل إحضاء المضالي ىحا كسا قاؿ العمساء، 

ضاء لضمة مغ ىحه المضالي الستقجـ ذكخىا في السداجج ! كلضذ محّخمًا، إذا اإلنداف لع يحضيا ُيكخه االجتساع عمى إح
كحجه إشبلقًا، لساذا اآلف يقػمػف باإلحضاء في السداجج؟ لعجـ كجػد اليسة الفخدية بأف تحضضيا كحجؾ، كقجيسًا كاف 

اـ المضل، تبكي، تصّػؿ، تقرخ.. تخكع اإلنداف عشجه رغبة عطضسة ججًا لمتقخب مغ هللا عد كجل، كىحه صبلة قض
أحضانًا ربع ساعة، بالدجػد لظ عشج هللا قائسة مصالضب فصمبتيا كميا في ىحا الدجػد، أنت حخ في بضتظ، كأحضانًا 
اإلنداف يأتضو الخذػع كيصضل في الدجػد كيصضل في الخكػع فيحه الربلة خاصة ججًا مغ خرػصضات السؤمغ، 

 رمضيا في البضت، كيكخه أف ترمى في جساعة في السداجج.لحلظ الشبي الكخيع كاف ي
لكغ أفدخ لكع لساذا الشاس اآلف يحضػف ىحه المضالي في السداجج؟ ألف ىسة اإلنداف اآلف ضعضفة ججًا، فأنا أقػؿ: 
إحضاؤىا في السدجج في جساعة خضخ مغ عجـ إحضائيا كمضًا، كىحه مكخكىة، إذا كانت مكخكىة أف ترمى في 

ي جساعة كأنت ال ترمضيا فأنا أفتي لظ أف ترمضيا في السدجج في جساعة! كلػ بمغظ أف ىشاؾ جامعًا السدجج ف
فضو إحضاء لضمة العضج كأنت لع تشِػ إحضاءىا كحجؾ اذىب كاحزخ اإلحضاء في السدجج، كصلِّ قضاـ المضل في جساعة! 

، كأقخب، كأشج إخبلصًا، كتأكضجًا لشفدظ فيػ مكخكه كخاىة، أما لػ عشجؾ ىسة عالضة كتحضي المضمة كحجؾ فأفزل
أنظ مخمز، لساذا ُيْكَخه؟ لضذ ىشاؾ نيي إشبلقًا بالسشاسبة! كلكغ ألف الشبي الكخيع لع يفعل ىحا ال ىػ كال 

 أصحابو، فالشبي الكخيع كأصحابو الكخاـ ما فعمػا ىحا، كلكغ ربشا عد كجل قاؿ: 
 ْدَن  ِمْغ ُثُمَثي الَمْضِل َكِنْرَفُو َكُثُمَثُو َكَشاِئَفة  ِمْغ اَلِحيَغ َمَعَظ ﴿ ِإَف َرَبَظ َيْعَمُع َأَنَظ َتُقػـُ أَ 

 [20] سػرة السدمل: 
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ك هللا عد كجل في القخآف الكخيع ثبت قضاـ المضل لمشبي كألصحابو، كلع يرل الشبي ىحا القضاـ في السدجج في 
يرّل كحجه كسسع أف ىشاؾ إحضاء لضل ال مانع! أنا أحبح جساعة، لكغ نحغ في عرخ متأخخ ججًا، إذا اإلنداف لع 

 أف يرمى قضاـ المضل في جساعة ألف ىسة الشاس قج ضعفت! كفي درس قادـ إف شاء هللا نتابع ىحه السػضػعات.

* * * 

 االتراؿ باهلل جػىخ الجيغ :

، كتجػيج، كاآلف إلى فرل مختار مغ إحضاء عمـػ الجيغ؛ االتراؿ باهلل جػىخ الجيغ، كالجيغ ف ضو نرػص، كعمـػ
كفقو، كعمع فخائس، كتاريخ، فضو عمـػ كثضخة، كعشجما يتقغ اإلنداف عمـػ الجيغ الطاىخة كقمبو خاٍك مغ ذكخ هللا، ك 
ـِ َمَشاَرًا َك ِضَضاًء ".   مغ الرمة باهلل، كأنو جدج ببل ركح! كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: " ِإفَّ ِلئِلْسبَل

السشارة إف كاف مرباحيا مشصفئًا؟ ال شأف ليا! كما قضسة ىحا السرباح إف كاف عمى األرض؟ ال  ما قضسة ىحه 
قضسة لو، فاإلسبلـ لو جدج، كلو ركح، ركحو االتراؿ باهلل عد كجل، كىضكمو ىحه العبادات؛ الربلة، كالرضاـ، 

ة هلل عد كجل كاف جدجًا ببل ركح!، " أال كالحج، كالدكاة، كتشفضح األكامخ، فاإلنداف إذا كاف قمبو ال يػجج فضو محب
 ال إيساف لسغ ال محبة لو، أال ال إيساف لسغ ال محبة لو، أال ال إيساف لسغ ال محبة لو ".

 لػ أف دمعة ىصمت عمى خجؾ مغ خذضة هللا لكاف ىحا أفزل مغ عبادة شػيمة خالضة مغ الخذػع! 
ػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي َغْدَكٍة، َفَدِسَعُو َذاَت َلْضَمٍة َكُىَػ َيُقػُؿ: ))َعْغ َأِبي َرْيَحاَنَة َأَنُو َكاَف َمَع َرسُ 

خَِّمِت الَشاُر َعَم  َعْضٍغ َدَمَعْت ِمْغ َخْذَضِة َّللَاِ  ُْ خَِّمِت الَشاُر َعَم  َعْضٍغ َسِيَخْت ِفي َسِبضِل َّللَاِ، َك  ، َقاَؿ: َكَقاَؿ الَثاِلَثةَ ُْ
خَِّمِت الَشاُر َعَم  َعْضٍغ َغَزْت َعْغ َمَحاِرـِ َّللَاِ، َأكْ  ُْ  َعْضٍغ ُفِقَئْت ِفي َفَشِدضُتَيا! َأُبػ ُشَخْيٍح َسِسْعُت َمْغ َيُقػُؿ َذاَؾ: 

 َسِبضِل َّللَاِ َعَد َكَجَل ((
 ]الجارمي َعْغ َأِبي َرْيَحاَنَة[

كمغ عادتيا غس البرخ ُتحخـُ مشيا؟ ال وهللا، ىحه األذف ما  كمغ باب الترسضع، ىحه عضغ لع تشطخ إلى عػرة
استسعت إلى غشاء إشبلقًا فيل تراب بالرسع؟ ال وهللا، حاشا هلل ىحه الضج لع تفعل إال الخضخ فيل تراب 
بالذمل؟ ال وهللا، ك ىحه الخجل لع تتحخؾ إال إلى السداجج ك الصاعات ك األعساؿ الرالحة فيل تراب بالقعػد؟ 

وهللا ، كمتعشا الميع بأسساعشا كأبرارنا كقػتشا كعقػلشا ما أحضضتشا، ىحا الجماغ الحؼ يحفع كتاب هللا، الحؼ يفيع  ال
كيعي كتاب هللا كسشة رسػلو يراب بالخخؼ؟ ال وهللا، مغ قخأ القخآف متعو هللا بعقمو حتى يسػت، أنت تعامل مغ؟ 
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لػفاء، فتقػؿ: ىحا أعانشا بدمانو، إنداف لػ أعاف إندانًا لئضسًا ال تعامل خالقًا، إذا أحجكع عامل بذخًا تجج بعس ا
يشداىا لظ، فأنت تعامل إليًا، كتعامل خالق الدسػات كاألرض، كتعامل مغ لو األسساء الحدشى، تعامل الػفي، 

 كتعامل الكخيع كالغشي القجيخ..

تدسع القخآف كتفقج سسعظ؟ ال وهللا، ىحه كتغس برخؾ عغ محاـر هللا كتفقج برخؾ؟ ال تدسع الغشاء بأذنضظ، بل 
الحػاس إذا أشعت هللا فضيا فصاعة هللا عد كجل ضساف مغ أف تفقجىا، في ضساف ذلظ: الػحسج عمى الشعسة أماف 
مغ زكاليا، رجل نطخ بالسخآة فخأػ أف كجيو كامل، قاؿ: يا رب لظ الحسج الحؼ حّدشت َخمقي، ككسا حّدشت َخمقي 

 طخت إلى كردة كقمت: وهللا إف الحسج هلل برخت، ىحا الذكخ بشعسة البرخ أماف مغ زكاليا. فحدغ ُخُمقي، إذا ن

 الحسج عم  الشعسة أماف مغ زكاليا :

أنا أشسئشكع ميسا قضل إف األمػر مثبًل أحضانًا العالع يتجو نحػ مجاعة، نقز في السػاد الغحائضة، كارتفاع أسعار 
 كخًا لشعسة هللا عد كجل فمغ تفقج ىحه الشعسة! ىحا قخآف قاؿ: شجيج مثبًل ميسا قضل ىحا إف كشت شا

 ﴿ َكِإْذ َتَأَذَف َرُبُكْع َلِئْغ َشَكْخُتْع أَلَِزيَجَنُكْع َكَلِئْغ َكَفْخُتْع ِإَف َعَحاِبي َلَذِجيج   
 [7] سػرة إبخاىضع : 

حسجؾ عمى نعسة هللا أماف مغ زكاليا، كل مشكع يشطخ لػضعو راض عغ كضعو الحسج هلل عمى أحدغ كلضذ 
عمى أسػأ كسا يقػؿ الشاس، ىشاؾ أناس متذائسػف، يجمذ بسجمذ يسؤل قمػب الشاس ضضقًا، ىحه سضختفع سعخىا، 

 د كجل قاؿ: كىحه ستفقج، كىحه ال تػجج، كىحه تػجج.. تجج الحؼ يجمذ معو تذاءـ، هللا ع

َضاًة َشضَِّبًة   َْ  ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُأْنَث  َكُىَػ ُمْؤِمغ  َفَمُشْحِضَضَشُو 
 [ 97] سػرة الشحل: 

ىحا كعج إليي، كلضذ في بعس الببلد فقط، بكل الببلد مصّبق، لكل األزماف كالعرػر، أنا أتسشى مغ كل أخ إذا 
القخآف تبخكًا، تججه متزايقًا نفدضًا، متذائسًا، عشجه سػداكية، ك السدتقبل مطمع بشطخه، كيقخأ قخأ آية، فيشاؾ مغ يقخأ 

 قخآنًا، هللا عد كجل خالقظ كخالق كل شيء، يقػؿ لظ: 

َضاًة َشضَِّبًة   َْ  ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُأْنَث  َكُىَػ ُمْؤِمغ  َفَمُشْحِضَضَشُو 
 [ 97] سػرة الشحل: 

د الجنضا في عضشضظ؟ إذًا ال تقبل ىحا الكبلـ! لدت مرجقًا لو.   كل ىحا الػعج كتقمق كتضئذ كتدػَّ
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 عبلمة اإليساف أف الحي يقػلو هللا يجخل إل  أعساؽ قمب اإلنداف :

كشظ الحقضقة عبلمة اإليساف أف الحؼ يقػلو هللا سبحانو كتعالى يجخل إلى أعساؽ أعساؽ قمبظ! إذا كشت أنت عمى 
الدكاج، كخصبت فتاتضغ الػاحجة مشيغ كسط ندبة جساليا، لكشيا صاحبة ديغ، كمغ أسخة دّيشة، كالثانضة جسضمة لكغ 

 ىشاؾ رقة في ديشيا، كإذا أنت اختخت الحؼ أمخؾ بو: 
َت  ُيْؤِمَغ َكأَلََمة  ُمْؤِمَشة  َخْضخ  ِمْغ ُمْذِخَكٍة َكَلػْ  َْ  َأْعَجَبْتُكْع   ﴿ َكاَل َتشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت 

 [221] سػرة البقخة: 

ىل تكػف مخصئًا؟ مسكغ أف تتعب مع السؤمشة؟ ال وهللا، لع تدعجؾ، تذقى بيا، إذا أنت آثخت ما يقػلو هللا عد 
 كجل: 

َت  ُيْؤِمَغ َكأَلََمة  ُمْؤِمَشة  َخْضخ  ِمْغ ُمْذِخَكٍة َكَلْػ َأْعَجبَ  َْ  ْتُكْع  ﴿ َكاَل َتشِكُحػا اْلُسْذِخَكاِت 
 [221] سػرة البقخة: 

فيل باختضارؾ الرحضح بسا يخضي هللا تذقى بيا؟ ال وهللا، ىشا يطيخ السؤمغ، إذا قمت: صجؽ هللا العطضع، إذا 
 قاؿ هللا: 

 ﴿ َيْسَحُق َّللَاُ الخَِّبا َكُيْخِبي الَرَجَقاِت  
 [ 276] سػرة البقخة: 

أنت ترجقو؟ يا أخي عرخ صعب كل الشاس ىكحا، ماذا نفعل؟ تجج نفدظ تسذي مثل الشاس، كتأكميا مثل 
الشاس، أما إذا كشت تقػؿ: أخاؼ هللا رب العالسضغ، تسضدت عشيع، بعسمظ، كبسعاممة هللا لظ، رجل قاؿ: وهللا ىػ 

ة خاصة، قمت لو: وهللا إذا كشت أنت شيء أنا أسسعو آالؼ السخات، لكشو الضـػ قاؿ لي: الببلء يعع، كالخحس
معمسًا، كقمت لصبلبظ افتحػا الػضائف، كفتحػىا ككميع لع يكتبػىا، كغزبت، كمدكت العرا، كأمختيع بفتح يجييع 
بالجكر مقعجًا مقعجًا! السقعج الثالث أكؿ شالب كاتب الػضضفة، كمسة كمسة مزبػشة كبخط جسضل اضخبو ىضا 

ضع، لساذا الجسضع؟ ماذا فعل ىحا الصالب السجج؟ إف ضخبتو فمدت معمسًا! ُتَحـ، تفزل! أنا قمت: سأضخب الجس
 أنت ال تزخبو. 
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 هللا عد كجل ال يشد  السؤمغ :

: لػ أف هللا عد كجل أراد أف ييمظ مغ في األرض جسضعًا بحنػبيع ككاف في الدتة آالؼ ممضػف  أنا قمت كمسة الضـػ
سكغ إال أف يشجضو هللا سبحانو كتعالى، ىحه قرة أنا أركييا دائسًا....قاؿ فقط إنداف مدتقضع عمى أمخ هللا ال ي

 تعالى: 
 ﴿ َقاَؿ َسَآِكي ِإَل  َجَبٍل َيْعِرُسِشي ِمَغ اْلَساِء َقاَؿ اَل َعاِصَع اْلَضْػـَ ِمْغ َأْمِخ َّللَاِ  

 [43] سػرة ىػد: 

كغخؽ، كسضجنا نػح في قسة السػج، كفي أشج اضصخابو تحكخ السخأة التي لع يجعيا فطغ أنيا ماتت، قاؿ: بعجما 
انتيى الصػفاف جاءتو ىحه السخأة كقالت لو: يا نػح متى الصػفاف؟ قرة ليا معشى، إذا ىػ ندضيا لكغ هللا ال 

 يشداىا، هللا ال يشدى! 

 ي ِكَتاٍب اَل َيِزُل َربِّي َكاَل َيشَد   ﴿ َقاَؿ ِعْمُسَيا ِعْشَج َربِّي فِ 
 [52] سػرة شو: 

ستو مصمقة :  هللا عد كجل ْر

 ما معشى هللا مصمق؟ أف رحستو مصمقة، كال غمصة مع أٍؼ كاف، فالخحسة خاصة، كالببلء خاص، قاؿ: 
َجاَرًة ِمْغ ِشضٍغ*ُمَدَػَمًة ﴿ َقاَؿ َفَسا َخْصُبُكْع َأُيَيا اْلُسْخَسُمػَف*َقاُلػا ِإَنا ُأْرِسْمَشا ِإَل   ِْ ـٍ ُمْجِخِمضَغ*ِلُشْخِسَل َعَمْضِيْع  َقْػ

 اْلُسْدِمِسضَغ  ِعْشَج َربَِّظ ِلْمُسْدِخِفضَغ*َفَأْخَخْجَشا َمْغ َكاَف ِفضَيا ِمْغ اْلُسْؤِمِشضَغ*َفَسا َكَجْجَنا ِفضَيا َغْضَخ َبْضٍت ِمْغ 
 [36-31] سػرة الحاريات: 

 ، ثع أىمكشا الباقي! ىكحا القخآف الكخيع، أؼ عقضجة تعتشقيا خبلؼ كتاب هللا فيي ضبلؿ كبضخ. أكؿ شيء أخخجشاىع

 ﴿ َفاْسَتَجْبَشا َلُو َكَنَجْضَشاُه ِمْغ اْلَغعِّ َكَكَحِلَظ ُنْشِجي اْلُسْؤِمِشضَغ  
 [88] سػرة األنبضاء: 

يزخ بضت السؤمغ! أك ربشا عد كجل تأكج بأؼ عرخ كأؼ مرخ لػ جاء ببلء عاـ، لػ جاء زلداؿ، يجب أال 
يخمق لو حاجة في بمج آخخ فضبتعج عغ البمج فضأتي الدلداؿ! وهللا مذكمة ففي ىحه األياـ ندسع قررًا كثضخة مشيا 
إنداف كاف بسكاف ك تخكو لػ بقي لسات، أنت لساذا غادرت البشاء؟ قاؿ: خصخ ببالي أف آخح ربصة مغ الخبد قبل 

ء فرارت السذكمة، هللا عد كجل يحفع السؤمغ، يخمق لو حاجة خارج ىحا السكاف، خسذ دقائق غادرت البشا
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 يرخفو، أنت ما دخمت بيحا! 

 ﴿ َفاْسَتَجْبَشا َلُو َكَنَجْضَشاُه ِمْغ اْلَغعِّ َكَكَحِلَظ ُنْشِجي اْلُسْؤِمِشضَغ  
 [88] سػرة األنبضاء: 

إذا قاؿ لظ: أنا سأعضذظ حضاة شضبة أك ال ترجؽ، كغ متفائبًل دائسًا، أما أحضانًا فاإلنداف البعضج عغ هللا سػداكؼ 
السداج، متذائع، لضذ عشجه إال خبخ الدػء دائسًا، كيجسعيا بكثافة بحضث تجتسع عمى اإلنداف فتيمكو، تججه قج 

 أصضب بالذمل لضذ بو قجرة لضتحخؾ. 

* * * 

 عاء :آداب الج

 ػ أف يتخصج اإلنداف بجعائو األكقات الذخيفة : 1

 تحجثشا في الجرس الساضي عغ فزضمة الجعاء، كاآلف نتحجث عغ آداب الجعاء:
قاؿ اإلماـ الغدالي: آداب الجعاء عذخة: األكؿ: أف يتخصج بجعائو األكقات الذخيفة، ىشاؾ أكقات شخيفة لمجعاء، 
 كضـػ عخفة مغ الدشة، كرمزاف مغ األشيخ، كيـػ الجسعة مغ األسبػع، ككقت الدحخ مغ ساعات المضل. 

 مغ ربو، قاؿ تعالى: عمى مدتػػ الضـػ ىحه األكقات الذخيفة التي يدتحب أف يجعػ بيا السؤ 
 ﴿ َكِباأْلَْسَحاِر ُىْع َيْدَتْغِفُخكَف  

 [18] سػرة الحاريات : 

 كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ضَغ َيْبَق  ُثُمُث الَمْضِل اآلِخُخ َفضَ  ِْ َيْجُعػِني َفَأْسَتِجضَب ُقػُؿ: َمْغ ))َيْشِدُؿ َرُبَشا َتَباَرَؾ َكَتَعاَل  ُكَل َلْضَمٍة ِإَل  َسَساِء الُجْنَضا، 
 َلُو، َمْغ َيْدَأُلِشي َفُأْعِصَضُو، َمْغ َيْدَتْغِفُخِني َفَأْغِفَخ َلُو((

 ]أبي داككد َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 مغ يحب أنا جاىد، نائع ال أحج ألحج، ناـ متأخخًا ألنو كاف يتابع فضمسًا، كقضل: إف يعقػب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

ضُع  ﴿ َقاَؿ َسػْ   َؼ َأْسَتْغِفُخ َلُكْع َربِّي ِإَنُو ُىَػ اْلَغُفػُر الَخِْ
 [98] سػرة يػسف: 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

478 

لساذا سػؼ؟ اآلف استغفخ ربظ، يقرج لمػقت الذخيف. أؼ أّخخ الجعاء لػقت الدحخ، ىشاؾ إشارات في القخآف 
 دقضقة ججًا عمى كمسة سػؼ.

 ػ أف يغتشع األْػاؿ الذخيفة : 2

 تشع األحػاؿ الذخيفة، قاؿ أبػ ىخيخة رضي هللا عشو: األدب الثاني: أف يغ
ف الرفػؼ في سبضل هللا تعال  كعشج ندكؿ الغضث،  -ىحه ْالة شخيفة -)) إف أبػاب الدساء ُتَفَتح عشج ْز

 كعشج إقامة الرمػات السكتػبة، فاغتشسػا الجعاء فضيا((
 ] إحضاء عمـػ الجيغ عغ أبي ىخيخة[

ا حاؿ شخيف فمػ كاف الخجل الىضًا يجعػ، كصمى صبلة متقشة، نفدو صفت كأشخقت لساذا بعج الربلة دعاء؟ ىح
بشػر هللا، فاآلف إذا دعا الجعاء فيػ مقبػؿ! أكؿ أدب: الػقت شخيف، أما اآلف الحاؿ شخيف، كقت كحاؿ، كقاؿ 

 : مجاىج: إف الربلة دعضت في خضخ الداعات، فعمضكع بالجعاء خمف الرمػات، كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 ))ال ُيَخُد الُجَعاُء َبْضَغ اأَلَذاِف َكاإِلَقاَمِة ((
 ]أبي داكد َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

 فإذا أّذف العذاء، أغسس عضشضو كدعا هللا عد كجل بضغ اإلقامة كاألذاف فبل يخد! 

 َكَسَمَع: الَراِئُع ال ُتَخُد َدْعَػُتُو (())َعِغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو 
 ] أحسج َعِغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

كالحقضقة يخجع شخؼ األكقات إلى شخؼ الحاالت، كأف األدبضغ أدب كاحج، شخؼ األكقات يخجع إلى شخؼ 
الحاالت، كشخؼ الحاالت إلى شخؼ األكقات، لجيشا شخؼ األكقات عمى مدتػػ الضـػ الدحخ، كعمى مدتػػ 

 األسبػع الجسعة، كعمى مدتػػ األشيخ رمزاف، كعمى مدتػػ الدشة يـػ عخفة. 

، َفَأْكِثُخكا الُجَعاَء(())َأقْ   َخُب َما َيُكػُف اْلَعْبُج ِمْغ َربِِّو َكُىَػ َساِجج 
 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

إذا صّمى اإلنداف كحجه في البضت كسجج كقاؿ: سػبحاف ربي األعمى ثبلثًا، يقػؿ: يا رب ارزقشي رزقًا حبلاًل شضبًا، 
عمى كشظ الدكاج، ال يعخؼ مغ يخصب؟ يا رب مأكػ، يا رب وهللا شيء جسضل، يا رب زكجة صالحة ألنو 

اليجػ، يا رب اجسعشي مع أحبابظ، يا رب اجسعشي مع أىل الحق، مع الرادقضغ الحيغ تحػبيع، ىحا دعاء، لو ابغ 
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 مخيس يجعػ: يا رب اشفو، لو ابغ ضاؿ: يا رب اىجه.

 : ػ أف يجعػ مدتقببًل القبمة كيخفع يجيو بحضث يخى بضاض إبصضو 3

 األدب الثالث: أف يجعػ مدتقببًل القبمة، كيشتبو باتجاه القبمة، كيخفع يجيو بحضث يخػ بضاض إبصضو، ىشاؾ تحلل. 
َت  َأَت  اْلَسْػِقَف َفَجَعَل َبْصَغ َناَقِتِو ِإَل  الَرَخخَ  َْ ْبَل الْ ))َرِكَب َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع  َْ ُسَذاِة اِت، َكَجَعَل 
َت  َغَخَبِت الَذْسُذ َكَذَىَبِت الُرْفَخُة قَ  َْ َت  َغاَب َبْضَغ َيَجْيِو، َكاْسَتْقَبَل اْلِقْبَمَة َفَمْع َيَدْؿ َكاِقًفا َيْجُعػ  َْ ِمضبل 

 اْلُقْخُص....((
]ِ  ]ابغ ماجة َعغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

تى سقط الخداء، سضجنا الرجيق أشفق عمضو، قاؿ لو:" يا رسػؿ كفي غدكة بجر دعا الشبي صمى هللا عمضو ك سمع ح
هللا بعج مشاشجتظ ربظ إف هللا سضشرخؾ، لكغ ىشاؾ قرة لع أكغ أفيسيا كضف أصضب سضجنا الرجيق بحعخ شجيج 

 في غار ثػر، لقج رأكنا، قاؿ لو: 

َشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكَأَنا ِفي اْلَغاِر: َلْػ َأَف )) َعػْغ َأَنٍذ، َعْغ َأِبي َبْكٍخ َرِضي َّللَا َعْشيع َقاَؿ: ُقْمُت ِلم
َجُىْع َنَطَخ َتْحَت َقَجَمْضِو أَلْبَرَخَنا َفَقاَؿ: َما َضُشَظ َيا َأَبا َبْكٍخ ِباْثَشْضِغ َّللَاُ َثاِلُثُيَسا (( َْ  َأ

 ]البخارؼ َعػْغ َأَنٍذ[

 عمى حق فعمضو أال يخاؼ.  نحغ مع هللا عد كجل، كإذا كاف أحجكع

 ﴿ َفَتَػَكْل َعَم  َّللَاِ ِإَنَظ َعَم  اْلَحقِّ اْلُسِبضِغ  
 [79] سػرة الشسل: 

أنت مدتقضع ال تخف، كال تجعل قمبظ يستمئ ذعخًا مغ أحج، أنت مع هللا، هللا لغ يتخمى عشظ، غضخ معقػؿ أف 
في حفع هللا، بأعضششا، فكضف سضجنا أبػ بكخ في غار يتخمى عشظ كال بأؼ شكل، ىحه أكلى قػاعج اإليساف، أنت 
يصسئغ الشبي في بجر؟ قاؿ  -اآلف اآلية معكػسة -ثػر الشبي الكخيع شسأنو، ككضف الرجيق رضي هللا عشو

بعزيع: إف الشبي الكخيع في غار ثػر أخح كل األسباب، فمع تبق خصة أفزل مغ ىحه، خخج باتجاه البحخ، كأّمغ 
احل، كأّمغ إندانًا يأخح األخبار، كأّمغ إندانًا يسحػ اآلثار.. ككضع خصة محكسة مئة بالسئة، لضذ دلضبًل، كأّمغ رك 

فضيا أؼ ثغخة، كبعج أف أدػ األسباب تػكل عمى رب األرباب، كلكغ في بجر خاؼ أف يكػف ىشاؾ تقرضخًا 
 باألسباب، أال يكػف ىشاؾ إعجادًا صحضحًا. 
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 مخفػض كالتػكل أف تأخح بكل األسباب :الفيع الدقضع لمتجيغ الذكمي 

شالب مؤمغ هللا يشجحو ىحا كبلـ فارغ، لغ تشجح إال إذا بحلت كل شاقتظ، سػء أدب، ال أدرس أنا مؤمغ، ما ىحا 
السؤمغ؟ ىل هللا سضغضخ القػانضغ ألجمظ؟ سضغضخ قػانضغ الكػف كمو، فأنت ال تقخأ كتخيج أف تشجح؟ ىحا ال يرح، 

 لمتجيغ الذكمي مخفػض، كالتػكل أف تأخح بكل األسباب.فالفيع الدقضع 
كسضجنا عسخ كجج أناسًا فقخاء فقاؿ: مغ أنتع؟ قالػا: نحغ الستػكمػف، قاؿ: كحبتع! الستػكل مغ ألقى حبة في 
األرض ثع تػكل عمى هللا، ازرع األرض، الضج العمضا خضخ مغ الضج الدفمى، ما فتح عبج باب مدألة إال فتح هللا 

 باب فقخ! عشجما يشػؼ أف يصمب باب فقخ، عشجما يشػؼ العسل باب غشى. عمضو
يا أخي خح نرف مالي، خح تفزل، األنرارؼ لمسياجخ لجؼ بضتضغ خح كاحجًا مشيا، كبدتانضغ خح كاحجًا مشيا، 
قاؿ  ىبة كلضذ مؤقتًا، لكغ الدكجتضغ لضدت كاردة إشبلقًا كال يرجقيا أحج، فيحه خبلؼ األصػؿ كخبلؼ الػجيغ،

لو: خح كاختخ كاحجة مشيغ، ىحه غضخ كاردة، أما بدتانضغ فخح كاحجًا مشيا صحضحة، اسسعػا الجػاب كاإليساف: قاؿ 
لو: بارؾ هللا لظ في مالظ، كلكغ دلشي عمى الدػؽ! أنت أعصضت، ال أنا أعسل، إنداف شجيج عتضج شاب قػؼ 

 يفتح باب مدألة يدجىا في شخيقو.  يصمب؟! عشجما يفتح اإلنداف باب عسل يفتح هللا لو الخضخ،
َصٍب َعَم  َضْيخِِه، َفَضِبضَعَيا َفَضْدتَ  َْ ُبَمُو، َفَضْأِتَي اْلَجَبَل، َفَضِجَئ ِبُحْدَمِة  ْْ ُجُكْع َأ َْ ْغِشَي ِبَثَسِشَيا، َخْضخ  َلُو ِمْغ ))أَلْف َيْأُخَح َأ

 َأْف َيْدَأَؿ الَشاَس َأْعَصْػُه َأْك َمَشُعػُه ((
ـِ ْبِغ ُعْخَكَة[ ]سشغ ابغ  ماجة َعْغ ِىَذا

كسأقػؿ لكع كمسة أدؽ مغ ىحه: كغ عديد الشفذ، كاشمب مغ هللا عد كجل، يا رب أنت الخزاؽ، عصاء ربشا عد 
كجل ال يػجج أحمى مشو، فاإلنداف لئضع مسكغ أال يتكمع كال كمسة بخسذ سشػات، كيسخ بطخؼ صعب يقػؿ لظ: أنا 

 يجؼ الشاس يحبظ الشاس، كارغب بسا في يجؼ هللا يحبظ هللا.أعصضتظ، كلحلظ ازىج بسا في أ

أريج أف أكضح لكع نقصة كضبل يحىب الطغ بكع إلى مػضػع ال أريجه: إذا اإلنداف بحؿ شاقتو في كدب الساؿ، 
ككاجو مذكمة فػؽ شاقتو، كشمب معاكنة أخػانو، فيحه لضدت مدألة، أؼ إذا بحؿ كامل شاقتو، أما إذا ادخخ 

كلع يبحؿ، كلع يعسل، كشمب، ىحا السقرػد، أحضانًا اإلنداف يقع بأزمة يحتاج ألخضو السؤمغ أف يداعجه، الصاقة، 
فيحا إذا قبل السعاكنة لو أجخ، كالحؼ عاكف لو أجخ، أما إذا لع يبحؿ جيجًا، كجمذ مدتخيحًا في البضت ال يعسل، 

باب فقخ، كلكغ إذا اإلنداف بحؿ كل ما يدتصضع  كشمب معاكنة، فيحا السقرػد، مغ فتح باب مدألة فتح هللا عمضو
 ككقف بو الجيج إلى ىحا السكاف، كىشاؾ مدافة أبعج كاحتاج لسعاكنة فيحا شيء مذخكع كلضذ فضو مانع. 
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 إذًا أف يجعػ مدتقببًل القبمة، كيخفع يجيو. 

َت  ُيَخى ))َكاَف الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ال َيْخَفُع َيَجْيِو فِ  َْ ي َشْيٍء ِمْغ ُدَعاِئِو ِإال ِفي االْسِتْدَقاِء، َكِإَنُو َيْخَفُع 
 َبَضاُض ِإْبَصْضِو((

 ]البخارؼ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

 كال يذضخ بإصبعو، فالجعاء بكامل األصابع، كسػؼ نتابع آداب الجعاء في درس قادـ إف شاء هللا تعالى. 

 خاتسة :

عغ زكاجو ملسو هيلع هللا ىلص، كعغ خصبة الشكاح، ك لكغ الػقت ما اتدع ليحا السػضػع، إف شاء هللا في  كشت أعجدت مػضػعاً 
أسبػع قادـ، كاآلف لجؼ كرقة مغ جية تخيج مغ األخػة األكاـر الزضػؼ األفارقة مغ كاف بحاجة إلى عسل فيشا 

ارقة الزضػؼ إذا لجييع كقت فخاغ غضخ مجاؿ لعسل جضج كأجخ معقػؿ، فكل أخ يحب أف يعسل مغ األخػاف األف
الجراسة مثبًل بعج الجرس يمتقػف معي، كىشا رجل عارض عسبًل بسدرعة فسغ يحب مغ األخػة األفارقة كبحاجة 

 لمعسل يشتطخني بعج الجرس حتى أعصضو مػاصفات العسل، كالحسج هلل رب العالسضغ.
زل الربلة كأتع التدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج بسم ميحرلا نمحرلا هللا، كالحسج هلل رب العالسضغ، كأف

األمضغ، الميع اجعل جسعشا ىحا جسعًا مباركًا مخحػمًا، كاجعل تفخقشا مغ بعجه تفخقًا معرػمًا، كال تجعل فضشا كال مشا 
ال نحضج عشيا أبجًا، كال معشا شقضًا كال محخكمًا، الميع كسا ىجيتشا لئلسبلـ فثبتشا عمضو، الميع ألدمشا سبضل االستقامة 

كاىجنا لرالح األعساؿ ال ييجؼ لرالحيا إال أنت، الميع أعشا عمى دكاـ ذكخؾ كشكخؾ كحدغ عبادتظ، كارزقشا 
الذػؽ إلى لقائظ كلحة الشطخ إلى كجيظ الكخيع، الميع أرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا 

القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الرالحضغ، كصمى هللا عمى اجتشباه، كاجعمشا مسغ يدتسعػف 
 سضجنا دمحم كعمى آلو كصحبو كسمع.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : صبلة الشفل 15الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، ك 

كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ  أرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو،
 الرالحضغ. 

 صبلة الشفل :

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في مػضػع الربلة إلى جػاز صبلة الشفل جالدًا، يجػز الشفل، ككمسة الشفل يعشي 
القضاـ، كالفخض ال يجػز، لكغ ىحا الحؼ  مصمق الدشغ السؤكجة كغضخ السؤكجة، يجػز الشفل قاعجًا مع القجرة عمى

يرمي قاعجًا كىػ يقجر عمى أف يرمي كاقفًا فشرف األجخ إال إذا كاف معحكرًا، فإذا كاف معحكرًا فمو األجخ كمو، 
فضجػز التشفل قاعجًا مع القجرة عمى القضاـ، كقج أجسع العمساء أف ىشاؾ استثشاء كاحج كىي سشة الفجخ ألنيا أشج 

جًا، كمع أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ صمى بعس الدشغ قاعجًا إال أف العمساء يؤكجكف عمى أف الدشغ تػكض
صبلة الفجخ يجب أف تكػف كاقفًا، كالتخاكيح فضيا خبلؼ، كشبعًا السعحكر ال يػجج فضيا خبلؼ، كالسخيس، مغ 

عغ إنداف ال يذكػ شضئًا كأراد أف يذكػ ألسًا، في أقجامو عخكؽ، كآالـ في عطامو، فيحا إنداف آخخ لكغ الحجيث 
يرمي بعس الدشغ قاعجًا نقػؿ لو: ال، كالتخاكيح قزضة خبلفضة بعزيع أجازىا كبعزيع لع يجدىا، كلكغ األصح 

 جػازىا قاعجًا مغ غضخ عحر. 

 نضة السؤمغ خضخ مغ عسمو :

صبلتو في المضل تخفضفًا، أؼ إذا الػقػؼ سػؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يرمي بعس الػتخ قاعجًا، ككاف يجمذ في عامة 
يعضقو عغ اإلقباؿ عمى هللا عد كجل بجؿ أف يشاـ يرمي قاعجًا، كاإلنداف أحضانًا يكػف سشو متقجمًا مغ فػؽ 
الخسدضغ ال يدتصضع أف يقف كثضخًا نخضخه إما أال ترمي كاقفًا كإما أف ترمي ك أنت قاعج، فعمضو أف يرمي قاعجًا 

 أقل.كلكغ األجخ 
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 ك لمسرمي كىػ قاعج كسا قمت قبل قمضل نرف أجخ القائع لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص: 
َرْضٍغ َقاَؿ: َسَأْلُت الَشِبَي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َعْغ َصبلِة الَخُجِل َكُىَػ َقاعِ  ُْ ، َفَقاَؿ: َمْغ َصَم  ))َعْغ ِعْسَخاَف ْبِغ  ج 

 َأْفَزُل َكَمْغ َصَم  َقاِعًجا َفَمُو ِنْرُف َأْجِخ اْلَقاِئِع َكَمْغ َصَم  َناِئًسا َفَمُو ِنْرُف َأْجِخ اْلَقاِعِج ((َقاِئًسا َفُيَػ 
 ]التخمحؼ َعْغ ِعْسَخاَف ْبِغ ُحَرْضٍغ[

فػؽ الحؼ يرمي قائسًا ألف إال أنيع قالػا ىحا في حق القادر أما العاجد مغ عحر فقج ركؼ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أف أجخه ي
ىحا اسسو جيج الُسِقل، أؼ رغع مخضو، كرغع ضعفو، كرغع آالمو قاـ كصمى قاعجًا، أما العاجد مغ عحر فربلتو 
باإليساء كإنداف مجبرغ، كأجخؼ لو عسمضة جخاحضة، فضرمي بعضػنو، فربلتو باإليساء أفزل مغ صبلة القائع 

اع مشعقٌج عمى أف صبلة القاعج بعحر مداكيٌة لربلة القائع في األجخ، الخاكع الداجج ألنو جيج السقل، كاإلجس
 األجخ نفدو. بل قاؿ بعزيع: بل ىػ أرقى مشو ألنو أيزًا جيج السقل، كنضة السؤمغ خضخ مغ عسمو. 

 ما كل ما يتسشاه السخء يجركو :

داف يتسشى أف يكػف لو كجبل قاسضػف مخة قخأت كمسة تخكت في نفدي أثخًا بمضغًا، شبعًا ىحا الحجيث لو تتسة، فاإلن
ذىبًا، ذىب لضحل مذاكل الشاس كميا، ىحا تشحل قزضتو بثبلثضغ ألفًا، كىحا يحتاج إلى بضت بأربعضغ ألفًا، ك ىحا 
يخيج أف يتدكج، السؤمغ يتسشى أف يكػف عشجه حجع جبل قاسضػف ذىبًا حتى يحل مذكبلت الشاس، كلكغ ما كل ما 

 شبي عمضو الربلة كالدبلـ تسشى ذلظ ك قاؿ: يتسشى السخء يجركو، ال
ـٍ َكِعْشِجي ِمْشُو ِديَشار  ، إال َشيْ  ٍج َىَحا َذَىبًا َتْسزي َعَمَي َثبَلَثُة أّيا ُْ  ء  أْرُصُجُه ِلَجْيٍغ(())َما َيُدُخِني أَف ِعْشِجي ِمْثَل ُأ

 ] البخارؼ عغ أبي ذر[

صجقة مئة لضخة فضتسشى مغ أعساقو أف يجفعيا ألفًا كلكغ ىحه  نضة السؤمغ خضخ مغ عسمو، كأحضانًا يقجـ السؤمغ
إمكانضتو، عشجه زكجة كأكالد، كأحضانًا يقجـ إلى السدجج خسذ لضخات كيتسشى أف يجفعيا مئة لضخة ىحه إمكانضتو، يقع 

ـ: "رب درىع سبق ىحا السبمغ بضج هللا قبل أف يقع في يج الفقضخ ك هللا عد كجل يتقبمو، كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبل
 ألف درىع".

 كدرىع أنفق في إخبلص خضخ مغ مئة ألف درىع أنفق في رياء. 
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 فاعل الخضخ خضخ مغ الخضخ كفاعل الذخ شخ مغ الذخ :

قخأت مخة كمسة مذابية ليحا الحجيث: فاعل الخضخ خضخ مغ الخضخ، كفاعل الذخ شخ مغ الذخ، كاإلنداف ميسا 
، فبالشياية محجكد، لكغ عحاب فاعل الذخ غضخ محجكد، كىحا الحؼ ألقى عمى فعل مغ شخ، ككاف الذخ مدتصضخاً 

ىضخكشضسا كقتل ثبلثسئة ألف في ثػاف كفقج عقمو، شبعًا السشفح لو نرضب، كالحؼ أعصى أمخًا نرضبو أكفى، ك عمى 
كد، ك الذخ كلٍّ فيحا العسل محجكد بثبلثسئة ألف لكغ عحاب ىحا الحؼ قتل ىؤالء ببل سبب قج يكػف غضخ محج

ميسا كاف كبضخًا بالشياية ىػ صغضخ، كفي نياية الحضاة قج يشتيي كل شيء، لكغ عحاب فاعل الذخ عحاب أبجؼ، 
كإلى ما شاء هللا، كفاعل الخضخ كالخضخ أيزًا محجكد أشعست مدكضشًا، كعجت مخيزًا، كدعػت إلى هللا، ك ىجيت 

 إندانًا، لكغ سعادتظ بيحا العسل غضخ محجكدة.
مخة تػفي أستاذ لشا في الجامعة ترػرت أف ىحا اإلنداف لو مؤلفات لضذ ليا عبلقة بالجيغ بل باألدب، ىحا 
السػضػع خارج اىتساـ أؼ إنداف، قمت: لػ أف اإلنداف كقف بضغ يجؼ هللا عد كجل كقاؿ لو: يا عبجؼ ماذا فعمت 

حا ال عبلقة لو باآلخخة ال يترل بالقخآف، كال في الجنضا؟ يا رب السؤلف الفبلني، كالسؤلف الفبلني ... ك كل ى
يترل باليجػ، إنو جيج ضائع، كمتى يشجـ عمضو نجمًا شجيجًا؟ عشج السػت كىحه المضالي الصػيمة، كىحه الرفحات 
الكثضخة، كالجيج السزشي، كالحؼ ألفو في مػضػع الغدؿ كاف مغ السسكغ أف يفيع بو كتاب هللا، كاف مغ السسكغ 

ضخًا لكتاب هللا يدعج بو الشفػس، كعمى اإلنداف أف يشتبو لعسمو أنو يػجج جيج ضائع، كالحضاة محجكدة، أف يؤلف تفد
كأخصخ شيء الػقت، كأحج العارفضغ باهلل مّخ في الصخيق فخأػ أناسًا في السقيى يمعبػف الشخد قاؿ: آه لػ أف الػقت 

عخؼ كتاب هللا، كتفعل الخضخ، ك تقبل عمى هللا يذتخػ مغ ىؤالء الشتخيتو مشيع، الػقت ثسضغ ججًا، بالػقت ت
 بالػقت، فأثسغ ما في حضاة السؤمغ الػقت، لحلظ: 

ـِ اْلَسْخِء َتْخُكُو َما ال َيْعِشضِو(( ْدِغ ِإْسبل ُْ  ))ِمْغ 
 ]ابغ ماجة َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

قاؿ لو: ىل أنت غزباف مشي؟ قاؿ لو: وهللا ال أغزب مغ أحج ألنو ال يػجج عشجؼ كقت ألغزب مغ أحج، 
 كىحا السػضػع دكف اىتسامي كخارج اىتسامي. 
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 السعحكر كضفسا يختاح يجمذ :

زناه فؤلف : إذا كاف األصل في الربلة القضاـ تجاك  -ككبلمو كجضو  -العمساء اختمفػا في كضفضة القعػد قاؿ بعزيع 
 نتجاكز شكبًل خاصًا في القعػد أكلى، السعحكر كضفسا يختاح يجمذ.

كاآلف يػجج عشجنا حالة يجػز أف تبجأ الربلة قائسًا كتتسيا قاعجًا، كيجػز أف تبجأىا قاعجًا كتتسيا قاعجًا، كيجػز أف 
في، كاألرجح أنو يجػز، ىحا الكبلـ تبجأىا قاعجًا كتتسيا كاقفًا، فساداـ سشة عجا صبلة الفجخ كالتخاكيح فسػضػع خبل

لضذ مػجيًا لذاب عسخه سبعة عذخ عامًا كىػ قاعج ىكحا األستاذ قاؿ، كالحؼ شعخ في ضعف عاـ ال يدتصضع 
أف يقف كقفة شػيمة، ىحا الكبلـ خاص بسغ لضذ فضو مخض، كلكغ أؼ إنداف سبحاف هللا عسخه ثسانػف سشة وهللا 

أستاذ أنا قبل أربعضغ سشة أنذط مغ اآلف، قمت لو: شيء شبضعي عامل الدمغ  كالذباب، قاؿ لي: سبحاف هللا يا
كحجه لو قضسة، انطخ إلى الذاب كضف يسذي، كفي األربعضغ كالخسدضغ يسذي بيجكء، فإذا اإلنداف شعخ بتعب 

ئسًا في مدجج عادؼ فمو أف يرمي قاعجًا، ألع أقل لكع مغ قبل إف أفزل أنػاع تبلكة كتاب هللا أف تتمػه مرمضًا قا
 أعمى درجة في األجخ. 

 الربلة عم  دابة :

يػجج عشجنا مػضػع الربلة عمى دابة، كال أعتقج أف أحجًا عشجه دابة يرمي عمضيا، يحل محميا مػضػع الدضارة 
أؼ إذا كاف أحجكع راكبًا سضارة كأحب أف يرمي ركعتضغ نفبًل فسسكغ أف يرمي باتجاه حمب مثبًل، كالقبمة نحػ 

ب، كقبمة السدافخ جية دابتو، كقبمة الخائف جية أمشو أؼ صبلة الشفل مسكغ أف ترمى بالدضارة كىحا الكبلـ الجشػ 
لضذ لمدائق بل لمخاكب، ألنو يػجػج مخة سائق صمى فسا ىحه الربلة؟ قاؿ: يجػز، مغ أيغ جئت بيحا؟ ىحا تديٌج 

 في الجيغ. 
* * * 
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 آداب الجعاء :

 األكقات الذخيفة :ػ أف يتخصج الجاعي  1

كاآلف إلى متابعة فرل مغ إحضاء عمـػ الجيغ، آداب الجعاء، تحجثشا عغ األدب األكؿ كىػ أف يتخصج الجاعي 
األكقات الذخيفة، كذكخنا أنو عمى مدتػػ الدشة يـػ عخفة، كعمى مدتػػ األشيخ رمزاف، كعمى مدتػػ األسبػع 

 الجسعة، كعمى مدتػػ ساعات المضل كالشيار كقت الدحخ: 

ثمث المضل األخضخ ندؿ ربكع إلي الدساء الجنضا فضقػؿ: ىل مغ تائب فأتػب عمضو؟ ىل مغ سائل  )) إذا كاف
 فأعصضو؟ ىل مغ مدتغفخ فأغفخ لو؟ ىل مغ شالب ْاجة فأقزضيا لو؟ ْت  يصمع الفجخ((

 ] أخخجو أحسج عغ أبي ىخيخة[

رب آكني بخحستظ، إنو سسضع مجضب، ككمسا قاؿ لي أخ أنو مزصخ إلى بضت أقػؿ لو: عمضظ بقضاـ المضل، قل: يا 
ككل شيء بضجه، كأريج زكجة صالحة، قع كصلِّ قضاـ المضل يا رب زكجة صالحة تصضعشي إذا أمختيا، كتدخني إذا 

 نطخت إلضيا، كتحفع نفديا إذا غبت عشيا. 

 ػ أف يغتشع اإلنداف األْػاؿ الذخيفة : 2

 كاألدب الثاني أف يغتشع اإلنداف األحػاؿ الذخيفة: 
ف الرفػؼ في سبضل هللا تعال  كعشج ندكؿ الغضث،  -ىحه ْالة شخيفة -)) إف أبػاب الدساء ُتَفَتح عشج ْز

 كعشج إقامة الرمػات السكتػبة، فاغتشسػا الجعاء فضيا((
 ] إحضاء عمـػ الجيغ عغ أبي ىخيخة[

مضكع بالجعاء خمف الرمػات، الجعاء السأثػر كىحا الحجيث عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كإف الربلة جعمت في خضخ الداعات فع
عغ الشبي صمى هللا عمضو:" الميع أعشا عمى دكاـ ذكخؾ كشكخؾ كحدغ عبادتظ، كارزقشا الذػؽ إلى لقائظ، كلحة 

 الشطخ إلى كجيظ الكخيع" ىحه دبخ الرمػات السكتػبات. 

 ))ال ُيَخُد الُجَعاُء َبْضَغ األَذاِف َكاإلَقاَمِة ((
 َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[]التخمحؼ 
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 كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 ))الَراِئُع ال ُتَخُد َدْعَػُتُو((
 ]أحسج َعِغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 ىحه أشخؼ األحػاؿ؛ حالة الرضاـ، كحالة الربلة، كحالة الدجػد: 

 الُجَعاَء (())َأْقَخُب َما َيُكػُف اْلَعْبُج ِمْغ َربِِّو َكُىَػ َساِجج  َفَأْكِثُخكا 
 ]الشدائي َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

إذا قاؿ لظ أحجىع: كع الداعة لػ سسحت؟ عمى قجر ما كاف اإلنداف عجيع إحداس يبقى يدضخًا، شفل أحضانًا 
يدألظ كع الداعة؟ كعسخه ثبلث سشػات تجج نفدظ مزصخًا أف تجضبو، كأنت تدأؿ هللا عد كجل خالق الكػف كىػ 

 معظ الدسضع البرضخ أال يػجج استجابة مشو؟ لضذ معقػاًل. 

ِضّي َكِخيع  َيْدَتْحِضي ِإَذا َرَفَع الَخُجُل ِإَلْضِو َيَجْيِو َأْف َيُخَدُىَسا ِصْفًخا َخاِئَبَتْضِغ (())ِإَف َّللَاَ  َْ   
]  ]التخمحؼ َعْغ َسْمَساَف اْلَفاِرِسيِّ

 يخد عمضو، كإذا فاتقػا هللا عباد هللا فضسا تجعػف، أؼ اشمب شمبًا معقػاًل، إذا قاؿ ابغ ألبضو: أريج شفخة ألذبحظ بيا ال
قاؿ لو: أريج قخاءة مرحف، أريج أف أدرس، فالصمب معقػؿ كيشفح فػرًا، أما إذا الصمب غضخ السعقػؿ فبل يشفح، 

 كلحلظ: فاتقػا هللا عباد هللا فضسا تجعػف، ىشاؾ شيء ميع ججًا في الجعاء، استحضػا مغ هللا: 

َق اْلَحَضاِء، َقاؿَ  َْ ِ َقاَؿ َلْضَذ َذاَؾ َكَلِكَغ االْسِتْحَضاَء ))اْسَتْحُضػا ِمَغ َّللَاِ  : ُقْمَشا َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ِإَنا َنْدَتْحِضي َكاْلَحْسُج ّلِلَِ
َػى َكْلَتْحُكِخ اْلَسْػَت َكاْلِبَم  كَ  َْ َق اْلَحَضاِء َأْف َتْحَفَع الَخْأَس َكَما َكَع  َكاْلَبْصَغ َكَما  َْ َخَة َتَخَؾ ِزيَشَة َمْغ َأَراَد اآلخِ ِمَغ َّللَاِ 
َق اْلَحَضاِء (( َْ  الُجْنَضا َفَسْغ َفَعَل َذِلَظ َفَقِج اْسَتْحَضا ِمَغ َّللَاِ 

ِ ْبِغ َمْدُعػٍد [  ] أحسج َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 ال يشفع ْحر مغ قجر كلكغ يشفع الجعاء مسا ندؿ كمسا لع يشدؿ :

ىل تدتسع ىحه إلى الغشاء؟ بالخأس يػجج لداف ىل  بالخأس يػجج عضغ ىل تشطخ إلى عػرات الشاس؟ ىشاؾ أذف
 يشصق بالباشل؟ بالخأس دماغ بساذا يفكخ؟ بالجنضا أك باآلخخة: 
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)) مغ أصبح كأكبخ ىسو الجنضا جعل هللا فقخه بضغ عضشضو، كشتت عمضو شسمو، كلع يؤتو مغ الجنضا إال ما قجر لو، 
 قمبو، كجسع عمضو شسمو، كأتتو الجنضا كىي راغسة ((كمغ أصبح كأكبخ ىسو اآلخخة جعل هللا غشاه في 

 ] التخمحؼ عغ أنذ[

يػجج عشجنا مػضػع ال يشفع ححر مغ قجر كلكغ يشفع الجعاء مسا ندؿ كمسا لع يشدؿ فادعػا هللا عباد الخحسغ، 
شبضبًا ترػر أف الجعاء كحجه يسشع القزاء كالقجر، كيسشع ما ىػ مقجر، كالتذبضو السشاسب ليحا السػضػع أف 

جخاحًا جاءه مخيس يذكػ تػقف كمضتو عغ العسل، فرػر فػججىا كاقفة فبلبج مغ استئراليا، فمػ أنو أعاد 
الرػرة مخة ثانضة قبل العسمضة بداعة كرآىا تعسل فالصبضب قخر استئراليا، كأخح تػقضعو، كانتيى األمخ عمى 

قخر إرساؿ ىحه السرضبة لديج مغ الشاس ألنو أساس أنيا كاقفة فإذا عسمت يمغى ىحا القخار، كربشا عد كجل 
 مشحخؼ فإذا سار إلى هللا كدعا ربو كشفضت نفدو تػقف القجر. 

 ))ال َيُخُد اْلَقَزاَء ِإال الُجَعاُء َكال َيِديُج ِفي اْلُعْسِخ ِإال اْلِبُخ ((
 ] التخمحؼ َعْغ َسْمَساَف[

زاء؟ أؼ لػ أف األمة اجتسعت عمى أف يشفعػؾ بذيء لع الجعاء كحجه يخد القزاء، ما معشى ال يشفع ححر مغ ق
 يشفعػؾ إال بذي قج كتبو هللا لظ، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ٍت ي ُأَعمُِّسَظ َكِمَسا)) َعِغ اْبِغ َعَباٍس َقاَؿ: ُكْشُت َخْمَف َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيْػًما َفَقاَؿ: َيا ُغبلـُ ِإنِّ 
َفِع َّللَاَ َتِجْجُه ُتَجاَىَظ ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأِؿ َّللَاَ َكِإَذا اْسَتَعْشَت َفاْسَتِعغْ  ْْ َفِع َّللَاَ َيْحَفْطَظ ا ْْ  ِباّلَِلِ َكاْعَمْع َأَف اأْلَُمَة َلِػ ا

َبُو َّللَاُ َلَظ َكَلِػ اْجَتَسُعػا َعَم  َأْف َيُزُخكَؾ ِبَذْيٍء َلْع اْجَتَسَعْت َعَم  َأْف َيْشَفُعػَؾ ِبَذْيٍء َلْع َيْشَفُعػَؾ ِإال ِبَذْيٍء َقْج َكتَ 
َدغ  َصحِ  َْ ِجيث   َْ  ضح  ((َيُزُخكَؾ ِإال ِبَذْيٍء َقْج َكَتَبُو َّللَاُ َعَمْضَظ ُرِفَعِت األْقبلـُ َكَجَفِت الُرُحُف َقاَؿ َىَحا 

 ] أحسج َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

أما عمى الخغع مغ أف الشاس كميع لػ اجتسعػا عمى نفعظ ال يدتصضعػف، كلكغ الجعاء األمخ بضج هللا عد كجل 
كحجه يػقف القزاء، إذا أحجكع الح لو شبح مرضبة عمضو بالجعاء، فالجعاء فضو صمة، كالرمة في شفاء، كالذفاء 

 كقف تشفضح العسمضة الجخاحضة، ىحا كل األمخ. 
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 يجيو بحضث يخى بضاض إبصضو : ػ أف يجعػ كىػ مدتقبل القبمة كيخفع 3

 األدب الثالث: أف يجعػ كىػ مدتقبل القبمة كيخفع يجيو بحضث يخػ بضاض إبصضو: 
))عغ جابخ بغ عبج هللا أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أت  السػقف بعخفة كاستقبل القبمة كلع يدؿ يجعػ ْت  

 غخبت الذسذ((
 ]مدمع َعِغ جابخ[

كاالستغشاء عغ الجعاء ادعاء األلػىضة، مغ ىػ الحؼ ال يجعػ؟ القػؼ، ىل أنت قػؼ؟ مغ مشا الجعاء عبػدية هلل، 
يزسغ أنو يعضر إلى غج؟ رأيت محبًل الحطت أنيع يعسمػف ديكػرًا لو أكثخ مغ ثسانضة أشيخ كمغ أعمى مدتػػ، 

لخسدضغ باكضت كرد، ما كقعت عضشي عمى تديضشات رخامضة معقجة ججًا كيحا العسل، فتح السحل ك مغ فػؽ ا
كمزى عمى فتحو شيخاف رأيت مشح أسبػعضغ نعػة عمى السحل التجارؼ، تػفي صاحب السحل، سبحاف هللا وهللا 
 الجنضا ال تدتحق ىحا، إنو شيء مؤقت كماٍض، الجنضا دار مغ ال دار لو كليا يدعى مغ ال عقل لو.

شجار السثسخة، كقضل لي: إف صاحبيا تػفي كىػ زرت شخرًا عشجه مدرعة فخسة ججًا كاسعة، كفضيا مغ كل األ 
فضيا فجفغ في شخفيا، أنا أتأمل ىحه السدرعة أيغ ىػ؟ تحت التخاب، ىل يدتستع بيا؟ ال انتيى، فاإلنداف قضستو 
بعسمو، إف لظ يا كضضذ قخيشًا يجفغ معظ كأنت مضت، كتجفغ معو كأنت حي، فإف كاف كخيسًا أكخمظ، كإف كاف لئضسًا 

  كىػ ممظ.أسمسظ، أال

أحج العارفضغ باهلل قبل أف يكػف عارفًا باهلل كاف شقضًا، شاىج في السشاـ ثعبانًا كبضخًا يمحقو كىػ يكاد يرعق مغ 
الخػؼ مشو، إلى أف رأػ ابشتو الرغضخة عمى رأس تمة ففعمت ىكحا فكف ىحا الثعباف عغ المحاؽ بو، قاؿ ليا: يا 

 ، قاؿ: مغ أنِت؟ قالت: أنا عسمظ الرالح. بشضتي ما ىحا؟ قالت: يا أبِت ىحا عسمظ

 الجنضا دار مغ ال دار لو كليا يدع  مغ ال عقل لو :

القزضة لضدت سيمة، أنا أنرح األخػاف نرضحة أف مػضػع السػت ال يغادر أذىانكع أبجًا، اعسل، كتاجخ، كبع، 
الجنضا، يجخل كيخخج ىشاؾ دخػؿ ال كاشتخ، كادرس، كافتح بضتًا، ك لكغ مػضػع السػت ال يغادر ذىشكع، تخؾ 

خخكج مشو مخة كاحجة، جشازة نازلة مغ السياجخيغ إلى باب الرغضخ، ىل سضعػد إلى البضت مداًء؟ ال، ال يػجج 
عػدة، أحب أال يرمي فبلبج مغ الجخػؿ إلى السدجج ال لضرمي كلكغ لضرمى عمضو، فالسػت ييد الشفذ كيزبط 

 رحسة.األمػر وهللا عد كجل جعل السػت 
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شاب ميشجس ذىب مع أىمو إلى البحخ كفي بالو ألف مذخكع، ندؿ إلى البحخ لضدبح فسات في البحخ، إذ صار 
معو جمصة أثشاء الدباحة، كعسخه سبع كعذخكف سشة، يقػؿ الذاب: أنا شاب ال يسدشي شيء، كىحا الكبلـ لضذ 

 .لي بل لمذضػخ الكبار في الدغ، فالسػت ال يعخؼ كبضخًا كال صغضخاً 
إنداف ذىب إلى فخندا لضجرس كعاد معو دكتػراه، كعاد بالتابػت أخحىا كمات في السصار، كأحجىع عاد كأثشاء نقل 
أمتعتو إلى البضت دىدتو سضارة، لع يقل لو أحج: دكتػر كال مخة، كقج يسػت قبل الدكاج، كيػجج ميشجس يصل مغ 

أسو فقتمتو، بعج أسبػعضغ عخسو، كأىمو قج جيدكا بشاء يذخؼ عمضو، العامل مغ فػؽ رمى بمػكة فجاءت فػؽ ر 
ثبلثسئة كضمػ مغ الحمػيات كي تػزع في عخسو، فػزعػىا عمى السعديغ مغ شجة األلع، كالسػت يرل إلى الذباب 

 أيزًا.
فأرجحكع عقبًل أشجكع هلل حبًا، عر ما شئت فإنظ مضت، كأحبب ما شئت فإنظ مفارؽ، كاعسل ما شئت فإنظ 

أحببت شضئًا دائسًا أبجيًا تكػف عاقبًل، كإذا أحببت شضئًا فانضًا تكػف أحسقًا، زكجتو فانضة البج مغ أف  مجدؼ بو، كإذا
يتخكيا أك أف تتخكو، إف تخكيا كىي شضبة يا تخػ ىل تتدكج أـ ال تتدكج؟ ىل ىي كفضة إلى ىحه الجرجة؟ كإف 

ف يبقى اإلنداف أعدبًا يجيخىا ديشضة ك الشبي ماتت قبمو يجػز بعج أسبػع أف يحىب كيخصب، يقػؿ لظ: ال يجػز أ
 نيى عغ ىحا الذيء. 

َتاَرَة َكالَشاُس ُصُفػؼ  َخْمَف َأِبي َبْكٍخ َفَقاَؿ َأيُ  َيا الَشاُس ِإَنُو َلْع َيْبَق )) َكَذَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع الدِّ
َخاِت الُشُبَػِة ِإال  ي ُنِيضُت َأْف َأْقَخَأ اْلُقْخآَف َراِكًعا َأْك َساِمْغ ُمَبذِّ ِجًجا َفَأَما الُخْؤَيا الَراِلَحُة َيَخاَىا اْلُسْدِمُع َأْك ُتَخى َلُو َأال َكِإنِّ

ُسػا ِفضِو الَخَب َعَد َكَجَل َكَأَما الُدُجػُد َفاْجَتِيُجكا ِفي الُجَعاِء َفَقِسغ  َأْف يُ   ْدَتَجاَب َلُكْع ((الُخُكػُع َفَعطِّ
 ]الشدائي َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

فبالخكػع ال يػجج قخآف، بل بالخكػع سبحاف ربي العطضع، كبالدجػد سبحاف ربي األعمى، قاؿ: ثع يشبغي لو أف 
يسدح بضجيو كجيو في آخخ الجعاء، فقج كاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا مج يجيو بالجعاء لع يخدىسا حتى يسدح بيسا 

 و: كجي

َت  َيْسدَ  َْ  َح ِبِيَسا َكْجَيُو (())َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا َرَفَع َيَجْيِو ِفي الُجَعاِء َلْع َيُحَصُيَسا 
 ] التخمحؼ َعْغ ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب َرِضي َّللاَّ َعْشو[
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كإذا دعا عمضو الربلة كالدبلـ ضع كفضو، كجعل بصػنيسا مسا يمي كجيو فيحه ىضئات الضج، كال يخفع برخه إلى 
 الدساء، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ـ  َعْغ َرْفِعِيْع َأْبَراَرُىْع ِعْشَج الُجَعاِء ِفي الَربلِة ِإَل  الَدَساِء َأْك َلُتْخَصَفغَ   َأْبَراُرُىْع (( ))َلَضْشَتِيَضَغ َأْقَػا
 ]الشدائي َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 ػ خفس الرػت بضغ السخافتة كالجيخ: 4

 األدب الخابع خفس الرػت بضغ السخافتة كالجيخ لسا ركؼ عغ أبي مػسى األشعخؼ: 
الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي َغَداٍة َفَمَسا َقَفْمَشا ))َعْغ َأِبي ُمػَس  األْشَعِخيِّ َرِضي الَميع َعْشيع َقاَؿ: ُكَشا َمَع َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  

الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: ِإَف َرَبُكْع  َأْشَخْفَشا َعػَم  اْلَسِجيَشِة َفَكَبَخ الَشاُس َتْكِبضَخًة َكَرَفُعػا ِبَيػا َأْصَػاَتُيْع َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم 
اِلُكْع ُثَع َقاَؿ َيا َعْبَج َّللَاِ ْبَغ َقْضٍذ َأال ُأَعمُِّسَظ َكْشًدا ِمْغ ُكُشػزِ  َلْضَذ ِبَأَصَع َكال َغاِئٍب  َْ اْلَجَشِة  ُىَػ َبْضَشُكْع َكَبْضَغ ُرُءكِس ِر

ْػَؿ َكال ُقَػَة ِإال ِباّلَِلِ (( َْ  ال 
]  ]متفق عمضو َعْغ َأِبي ُمػَسى األْشَعِخؼِّ

 خضخ الحكخ الخفي، قاؿ تعالى: 

 ْذ َناَدى َرَبُو ِنَجاًء َخِفِضا  ﴿ إِ 
 [ 3] سػرة مخيع : 

كأفزل الدىج إخفاء الدىج، ال نحتاج إلى مدبحة بالصخيق سبح بقمبظ، يػجج أناس مدبحة بضجه، كمدػاؾ، كقبقاب، 
 أؼ أنو مدمع كصاحب ديغ كالذيء في القمب.

سل ىحه اآلية عمى الجعاء، كلقج أثشى هللا قالت عائذة: كال تجيخ بربلتظ كال تخافت بيا أؼ بجعائظ، كبعزيع ح
 عد كجل عمى زكخيا حضث قاؿ: إذ نادػ ربو نجاء خفضا، قاؿ تعالى: 

ضُكْع ِمْغ ُضُمَساِت اْلَبخِّ َكاْلَبْحِخ َتْجُعػَنُو َتَزُخًعا َكُخْفَضًة َلِئْغ َأنَجاَنا ِمْغ َىِحِه لَ     َشُكػَنَغ ِمْغ الَذاِكِخيغَ ﴿ ُقْل َمْغ ُيَشجِّ
 [ 63] سػرة األنعاـ: 

 فسغ الدشة كاألدب أف تجعػ كأنت خافس الرػت. 
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 ػ أال يتكمف الدجع بالجعاء : 5

األدب الخامذ أال يتكمف الدجع بالجعاء، يػجج أشخاص حفطػا أدعضة جسضمة ججًا مدجػعة، كليا جخس 
مػسضقي، الػاحج يشدى مزسػف الجعاء كيشدى التػجو إلى هللا عد كجل، يشيى عغ التكمف في الجعاء، كيشبغي لو 

ي في أشج حاالت األلع كالزضاع أف يكػف متزخعًا كالتكمف ال يشاسبو، كإذا أحجكع آالمو شيء يقػؿ لظ: إنش
كالزضق ك إنشي كاثق مغ هللا، كثخة الرضاغة الستقشة كالدجع بخفع الصمب صار شضئًا مزحكًا يشافي أدب الجعاء، 

 كالدجع كالعشاية البالغة بشطع الجعاء يشافي أدب الجعاء، كقاؿ تعالى: 
 ُب اْلُسْعَتِجيَغ  ﴿ اْدُعػا َرَبُكْع َتَزُخًعا َكُخْفَضًة ِإَنُو اَل ُيحِ 

 [ 63] سػرة األعخاؼ: 

قضل: معشاه التكمف باألسجاع، كاألكلى تخؾ أدعضة مأثػرة ال يدتصضع أحج أف يقمجىا، كاألكلى أال تتجاكز األدعضة 
السأثػرة كال تجُع مغ عشجؾ، ماذا تخيج أؼ دعاء؟ كل أدعضتو جامعة مانعة، "الميع ارزقشا العفػ كالعافضة كالسعافاة 

 لجائسة في الجيغ كالجنضا كاآلخخة".ا

"الميع أصمح لشا ديششا الحؼ ىػ عرسة أمخنا، كأصمح لشا دنضانا التي فضيا معاششا، كأصمح لشا آخختشا التي إلضيا 
مخدنا، كاجعل الحضاة زادًا لشا مغ كل خضخ، كاجعل السػت راحًة لشا مغ كل شخ، الميع أنا بظ كإلضظ، أنا قائع بظ 

 .كمقرجؼ رضاؾ"

 "الميع ما زكيت عشي ما أحب فاجعمو فخاغًا لي فضسا تحب".

ىل يػجج إنداف مغ الحاضخيغ ال يػجج شيء في حضاتو ما حرل عمضو؟ أعتقج ال يػجج إنداف إال ك حرل عمى 
أشضاء كثضخة كلكغ ىشاؾ شيء لع يحرل عمضو كشت متسشضًا ىحا ك لع يحجث، كىشاؾ دعاء خاص بيحه الحالة، 

زكيت عشي ما أحب فاجعل ىحا الحؼ زكيتو عشي كأنا أحبو اجعمو فخاغًا لي فضسا تحب، كما رزقتشي مسا "الميع ما 
 أحب فاجعمو عػنًا لي فضسا تحب"

تحب الساؿ آتاؾ هللا الساؿ، الميع اجعل ىحا الساؿ عػنًا لي عمى شاعتظ، تحب التجارة زكيت عشظ فبقضت مػضفًا، 
كىكحا فاهلل اختار لظ مغ الداعة الثانضة بعج الطيخ إلى ثاني يـػ الداعة الثامشة الميع اجعل ىحا الفخاغ لسخضاتظ، 

كأنت لدت تاجخًا بل مػضفًا، كىحا الػقت الصػيل الميع اجعمشي أقزضو في شاعتظ، ك اإلنداف يقخأ أدعضة الشبي 
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 عضة مانعة جامعة، بمضغة دقضقة.ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا اإلنداف حفع أدعضة الشبي الكخيع كأدعضة القخآف تكفي، أد

 "الميع أغششا بالعمع، كزيشا بالحمع، كأكخمشا بالتقػػ، كجسمشا بالعافضة".

 قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

))إياكع كالدجع في الجعاء بحدب أْجكع أف يقػؿ: الميع إني أسألظ الجشة كما قخب إلضيا مغ قػؿ كعسل 
 كأعػذ بظ مغ الشار ((

 ئذة[] ابغ ماجو عغ عا

ُلَظ ِمَغ اْلَخْضِخ ُكمِِّو َعاِجِمِو )) َعْغ َعاِئَذَة َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َعَمَسَيا َىَحا الُجَعاَء الَمُيَع ِإنِّي َأْسَأ
َعاِجِمِو َكآِجِمِو َما َعِمْسُت ِمْشُو َكَما َلْع َأْعَمِع الَمُيَع ِإنِّي َكآِجِمِو َما َعِمْسُت ِمْشُو َكَما َلْع َأْعَمْع َكَأُعػُذ ِبَظ ِمَغ الَذخِّ ُكمِِّو 

َع ِإنِّي َأْسَأُلَظ اْلَجَشَة َكَما َأْسَأُلَظ ِمْغ َخْضِخ َما َسَأَلَظ َعْبُجَؾ َكَنِبُضَظ َكَأُعػُذ ِبَظ ِمْغ َشخِّ َما َعاَذ ِبِو َعْبُجَؾ َكَنِبُضَظ الَميُ 
ْجَعَل ُكَل َقَزاٍء َيا ِمْغ َقْػٍؿ َأْك َعَسٍل َكَأُعػُذ ِبَظ ِمَغ الَشاِر َكَما َقَخَب ِإَلْضَيا ِمْغ َقْػٍؿ َأْك َعَسٍل َكَأْسَأُلَظ َأْف تَ َقَخَب ِإَلضْ 

 َقَزْضَتُو ِلي َخْضًخا ((
 ]أحسج َعْغ َعاِئَذَة[

دعاء مختب  -الدمف بقاص يجعػ بالدجع فاإلنداف يكتفي بأدعضة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، قاؿ: مخ بعس 
فأنت بحاؿ تزخع، كبحاؿ خذضة، كتخجي، الستخجي ال يمضق  -تتفاصح عمى هللا  -فقاؿ لو: أعمى هللا تبالغ؟  -

 بو أف يتفاصح عمى اآلخخيغ.

قػؿ؟ كاف قضل: أحج العارفضغ باهلل كاف دعاؤه مدتجابًا، كالشاس إذا أمشػا عمى دعائو كاف يدتجاب ليع ماذا كاف ي
يقػؿ: الميع اجعمشا جضجيغ، الميع ال تفزحشا يـػ القضامة، الميع كفقشا لمخضخ، كالشاس يؤمشػف عمى ىحا الجعاء 
كيدتجاب ليع، كقاؿ بعزيع: أدعػ بمداف الحلة كاالفتقار ال بمداف الفراحة كاالنصبلؽ، كسػؼ نتابع ىحا 

 السػضػع في درس قادـ إف شاء هللا تعالى. 

* * * 
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 كاجو ملسو هيلع هللا ىلص بخجيجة بشت خػيمج بشت أسػج :ز 

 ك الفقخة الثالثة مغ الجرس شيء عغ الدضخة الشبػية مػضػع الضـػ زكاجو ملسو هيلع هللا ىلص بخجيجة بشت خػيمج بشت أسػج.
كانت الدضجة خجيجة رضي هللا عشيا تجعى في الجاىمضة قبل اإلسبلـ بالصػاىخة، ألع يقل الشبي عمضو الربلة  

كالدبلـ كسل مغ الخجاؿ كثضخ كلع يكسل مغ الشداء إال أربعة آسضا امخأة فخعػف، كمخيع بشت عسخاف، كفاشسة بشت 
 دمحم، ك خجيجة بشت خػيمج: 
َم  خ  َكَلْع َيْكُسْل ِمَغ الشَِّداِء َغْضُخ َمْخَيَع ِبْشِت ِعْسَخاَف َكآِسَضَة اْمَخَأِة ِفْخَعْػَف َكِإَف َفْزَل َعاِئَذَة عَ ))َكُسَل ِمَغ الخَِّجاِؿ َكِثض

ـِ ((  الشَِّداِء َكَفْزِل الَثِخيِج َعَم  َساِئِخ الَصَعا
]  ]البخارؼ َعغ َأِبي ُمػَسى األْشَعِخؼِّ

فافيا كصضانتيا، ككانت بخًة كتقضًة، كذات عقل كاسع، كذكاء المع، كجساؿ ككساؿ فإحجػ أربع نداء كسمت لذجة ع
كحدب كماؿ، كقج عخضت الدضجة خجيجة رضي هللا عشيا نفديا عمى الشبي صمى الو عمضو كسمع، كلو مغ العسخ 

و بدشة يبقى خسدة كعذخكف عامًا عشج أكثخ العمساء، كليا مغ العسخ أربعػف عامًا، إذا إنداف زكجتو أكبخ مش
شػؿ عسخه محخكقًا قمبو، أخي أخحتيا كبضخة كنرحػني كما انترحت، انطخ إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خسذ عذخة سشة 
أكبخ مشو، أؼ بقجر كالجتو، كاإلنداف ال يعقجىا كثضخًا، قاؿ سضجنا عسخ لخجل متزايق، قاؿ لو يا أخي: إما أف 

 شدتخيح مشيا.نسػت فتدتخيح مشا كإما أف نسػت ف

فأرسمت إلضو نفضدة بشت مشضة كسا ركػ ابغ سعج مغ شخيق الػاقجؼ أنيا تقػؿ لمشبي عمضو الربلة كالدبلـ كانت 
خجيجة امخأة حازنًة، جمجًة، شخيفة، مع ما أراد هللا بيا مغ الكخامة كالخضخ كىي يػمئٍح أكسط قخير ندبًا، كأعطسيع 

 حخيرًا عمى الدكاج مشيا لػ قجر عمى ذلظ، كقج شمبػىا كبحلػا ليا األمػاؿ. ندبًا، كأكثخىع مااًل، ككل قػميا كاف
كالحقضقة أف الشبي الكخيع أكؿ شخكة في اإلسبلـ شخكة مزاربة تست بضشو كبضغ الدضجة خجيجة ىي بساليا كىػ  

بضخ كال بجيجه، كبالفقو ىحه الذخكة أكؿ شخكة، شاب ناشئ، متقج، متحسذ، مختز بفخع مغ فخكع السيسة، خ
يسمظ مااًل، كشخز متقجـ بالدغ معو ماؿ أشخؼ شخيقة الستثسار ىحا الساؿ أف تقضع شخكًة بضشظ كبضغ إندػاف 
 مؤمغ مدتقضع، مشجفع، خبضخ، مخمز، تشفعو كتشفع نفدظ، أما شخؽ استثسار الساؿ األخخػ فسذبػىة.

كالدضجة خجيجة عخضت نفديا عمى الشبي كقالت: يا ابغ عسي إني قج رغبت فضظ لقخابتظ، ككساشتظ في قػمظ،  
كأمانتظ، كحدغ خمقظ، كصجؽ حجيثظ، ك الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل، كإذا أحجكع جاءه عخض ال يخده، ىحا ىػ، أؼ إذا رجل 

لدكاج كتقبل بو يخسل كالجتو لتخاىا فبل يدتشكف، كال يدتعِل، فتح لو باب رزؽ فمضمدمو، بمغو أنو يػجج امخأة تػد ا
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 كأجسل ما في السػضػع كضف تست خصبتيا. 

 خصبة الشبي الكخيع لخجيجة رضي هللا عشيا :

خخج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كعسو أبػ شالب كعسو حسدة، حتى دخمػا عمى أبي خجيجة خػيمج بغ أسج، كحزخ السجمذ رؤساء 
فضيع أبػ شالب كقاؿ: الحسج هلل الحؼ جعمشا مغ ذرية إبخاىضع، كزرع إسساعضل، كجعمشا حزشة بضتو، مزخ، كخصب 

كسػاس حخمو، كجعل لشا بضتًا محجػجًا، كحخمًا آمشًا، كجعمشا الحكاـ عمى ، ثع إف ابغ أخي ىحا دمحم بغ عبج هللا ال 
كعقبًل فإف كاف في الساؿ قل فإف الساؿ ضل زائج  كفزبلً  -ىحه قبل البعثة  -يػزف بخجل إال رجح بو شخفًا كنببًل 
 أك حائل كعارية مدتخجعة.

قضسة الذاب أخبلقو، كعمسو، كأدبو، كأعسالو، كاآلف الشاس يقػلػف: ماذا تسمظ؟ أيغ بضتظ؟ ماذا تعسل؟ فقط الشػاحي 
 السادية، أما اإلنداف السؤمغ الصضب فبل يػزف بالحىب.

ج هللا ال يػزف بخجل إال رجح بو شخفًا كنببًل كفزبًل كعقبًل، فإف كاف في الساؿ قل ثع إف ابغ أخي ىحا دمحم بغ عب
فإف الساؿ ضل زائج أك حائل، كعارية مدتخجعة، ودمحم بضغ قج عخفتع قخابتو، كقج خصب إلضكع راغبًا كخيستكع 

كىػ وهللا بعج ىحا لو نبأ  خجيجة، كقج بحؿ ليا مغ الرجاؽ ما حكع عاجمو كأجمو اثشتا عذخة أكقضة ذىبًا كنرفًا،
ىحه خصبة الشكاح التي خصبيا عسو أبػ شالب حضشسا أجسع  -يػجج دالئل األخبلؽ العالضة  -عطضع، كخصخ جمضل 

الدكاج مغ الدضجة خجيجة رضي هللا عشيا، فدّكجيا أبػىا كقضل: زكجيا عسيا، كقضل: أخػىا، فػلجت لو ملسو هيلع هللا ىلص جسضع 
 إبخاىضع فإنو مغ ماريا القبصضة، كأكالده الكخاـ عمضو كعمضيع الربلة كالدبلـ قج اختمف في عجدىع، أكالده الكخاـ إال

كاألصح أنيع سبعة، ثبلثة ذكػر القاسع كعبج هللا كالصاىخ، عبج هللا كاف يمقب بالصضب، ثبلثة ذكػر كأربع بشات، 
، كا لدضجة فاشسة الدىخاء البتػؿ، عمى أبضيغ كعمضيغ الدضجة زيشب كىي أكبخىغ، كالدضجة رقضة، كالدضجة أـ كمثـػ

 الربلة كالدبلـ. 

 العبلقة بضغ الشبي صم  هللا عمضو ك سمع ك ابشتو فاشسة الدىخاء :

 ك كاف يقػؿ صمى هللا عمضو ك سمع: 
 ))فاشسة بزعة مشي مغ أغزبيا أغزبشي((

 ] السعجع الكبضخ عغ السدػر بغ مخخمة[
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بلة كالدبلـ دخمت عمضو تبكي فيسذ في أذنيا فإذا ىي تزحظ، قاؿ: أنت أكؿ لسا دنت مشضة الشبي عمضو الر
 أىمي لحػقًا بي، فزحكت، لذجة تعمقيا باهلل عد كجل كبأبضيا، كقج قالت الدضجة عائذة: 

ًجا َأْشَبَو َسْسًتا َكَدال َكَىْجًيا ِبَخُسػِؿ َّللَاِ ِفي ِقَضاِمَيا َكُقُعػِدَىا ِمغْ  َْ  َفاِشَسَة...(( ))َما َرَأْيُت َأ
 ] البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة[

 أشبو بشاتو فضو، كقالت عائذة رضي هللا عشيا: 

ـَ ِإَلْضَيا((  ))َكَكاَنْت ِإَذا َدَخَمْت َعَم  الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقا
 ] البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة[

ىل تعخفػف أف البشت ال تياف أبجًا، ألف كل كخامتيا كعفتيا مغ كخامتيا، فاإلنداف عشجما يزخب ابشتو يكػف قج 
ارتكب خصأ كبضخًا ججًا، ألف ىحه البشت إذا كاف أبػىا يكخميا كيحتخميا تكػف رافعة رأسيا، حخيرة عمى سسعتيا، 

ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخمت عمضو قاـ إلضيا كقبميا كأجمديا في مجمدو  فإذا أىضشت في بضتيا يربح االنحخاؼ خصضخًا، كاف الشبي
ككاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ إذا دخل عمضيا قامت لو فقبمتو كأجمدتو في مجمديا،  -شبعًا مجمدو الخاص -

 فمسا مخض الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أتت فاشسة فأكبت عمضو فقبمتو ثع: 

ًجا َأْشَبَو َسْسًتا َكَدال َكَىْجًيا ِبَخُسػِؿ َّللَاِ ِفي ِقَضاِمَيا َكُقُعػدِ )) َعْغ َعاِئَذَة أُ  َْ َىا ِمْغ ّـِ اْلُسْؤِمِشضَغ َقاَلْت: َما َرَأْيُت َأ
ـَ َفاِشَسَة ِبْشِت َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَلْت: َكَكاَنْت ِإَذا َدَخَمْت َعَم  الَشِبيِّ َصمَ    الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقا
ا َقاَمْت ِمْغ َمْجِمِدَيا َفَقَبَمْتُو ِإَلْضَيا َفَقَبَمَيا َكَأْجَمَدَيا ِفي َمْجِمِدِو َكَكاَف الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا َدَخَل َعَمْضيَ 

ُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َدَخَمْت َفاِشَسُة َفَأَكَبْت َعَمْضِو َفَقَبَمْتُو ُثَع َرَفَعْت َرْأَسَيا َكَأْجَمَدْتُو ِفي َمْجِمِدَيا َفَمَسا َمِخَض الَشبِ 
ِإَذا ِىَي ِمَغ الشَِّداِء ِنَداِئَشا فَ  َفَبَكْت ُثَع َأَكَبْت َعَمْضِو ُثَع َرَفَعْت َرْأَسَيا َفَزِحَكْت َفُقْمُت ِإْف ُكْشُت ألُضُغ َأَف َىِحِه ِمْغ َأْعَقلِ 
ضَغ َأْكَبْبِت َعَم  الَشِبيِّ َصمَ  ِْ   الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَخَفْعِت َفَمَسا ُتُػفَِّي الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ُقْمُت َلَيا َأَرَأْيِت 

َسَمِظ َعَم  َذِلَظ َقاَلْت: ِإنِّي ِإًذا َلَبِحَرة  َأْخَبَخِني َأَنُو َمضِّت  ِمْغ َرْأَسِظ َفَبَكْضِت ُثَع َأْكَبْبِت َعَمْضِو َفَخَفْعِت َرأْ  َْ َسِظ َفَزِحْكِت َما 
ضَغ َضِحْكُت (( ِْ  َكَجِعِو َىَحا َفَبَكْضُت، ُثَع َأْخَبَخِني َأنِّي َأْسَخُع َأْىِمِو ُلُحػًقا ِبِو َفَحاَؾ 

 ] البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة[
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 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص البشتو فاشسة الدىخاء :معاممة 

كأكؿ مغ  -آخخ مغ يػدعيا فاشسة  -كاف الشبي عمضو الربلة الدبلـ إذا سافخ كاف آخخ عيجه إتضاف فاشسة 
يجخل عمضيا إذا جاء مغ سفخه فاشسة، ككاف ملسو هيلع هللا ىلص إذا قجـ مغ سفخ، أك مغ غدك، بجأ في السدجج، فرمى فضو 

ضغ، ثع أتى فاشسة، ثع أتى أزكاجو، البشت أحضانًا تكػف سببًا لجخػؿ الجشة، إنيغ السؤندات الغالضات، أحضانًا ركعت
البشت تجمب صيخًا أغمى مغ االبغ بكثضخ، االبغ يجػز أال يكػف كسا تخيج أما الريخ فقج يكػف مؤمشًا فتذعخ أنو 

ضات ما أكخميغ إال كخيع كما أىانيغ إال لئضع، يغمبغ كل أغمى مغ ابشظ، كىؤالء جالبات األصيار السؤندات الغال
 كخيع كيغمبيغ لئضع، كاف إذا حسل فاشسة كىي صغضخة يزسيا كيقبميا كيقػؿ: ريحانة أشسيا كرزقيا عمى هللا. 

تخػ اآلف اإلنداف عابدًا إف جاءتو بشت يصمق امخأتو، ىحا أحسق، لي صجيق جاءتو الدابعة كل مخة يقجـ  
ية ثسضشة ججًا، كىحه السخة قجـ ليا ىجيتضغ، كأرسل لكل أخت مغ أخػاتيا الرغار باقة كرد يقجمشيا لؤلـ، لدكجتو ىج

 كىكحا يفعل السؤمغ، الدابعة ال يػجج عشجه كال صبي ىحه ىجية مغ هللا عد كجل.
 .-الدضجة فاشسة  -بذخىا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أنيا سضجة نداء أىل الجشة  

 آخخ شيء عغ الدضجة فاشسة رضي هللا عشيا: يا فاشسة أما تخضضغ أف تكػني سضجة نداء العالسضغ، كفي ركايٍة: 
يع َعَمْضِو َكَسَمَع ))َعْغ َعاِئَذَة َرِضي الَميع َعْشَيا َقاَلْت: َأْقَبَمْت َفاِشَسُة َتْسِذي َكَأَف ِمْذَضَتَيا َمْذُي الَشِبيِّ َصَم  المَ 

ًبا ِباْبَشِتي ُثَع َأْجَمَدَيا َعْغ َيِسضِشِو َأْك َعْغ ِشَساِلِو ُثَع  َفَقاؿَ  َْ ِجيًثا َفَبَكْت الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َمْخ َْ َأَسَخ ِإَلْضَيا 
ِجيًثا َفَزِحَكْت َفُقْمُت َما َرَأيْ  َْ ْدٍف َفَدَأْلُتَيا َعَسا َقاَؿ َفُقْمُت َلَيا: ِلَع َتْبِكضَغ؟ ُثَع َأَسَخ ِإَلْضَيا  ُْ ا َأْقَخَب ِمْغ  ًْ ـِ َفَخ ُت َكاْلَضْػ

َت  ُقِبَس الَشِبُي َصَم  الَميع َْ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَدَأْلُتَيا  َفَقاَلْت َما ُكْشُت ألْفِذَي ِسَخ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع 
ـَ َمَخَتْضِغ َكال ُأَراُه ِإال َفَقاَلْت َأَسَخ ِإَليَ  َزَخ َأَجِمي ِإَف ِجْبِخيَل َكاَف ُيَعاِرُضِشي اْلُقْخآَف ُكَل َسَشٍة َمَخًة َكِإَنُو َعاَرَضِشي اْلَعا َْ  

َجَة ِنَداءِ  َأْىِل اْلَجَشِة َأْك ِنَداِء اْلُسْؤِمِشضَغ  َكِإَنِظ َأَكُؿ َأْىِل َبْضِتي َلَحاًقا ِبي َفَبَكْضُت َفَقاَؿ َأَما َتْخَضْضَغ َأْف َتُكػِني َسضِّ
 َفَزِحْكُت ِلَحِلَظ ((

 ] مدمع َعْغ َعاِئَذَة[

َجُة ِنَداِء َأْىِل اْلَجَشِة ((  ))َفاِشَسُة َسضِّ
 ] الحاكع عغ أبي سعضج [
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 كقج ركؼ عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أنو قاؿ: 

دضشًا سضجا شباب أىل الجشة، كأميسا )) ىحا ممظ مغ السبلئكة استأذف ربو لضدمع  عمي، كبذخني أف ْدشًا ْك
 سضجة نداء أىل الجشة ((

 ] الصبخاني عغ ححيفة[

ىكحا الشبي الكخيع عامل ابشتو، ككل كاحج مشا يجب أف يكـخ ابشتو، كيجبخ بخاشخىا، كيعمسيا، كييحبيا، كيجعميا 
ف فأحدغ تخبضتيسا فأنا كفضمو في الجشة قالػا: كاحجة؟ زكجة صالحة، ربسا دخل عغ شخيقيا الجشة: " مغ جاءه بشتا

 قاؿ: كاحجة".

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 1: صبلة السدافخ 16الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، ك 

، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو
 الرالحضغ. 

 صبلة السدافخ :

أييا األخػة السؤمشػف، درسشا الضـػ صبلة السدافخ، كقبل الحجيث عغ صبلة السدافخ البج مغ الحجيث عغ الدفخ، 
ي يصخأ عمضيا تغضخ في الدفخ أكاًل: قرخ فالدفخ يدبب تغضخًا في بعس األحكاـ الذخعضة، مغ ىحه األحكاـ الت

الرمػات الخباعضة، ىحا أكؿ تغضضخ، كإباحة الفصخ في رمزاف، كامتجاد مجة السدح إلى ثبلثة أياـ، كسقػط كجػب 
إذا كاف السدافخ امخأة  -الجسعة كالعضجيغ، كسقػط األضحضة، كحخمة الخخكج عمى الحخة بغضخ زكج أك محـخ 

كيباح لمسدافخ التشفل عمى الجابة دكف  -نو ال يجػز أف تدافخ إال مع زكج أك محـخيزاؼ إلى ىحه الذخكط أ
 السقضع، السقضع ال يحق لو ذلظ. 

 ىحا كمو مسا يصخأ عمضو تعجيل بدبب الدفخ. 

 ما يصخأ عم  الربلة في الدفخ :

الضـػ السػضػع ما يصخأ عمى الربلة فقط، أقل سفخ تتغضخ فضو األحكاـ مدضخة ثبلثة أياـ مغ أقرخ أياـ الدشة 
بدضخ كسط مع االستخاحة، كمع الحدابات الصػيمة قجرىا العمساء بػاحج كثسانضغ كضمػ متخًا، أؼ أقرخ أياـ العاـ 

السعجؿ كاحج كثسانػف ألف متخ، لكغ السحىب الحشفي  مدضخ ثبلثة أياـ مع االستخاحة سيبًل أك صعػدًا أك ىبػشاً 
يقضج ىحه السدافة بالسجة، اآلف بعج الشبظ كاحج كثسانػف كضمػ متخًا أؼ ساعة بالدضارة، كلكغ يػجج شخشاف ىسا شخط 
قصع ىحه السدافة، كشخط أف يجـك الدفخ ثبلثة أياـ، إذا قصعت ىحه السدافة بثبلثة أياـ لظ الحق أف تقرخ 

ة، فضقرخ الفخض الخباعي مغ نػػ الدفخ، إال أنو بالفقو يػجج أشضاء يتػقف عشجىا اإلنداف أحضانًا، قاؿ: الربل
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كلػ كاف عاصضًا أؼ إذا خخج اإلنداف لضقصع الصخيق عمى الحجاج لو أف يقرخ الربلة، أية صبلة ىحه؟ قاؿ: 
كيخضف الشاس كيدمبيع أمػاليع ىػ مدمع، قاشع الصخيق لو أف يقرخ الربلة ألنو مدمع، كىل الحؼ يقصع الصخيق 

.  نحغ ييسشا أمخه إذا صمى أك لع يرلِّ
عمى كلٍّ يقرخ الفخض الخباعي مغ نػػ الدفخ إذا جاكز بضػت مقامو، كجاكز أيزًا ما اترل بو مغ ثشائو، فبل 

مػات، فضجب أف يكفي أف يغادر بضتو بل يجب أف يغادر السجيشة بعج بضتو يػجج بضػت، كبعج البضػت مقابخ ك ف
 يتجاكز فشاء السجيشة. 

 شخكط صحة نضة الدفخ :

ًَ يدافخ السعمع مع  يذتخط لرحة نضة الدفخ ثبلثة أشضاء؛ االستقبلؿ بالحكع، أؼ ال يكػف جشجيًا في جضر، كأحضانًا
قبًل صانع، كىحا الرانع لضذ لو خضار في الدفخ، فالحؼ أمخه بضج غضخه ال يحق لو قرخ الدفخ، لكغ مغ كاف مدت
بالحكع، كمغ كاف بالغًا، كعجـ نقراف مجة الدفخ عغ ثبلثة أياـ، فيحه ىي الذخكط الثبلثة، زكجة مغ زكجيا ال 
يحق ليا أف تقرخ الدفخ كحجىا، فبل يقرخ الربلة مغ ال يجاكز عسخاف قضامو، أؼ خخج مغ الذاـ ككصل إلى 

مذق، كيػجج قخار أف يزسػا حخستا كدكما إلى القجـ فسا تجاكز العسخاف، كاآلف يقػؿ لظ: ضسػا بخزة إلى د
دمذق، كالسعزسضة سػؼ يزسػنيا مع دمذق، ككفخسػسة مع دمذق، كداريا مع دمذق، كىحه كميا ممحقة 
بالذاـ، كعمضو أف يجاكز عسخاف مقامو، فإذا كاف صبضًا بعج فبل يقرخ، أك كاف تابعًا لع يشِػ متبػعو الدفخ كالسخأة 

مػاله، كالجشجؼ مع أمضخه، أك نػػ الدفخ كلكغ لع يجـ سفخه ثبلثة أياـ فسا فػؽ كدكف الثبلثة مع زكجيا، كالعبج مع 
 أياـ، عمى كلٍّ ىحه بعس الذخكط التي يسػكغ أف يقرخ اإلنداف صبلتو.

فالخباعضة تربح ثشائضة، أما صبلة الفجخ فتبقى ثشائضة ىي ىي، كالسغخب ىػ ىػ، كالػتخ يرمى ألنو فخض 
خب إلى الفخض مشو إلى الدشة، أما الدشغ فالعمساء قالػا: لػ رجل أثشاء الدفخ يـػ الدفخ يػجج مذقة عسمي، أؼ أق

كتعب فالفخض فقط، لكغ كصل إلى مكاف، كندؿ بفشجؽ كاستخاح، إذا كاف مختاحًا نفدضًا كجدجيًا يرمي الدشغ مع 
فالفخض فقط، كالخباعي يربح ثشائضًا،  الفخض مقرػرًا، أما إذا كاف عمضو مذقة كفي عجمة مغ كقتو كيػجج تعب

كلمدفخ أحكاـ أخخػ نتابع بيا الجرس القادـ إف شاء هللا تعالى، كعمى كلٍّ بالسحىب الحشفي يكخه أف تتع في الدفخ، 
 الستسع بالدفخ كالسقرخ في الحزخ.

* * * 
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 مػضػع الجعاء :

الساضي إلى مػضػع الجعاء، كبقضشا في كاآلف إلى بعس فرػؿ إحضاء عمـػ الجيغ، ككشا قج كصمشا في الجرس 
الجعاء أسبػعضغ كسا أذكخ، قمت لكع في الجرس الساضي: إف الجعاء مخ العبادة كإف الجعاء يخد القزاء، فبالجعاء 
يحرل صمة، كمع الرمة يحرل شفاء، كإذا شفي العبج ألغي العبلج، كمغ بجييضات الصب إذا الكمضة عسمت 

ا، كقخار استئراليا قائع مادامت كاقفة عغ العع،ؿ فإذا عسمت يمغى قخار استئراليا، بانتطاـ يمغى قخار استئرالي
ككحلظ الجعاء إذا حرل بإخبلص كصمة كشفاء يخد القزاء، كيشفع الجعاء مسا ندؿ كمسا ال يشدؿ، فادع هللا عباد 

 هللا. 

 آداب الجعاء :

 ػ أف يتخصج الجاعي األكقات الذخيفة : 1

تحجثشا عغ آداب الجعاء كقمشا ىي عذخة آداب؛ األكؿ: اغتشاـ األكقات الذخيفة عمى مدتػػ الدشة يـػ عخفة، 
 كعمى مدتػػ األشيخ رمزاف، كعمى مدتػػ األسابضع يـػ الجسعة، كعمى مدتػػ الضـػ الػاحج كقت الدحخ. 

 ػ أف يغتشع اإلنداف األْػاؿ الذخيفة : 2

 حػاؿ الذخيفة في الدجػد، كعشج ندكؿ السصخ، كدبخ الرمػات السكتػبة. ك عمى اإلنداف أف تغتشع األ

 ػ أف يجعػ كىػ مدتقبل القبمة كيخفع يجيو بحضث يخى بضاض إبصضو : 3

 يشبغي أف نجعػ كنحغ مدتقبمػ القبمة تأدبًا مع هللا عد كجل. 

 ػ خفس الرػت بضغ السخافتة كالجيخ : 4

 بحانو كتعالى يعمع الدخ كأخفى. أف نخفس أصػاتشا بالجعاء فإف هللا س



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

502 

 ػ عجـ التكمف : 5

كتحجثشا عغ أدب خامذ: عجـ التكمف، فاإلنداف لضذ لو أف يتفاصح عمى هللا عد كجل، ككأف التفاصح عمى هللا 
 عد كجل ال يتشاسب مع اإلخبلص في الجعاء، كمع التزخع، كمع الخفضة، فاهلل سبحانو كتعالى يقػؿ: 

 َتَزُخعًا َكُخْفَضًة ِإَنُو اَل ُيِحُب اْلُسْعَتِجيَغ  ﴿ اْدُعػا َرَبُكْع 
 [ 55] سػرة األعخاؼ: 

كفدخ بعزيع العجكاف في الجعاء: أف يتفاصح اإلنداف عمى ربو، أف يخفع صػتو، كأف يحكع الدجع، كأف يشتقي 
الكمسات، كأف يمتفت إلى الرضاغة، ك أف يجعل ىسو في الجعاء انتداع إعجاب اآلخخيغ، فإذا كاف ىحا ىػ اليجؼ 

 ضجنا عسخ قاؿ: " تعاىج قمبظ ". فالجعاء ال يقبمو هللا سبحانو كتعالى كيشتطخ التفات القمب، فد

 القمب مشطخ الخب :

 وهللا تعالى قاؿ: 
ِ َكالَخُسػِؿ َفاَتُقػا َّللَاَ َكَأْصِمُحػا َذاَت َبْضِشُكْع َكأَ  ِشضُعػا َّللَاَ َكَرُسػَلُو ِإْف ُكشُتْع ﴿ َيْدَأُلػَنَظ َعْغ اأْلَْنَفاِؿ ُقْل اأْلَْنَفاُؿ ّلِلَِ

 ُمْؤِمِشضَغ 
 [ 1األنفاؿ: ] سػرة 

ذات البضغ ىي الشفذ، فكل كاحج مشا يرمح ىشجامو، فإذا كاف زره مقصػعًا يرمحو، كإذا كاف عمى معصفو كسخ 
يشطف، كيرمح مشطخه، كبضتو، ك غخفة االستقباؿ، كغخفة الصعاـ، ك يرمح مصبخو، ك مخكبتو، لكغ السؤمغ 

ككل متاعب الجدج تشتيي بالسػت كلػ اعتشى بجدجه، يرمح نفدو ألف أخصار الشفذ تبقى مع اإلنداف إلى األبج، 
فسرضخه إلى الجكد، كالذيء المصضف أف هللا سبحانو كتعالى خمق اإلنداف لضفشى، كخمق اإلنداف ضعضفًا، كلكغ 
اإلنداف يـػ القضامة خمق لضبقى إذًا ال يػجج مخض. كاإلنداف قج يكػف مطيخه حدشًا، كلكغ مغ داخمو خخبًا، 

 جاعًا، كغذًا، ك ىحه كميا أمخاض ميمكة، قاؿ تعالى: كاستعبلء، كخ

 ﴿َيْػـَ اَل َيْشَفُع َماؿ  َكاَل َبُشػَف 
 [88]سػرة الذعخاء:
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أنا أتحضخ أف ىحا اإلنداف يختب كضعو، كيحدغ بضتو مغ داخمو، كيعتشي بسجخل البشاء ك يشطفو، يحتاج إلى باب، 
 يا عبجؼ شيخت مشطخ الخمق سشضغ فيبل شيخت مشطخؼ ساعة".ك أنتخفػف، ييتع بالسطيخ، كىحا القمب، قاؿ: "

القمب مشطخ الخب، إف هللا ال يشطخ إلى صػركع كلكغ يشطخ إلى قمػبكع، فاإلنداف عشجما يشاـ كىػ غاش ألخضو 
السدمع يأتي لظ زبػف كيقػؿ لظ: انرحشي؟ فسا تشرحو، كتحاكؿ أف تزع األعباء كميا عمى اآلخخيغ كأنت 

 أف تحسج بسا ال تفعل، فيحا اإلنداف ال يدتحق أف يكػف عشج هللا مقخبًا.تختاح، كتحب 

 عبلمة السؤمغ أنو يتأثخ تأثخًا شجيجًا :

يػجج شيء دقضق ججًا لظ مكانة عشج هللا عد كجل أـ أنظ ساقط مغ عضغ هللا عد كجل؟ قج يكػف لو مكانة كبضخة 
 أىل الجنضا، كقج يكػف عشج هللا ال شأف لو: في السجتسع، كقج يعطسػنو لسالو، فأىل الجنضا يعطسػف 

 )) َلْػ َكاَنْت الُجْنَضا َتْعِجُؿ ِعْشَج َّللَاِ َجَشاَح َبُعػَضٍة َما َسَق  َكاِفًخا ِمْشَيا َشْخَبَة َماٍء ((
 ] التخمحؼ، ابغ ماجو عغ سيل بغ سعج[

أنا أنطخ كال أتأثخ، فيػ معقج كلضذ كعبلمة السؤمغ يذعخ، عشجه إحداس، فإذا قاؿ لظ أحجىع: أنا ال أتأثخ، 
شبضعضًا، ماذا تخد عمى ىحا اإلنداف؟ ىحه السعاصي ندبضة بحدب السجتسعات، فكضف تخد عمى ىحا الخجل؟ أنا أرد 
عمضو كأقػؿ لو: إف الثػب األسػد القحر ال يتأثخ، أحزخ إندانًا كألبدو لباسًا أزرؽ المػف، كصار بالذحع أسػد، 

يخه كأعصو نقصة حبخ ال يذعخ كال يذاىج، يقػؿ لظ: ماذا حجث؟ ال شيء، كلكغ تعاؿ إلى أمدظ قمع حبخ مغ ض
إنداف يمبذ ثػبًا أبضس، فبقجر رأس الجبػس يذعخ، فإذا قاؿ لظ: أنا ال أتأثخ فسعشى ىحا أنو لضذ عشجه إحداس 

إذا اغتاب ال يشاـ المضل، سقط  إشبلقًا، كمعشى ىحا أنو ال يعي عمى خضخ، فالسؤمغ يتأثخ تأثخًا شجيجًا، ك السؤمغ
مغ عضغ هللا، كإذا غر ال يشاـ المضل يقػؿ لظ: لع أستصع أف أناـ المضل كىحه عبلمة إيسانو، أما اغتاب، كغر، 
كآذػ، كفخؽ بضغ اثشضغ، كافتخػ عمى إنداف شضئًا ما قالو، كذىب يشاـ نػمًا عسضقًا، فيحا لباسو أسػد المػف، ككثخة 

 و، أما عبلمة السؤمغ كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: السعاصي ال تؤثخ ب

ـٍ ُيْحِنُبػَف َفَضْدَتْغِفُخكَف َّللَاَ    َفَضْغِفُخ َلُيْع (())َكاَلِحي َنْفِدي ِبَضِجِه َلْػ َلْع ُتْحِنُبػا َلَحَىَب َّللَاُ ِبُكْع َكَلَجاَء ِبَقْػ
 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 إذا أذنبػا، فالعشاية بالقمب أؼ اتقػا هللا كأصمحػا ذات بضشكع.  كمعشى يحنبػف أؼ يذعخكف 
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 عم  اإلنداف أف يرمح عبلقاتو مع الشاس :

ىشاؾ معشى آخخ ليحه اآلية أؼ أصمح عبلقتظ مع الشاس إذا قرخت فاعتحر، كإذا كاف لظ أخ بحاجة إلى 
كإذا أخػؾ بمغو عشظ كبلـ غضخ صحضح فاذىب مداعجة ساعجه، كإذا قجـ لظ ىجية فيحه ديغ عمضظ فخد ىحا الجيغ، 

إلضو كقل لو الحقضقة، فالبضاف يصخد الذضصاف، كإذا كاف لظ عبلقة سضئة مع شخيكظ فاجمذ جمدة معو كاشخح لو 
كل شيء، كإذا كاف التقرضخ مشظ فتبلفى ىحا التقرضخ، فسغ عبلمة اإليساف أف عبلقة اإلنداف مع الشاس كميا 

فاؽ يقػؿ لظ: اشخده فيحا أخخجشا لو كرقة صفخاء ال نخيجه، كإذا كاف اإلنداف ال تيسو شضبة، كمغ عبلمات الش
مكانتو عشج الشاس ألنو يقصع عبلقات، كيؤذؼ، كيدبب فداد ذات البضغ، فمضذ مؤمشًا، فأصمح عبلقتظ مع زكجتظ 

مع زكجتظ عامخة بالرجؽ، فيحا الذيء يعكخىا فبل تعسمو، يحدنيا الحجيث عغ أىميا فبل تفعل ىحا، ابق عبلقتظ 
كاالحتخاـ الستبادؿ، كابق صادقًا أماميا، ككرعًا، تخػ السؤمغ عبلقتو مع زكجتو شضبة ججًا لو قػامتو، كعبلقتو مع 
جضخانو كحلظ، كالشبي الكخيع أحج األعجاء ناؿ مشو بمدانو فقاؿ: مغ يقصع لدانو؟ يػجج فيع أف يقصع لو لدانو 

 يسػا أف يقصعػا لدانو باإلحداف.بالسقز، أما عمضة أصحابو ف
قاؿ لي شخز: لي جار مدعج ججًا، يفتح اإلذاعة ك نخيج أف نشاـ، أك أف نجرس، يخمي عمضشا الػسخ، قاؿ لي: لع 

 أستصع عمضو إال بيجية، أرسمت لو ىجية بعج ىجية فرار ألصف ما يكػف، قصع لدانو باليجية. 
َخ الَرْجِر َكال َتْحِقَخَف َجاَرة  ِلَجاَرِتَيا َكَلْػ ِشَق ِفْخِسِغ َشاٍة (( ))َتَياَدْكا َفِإَف اْلَيِجَيَة ُتْحِىبُ  َْ  َك

 ]متفق عمضو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

اإلنداف عمضو أف يتعاىج قمبو، كسا لػ أنو شاىج شضئًا أسػد يتحخؾ بعضشو يدضخ مع نطخه، يقػؿ لظ: إلى الصبضب ال 
مػعجًا بعج شيخ يخاؼ أف يشدى السػعج فضدجمو معو عمى السفكخة، يكتبو عمى يػجج معيا لعب، ىحه عضغ، يأخح 

 الحائط، فكضف اإلنداف يخاؼ عمى عضشو يجب أف يخاؼ عمى قمبو، ك لحلظ شػبى لسغ كاف قمبو سمضسًا.

 ػ التزخع كالخذػع كالخغبة كالخىبة : 6

 : إذًا األدب الدادس: التزخع كالخذػع كالخغبة كالخىبة، قاؿ تعالى

ْجُعػَنَشا َرَغًبا َكَرَىًبا َكَكاُنػا ﴿َفاْسَتَجْبَشا َلُو َكَكَىْبَشا َلُو َيْحَض  َكَأْصَمْحَشا َلُو َزْكَجُو ِإَنُيْع َكاُنػا ُيَداِرُعػَف ِفي اْلَخْضَخاِت َكيَ 
 َلَشا َخاِشِعضَغ  

 [90]سػرة األنبضاء:
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 اَل ُيِحُب اْلُسْعَتِجيَغ  ﴿ اْدُعػا َرَبُكْع َتَزُخعًا َكُخْفَضًة ِإَنُو 
 [ 55] سػرة األعخاؼ: 

 قاؿ عمضو الربلة الدبلـ: 

 )) إذا أْب هللا عبجًا ابتبله ْت  يدسع تزخعو ((
 ]الجيمسي في مدشج الفخدكس مغ حجيث أنذ[

أؼ هللا عد كجل يحب أف يدسع صػت عبجه الميفاف، يرمي شكبًل، ك يرـػ ك لع تجمع عضشو، كما قاؿ: يا رب، 
إنو غارؽ بعسمو، فاهلل عد كجل يحب أف يدسع صػت عبجه الميفاف، يخسل لو مذكمة، أؼ يدتفده، يجعػه إلى 

 عد كجل يحب مغ العبج أف يتزخع لو، مشاجاتو، فالعبخة أف يدجج ىحا اإلنداف كيقػؿ: يا رب ما لي سػاؾ، هللا
كيحب مغ العبج أف يسخغ كجيو بأعتابو، ك يحب مشو أف يتخجاه، كأف يدألو حاجتو كميا كلػ شدع نعمو إذا 
انقصع، إذا إنداف أضاع مفاتضح البضت يبحث كيبحث، قل: يا جامع الشاس، هللا يعمع أيغ ىي، تكػف تحت 

أف يقػؿ: يا رب يا جامع الشاس اجسع بضشي كبضغ حاجتي، إف هللا يحب  الػسادة، كبضغ أف يبحث ساعتضغ كبضغ
 مغ عبجه أف يدألو حاجتو كميا. 

 )) مغ ال يجعػني أغزب عمضو ((
 ] الجامع الرغضخ عغ أبي ىخيخة [

ألنو مدتعٍل، عمى قجر ما تدتصضع كغ عديد الشفذ مع الشاس، كلكغ مع هللا سبحانو كتعالى عمى قجر ما تدتصضع 
تزخع، أنت عبج، كاألدب الدادس التزخع كالخذػع كالخغبة كالخىبة، يا رب ارحسشي إذا شئت، ال لساذا إذا شئت؟ 

شئت، يا رب ارحسشي، يا رب كفقشي يا رب ارزقشي  يا رب ارحسشي، إذا دعا أحجكع فمضجـد في دعائو كال يقل إذا
رزقًا حبلاًل شضبًا مباركًا، يا رب زكجة صالحة تعضششي عمى أمخ ديشي، اشمب مغ هللا، كاكتب لشا في ىحه الجنضا 

 حدشة. 

 ػ أف يجـد الجعاء كيػقغ باالستجابة : 7

بة، فاهلل عد كجل ال يذارط كال يجخب، ىاتاف نحغ استبقشا األمػر؛ األدب الدابع أف يجـد الجعاء كيػقغ باالستجا
نقصتاف دقضقتاف، أنا أكخه الشحر، لي قخيب يطيخ أنو سبح في مدبح ممػث فرارت كشة في أذنو، فمع يباؿ فضيا 
عمى يػمضغ أك ثبلثة تفاقست، فحىب إلى الصبضب فقاؿ لو: ىحه حالة نادرة ججًا بالسئة ألف، ىحا جخثـػ يمتيع 
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سًا، حالتو السادية مػفػرة خخج خارج القصخ نفذ الكبلـ، رجع إلى البمج مشيارًا نفدضًا، كىػ العرب الدسعي رأ
شاب أكؿ حضاتو سػؼ يفقج حضاتو، فقاؿ يا رب إذا شفضتشي سػؼ أدفع خسدضغ ألفًا، كاآلف هللا عد كجل أكخمو ك 

فع، ال، هللا ال يجخب، أنت ادفع شفي كاستعاد سسعو، ك اإلنداف عشجما يراب بسرضبة لضذ إذا شفضت لي ابشي أد
 حبًا باهلل عد كجل إذا شفاه يكػف خضخًا كإذا لع يذفو خضخ. 

أعخؼ رجبًل ك ىػ بعضج عغ الجيغ بعجًا كبضخًا، رأيتو يرمي، حزخ ىشا في السدجج قاؿ لي: أنا أحزخ عشجؾ مغ 
ت شبضبًا كال بمجًا، بعت بضتي ستة أشيخ، قمت لو: أىبًل كسيبًل، قاؿ لي: ابشتي أصابيا مخض خبضث كما تخك

كأخحتيا إلى انكمتخا، ك بعج ذلظ خصخ في بالي خاشخ أنو إذا أنا تبت كأميا إلى هللا لعل هللا عد كجل يكخمشا 
بذفائيا، كبجأنا نرمي، لقج صمى كحجب امخأتو، قاؿ لي: فرار عشجؼ محبة هلل عد كجل، كندضت ابشتي قمت: 

شفضتيا كإف شئت أمخضتيا، كندي السػضػع كمو، مثل إنداف أحب فتاة  يا رب ىحه ابشتي عبجة لظ إف شئت
كخصبيا فكاف أبػىا عالسًا فقاؿ لو: ىحه ميخىا أف تحزخ عشجؼ دركسًا كال يػجج عشجؼ ميخ آخخ، كىحا لسا 
حزخ الجركس ندي كصااًل، فقالت لو: أنت كشت قج خصبتشي، فقاؿ ليا: يا كصاؿ كشت سبب االتراؿ فبل 

 ب االنفراؿ.تكػني سب
فأحضانًا اإلنداف يشدى السػضػع كمو، إذا صار لظ معخفة باهلل فيػ الحكضع كالخحضع، كىػ أرحع مشظ كمغ نفدظ، يا 
رب اشفشي، كبعج ىحا تجج الذفاء بو، إذا شفاؾ فيحه الحكسة، كإذا لع يذفظ فيحه أيزًا الحكسة، كاإلنداف إذا 

لحاح يشتيي، أؼ خخ لي كاختخ لي، قخأت دعاء يـػ الجسعة عمى عخؼ هللا عد كجل يدتدمع، فيحا التذشج كاإل
 السشبخ فيحا الجعاء عغ الشبي قاؿ: "يا ربي اجعمشي أخذاؾ حتى كأني أراؾ".

ففدختو ىل مغ السسكغ أف يخالف اإلنداف إذا كانت اإلشارة حسخاء كشخشي الدضخ كاقف أماـ اإلشارة، كيعخؼ أنو 
لضذ معقػاًل، كإذا أحج شعخ أف هللا يصمع عمضو، "يا رب اجعمشي أخذاؾ حتى يػجج حجد، كسجغ، كسحب إجازة؟ 

كأني أراؾ"، بعج ىحا يقػؿ: "يا رب أسعجني بتقػاؾ كال تذقشي بسعرضتظ"، كمعشى ىحا أف الستقي سعضج كالعاصي 
 شقي، "كخخ لي في قزائظ كبارؾ لي في قجرؾ حتى ال أحب تعجضل ما أخخت كال تأخضخ ما عجمت".

ػؿ لظ أحجىع: أنا إلى اآلف ما تدكجت كىحا تختضب هللا عد كجل، ال يحب تعجضل ما أّخخ هللا سبحانو كتعالى، يق 
لمتعسق في الجيغ، فالدكجة ليا شمباتيا كتجمذ معيا،  -إذا كاف اإلنداف مؤمشًا  -يسكغ ىحه الفخص قبل الدكاج 

ي سيخة ديشضة يحكب ذكبانًا، أما الستدكج فأنا ال أيغ كشت إلى اآلف؟ أما إذا كاف عازبًا فضجمذ مع إخػانو ف
 أستصضع، تأخخت بعج ىحا يربح عمي مدؤكلضة. 
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 )) ِاْغَتِشْع َخْسدًا َقْبَل َخْسٍذ ((
 ] أخخجو الحاكع كالبضيقي عغ ابغ عباس كأحسج عغ عسخك بغ مضسػف [

 بارؾ لي في قجرؾ". فمحلظ: "حتى ال أحب تعجضل ما أخخت كال تأخضخ ما عجمت، خخ لي في قزائظ ك 

 البصل مغ يتزخع إل  هللا كىػ في الخخاء :

مغ آداب الجعاء حتى يدسع هللا تزخعظ، أنا أقػؿ: البصل الحؼ يتزخع إلى هللا كىػ في الخخاء، ال يػجج 
بجدسظ شيء مغ دكف أف يكػف التحمضل فضو ندبة عالضة باألسضج أكريظ، قبل الشدب صلِّ صبلة محب، صلِّ 

مػدع، ارُج هللا عد كجل أف ييجيظ كيجسعظ مع أىل الحق، كيجعمظ خادمًا لمحق، ارُج هللا كأنت في صبلة 
 صحتظ.

 أف يجـد الجعاء كيػقغ باإلجابة كيرجؽ رجاءه في هللا عد كجل، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
ُجُكُع الَمُيَع اْغِفْخ ِلي ِإْف ِشْئَت الَمُيَع  َْ ْسِشي ِإْف ِشْئَت ِلَضْعِدـِ اْلَسْدَأَلَة َفِإَنُو ال ُمْكِخَه َلُو(())ال َيُقػَلَغ َأ َْ  اْر

 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

ِع الخَ  ُجُكْع َفبل َيُقِل الَمُيَع اْغِفْخ ِلي ِإْف ِشْئَت َكَلِكْغ ِلَضْعِدـِ اْلَسْدَأَلَة َكْلُضَعطِّ َْ  َيَتَعاَضُسُو َشْيء  ْغَبَة َفِإَف َّللَاَ ال)) ِإَذا َدَعا َأ
 َأْعَصاُه ((

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

أكثخ مغ األسئمة مع هللا عد كجل، الميع ارزقشي في ىحه الجنضا حدشة كفي اآلخخة حدشة، الميع ارزقشي العفػ 
 كالعافضة كالسعافاة الجائسة في الجيغ كالجنضا كاآلخخة، أؼ ال يصمب مغ هللا شضئًا قمضبًل.

أت قرة مخة تأثخت بيا عغ رجل كخيع شخقت بابو امخأة، كعشجه صجيق لو فأعصاىا عصاًء كبضخًا، فقاؿ ىحا قخ 
الرجيق: يا رجل كاف يكفضيا القمضل، شيء آخخ: إنيا ال تعخفظ، فأجابو إجابًة أسكتتو، قاؿ: إف كاف يخضضيا 

 نفدي. القمضل فأنا ال أرضى إال بالكثضخ، كإف كانت ال تعخفشي فأنا أعخؼ 

 إذًا كهلل السثل األعمى اشمب مغ هللا شمبًا عطضسًا، اشمب الجشة كما قخب إلضيا مغ قػؿ أك عسل. 
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 عم  اإلنداف أف يصمب الجنضا في سبضل اآلخخة :

الجنضا لضذ ليا قضسة يعصضيا مغ يحب، اشمب الجنضا في سبضل اآلخخة، اشمب رزقًا كفضخًا، اجعل لظ كقت فخاغ 
 عد كجل، يػجج إنداف مغ الداعة الدابعة صباحًا إلى الداعة العاشخة لضبًل يعسل كيرل إلى تتعخؼ إلى هللا

 البضت عمى آخخ نفذ، اشمب مغ هللا عسبًل يفدح لظ مغ الػقت ما تتعخؼ بو إلى هللا عد كجل.
رصاص؟ إذا اإلنداف دعا هللا عد كجل يجب أف يعطع، ىل مغ السعقػؿ تجخل عمى ممظ كتقػؿ لو: أريج قمع 

تقػؿ لو: أريج بضتًا، كالية الذاـ، كاف يحىب إلى استشبػؿ يخيج كالية الذاـ، فإذا اإلنداف كقف في باب ممظ ال 
يصمب شمبًا متػاضعًا، بالسشاسبة استغغ عمى الشاس يحبظ الشاس، ازىج بسا في أيجؼ الشاس يحبظ الشاس، أما عشج 

 ، كالشبي الكخيع عمسشا: هللا عد كجل فارغب بسا عشج هللا عد كجل يحبظ هللا
ِع الَخْغَبَة َفِإَف َّللَاَ ال َيَتَعاَضُسُو َشْيء  َأْعَصاُه ((  ))... ِلَضْعِدـِ اْلَسْدَأَلَة َكْلُضَعطِّ

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

ك لظ  أحضانًا تصمب مغ أخضظ شضئًا يقػؿ لظ: ال يػجج عشجؼ إمكانضة ىحا الصمب صعب، كاإلنداف محجكد،
صاحب بسشرب ذىبت إلضو يقػؿ لظ: أنا ال أستصضع أنا أيزًا مدؤكؿ، اإلنداف محجكد أما هللا عد كجل فسغ 

 يحج عصاءه؟ كغ فضكػف. 

ا ِعَباِدي َلْػ َأَف َقاَؿ: يَ )) َعْغ َأِبي َذرٍّ َعِغ الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفضَسا َرَكى َعِغ َّللَاِ َتَباَرَؾ َكَتَعاَل  َأَنُو 
ٍج َما َنَقَز َذِلَظ ِمْغ ُمْمِكي  ِْ َشْضًئا َيا ِعَباِدي َلْػ َأَف َأَكَلُكْع َكآِخَخُكْع َكِإْنَدُكْع َكِجَشُكْع َكاُنػا َعَم  َأْفَجِخ َقْمِب َرُجٍل َكا

جٍ  ِْ َفَدَأُلػِني َفَأْعَصْضُت ُكَل ِإْنَداٍف َمْدَأَلَتُو َما َنَقَز َذِلَظ ِمَسا  َأَكَلُكْع َكآِخَخُكْع َكِإْنَدُكْع َكِجَشُكْع َقاُمػا ِفي َصِعضٍج َكا
ِرضَيا َلُكعْ  ْْ ُثَع ُأَكفِّضُكْع ِإَياَىا َفَسْغ  ِعْشِجي ِإال َكَسا َيْشُقُز اْلِسْخَضُط ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحَخ، َيا ِعَباِدي: ِإَنَسا ِىَي َأْعَساُلُكْع ُأ

 ا َفْمَضْحَسِج َّللَاَ َكَمْغ َكَجَج َغْضَخ َذِلَظ َفبَل َيُمػَمَغ ِإال َنْفَدُو ((َكَجَج َخْضخً 
]  ]التخمحؼ َعْغ َأِبي َذرٍّ

  (())اْدُعػا َّللَاَ َكَأْنُتْع ُمػِقُشػَف ِباإلَجاَبِة َكاْعَمُسػا َأَف َّللَاَ ال َيْدَتِجضُب ُدَعاًء ِمْغ َقْمٍب َغاِفٍل الهٍ 
 َأِبي ُىَخْيَخَة []التخمحؼ َعْغ 

أنا أضخب مثمضغ؛ أكؿ مثل: أنت عشجما تقػؿ: سسع هللا لسغ حسجه، أحضانًا اإلنداف يقخؤىا كىػ غافل، سسع هللا 
لسغ حسجه، فاآلف هللا عد كجل يدتسع إلضظ، وهللا إذا اإلنداف لو شأف في السجتسع قاؿ لظ: تكمع تحكب خجبًل 

ف أكؿ مخة كالثانضة كالثالثة فبل يفيع مشظ قرتظ، أما إذا دخمت إلى رجل ميع مشو، كأحضانًا تقابل شخرًا يخف اليات
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فقاؿ ألمضغ سخه: اقصع جسضع اليػاتف اآلف، كقاؿ لظ: تفزل كتكمع، أال تحكب خجبًل مغ ىحا اإلنداف؟ قصع عشو 
ل خالق الكػف كل السخاجعضغ، ككل مخابخة حتى يدسع مشظ، فكمسة سسع هللا لسغ حسجه في الربلة، هللا عد كج

يدتسع إلضظ ماذا تقػؿ لو، ربشا لظ الحسج كالذكخ، كالشعسة كالخضا، ربشا لظ الحسج حسجًا كثضخًا شضبًا، كأحضانًا تخػ 
ىحه الكمسات ال تخيح قمبظ، سبحانظ ال نثشي ثشاًء عمضظ أنت كسا أثشضت عمى نفدظ، أؼ يا رب كضف أشكخؾ؟ قاؿ 

 يا عبج ىحا شكخؾ.

الذيء الثاني الحؼ يؤثخ فّي إذا قاؿ لظ شفل كع الداعة؟ تدتحي أال تجضبو كتكػف الداعة في جضبظ كتمبذ 
معصفًا، تفظ السعصف، كتخخج الداعة كتقػؿ لو: الداعة الدادسة كالخبع، تخجل مغ شفل أال تخد عمضو فاهلل تقػؿ 

العفاؼ ك زكجة صالحة، كرزقًا حبلاًل، كمعخفتو، كأف لو: يا رب ارزقشي رزقًا حبلاًل أال يخد عمضظ؟ تصمب بضتًا، ك 
 يجسعظ مع أىل الحق الرادقضغ أال يخد عمضظ؟ فيل يجسعظ مع الكاذبضغ؟ ىحا لضذ معقػاًل، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكاَلِحيَغ َجاَىُجكا ِفضَشا َلَشْيِجَيَشُيْع ُسُبَمَشا َكِإَف َّللَاَ َلَسَع اْلُسْحِدِشضَغ  
 [ 69: ] سػرة العشكبػت

 مغ شخكط استجابة الجعاء اإليساف باهلل كاالستقامة عم  أمخه كالذعػر بقخبو :

اإلنداف عشجما يجعػ هللا عد كجل يترػر أف هللا يدسعو كسػؼ يدتجضب لو، إف هللا حضي كخيع، يدتحي مغ 
، ادعػا هللا عباد هللا كاتقػا عبجه إذا رفع يجيو إلضو أف يخدىسا خائبتضغ، فاهلل يدتحي مشظ، كأنت اشمب شمبًا معقػالً 
 هللا فضسا تجعػف، كاشمبػا شمبًا معقػاًل، كإذا كاف الصمب غضخ معقػؿ فبل يدتجضب لظ.

قاؿ سفضاف بغ عضضشة: "ال يسشعغ أحجكع مغ الجعاء ما يعمسغ مغ نفدو فإف هللا عد كجل أجاب دعاء شخ الخمق 
 مقرخًا يػجج آية: إبمضذ لعشو هللا"، السعشى ىشا أف اإلنداف كلػ كاف 

 ػا ِبي َلَعَمُيْع َيْخُشُجكَف  ﴿ َكِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّي َقِخيب  ُأِجضُب َدْعَػَة الَجاِع ِإَذا َدَعاِف َفْمَضْدَتِجضُبػا ِلي َكْلُضْؤِمشُ 
 [ 186] سػرة البقخة: 

كالعمساء استشبصػا مغ ىحه اآلية البج مغ اإليساف باهلل، كاالستقامة عمى أمخه كالذعػر بقخبو، كاإلخبلص في 
الجعاء، يجب أف تحذ أنو قخيب، كأقخب إلضظ مغ حبل الػريج، أؼ مغ ركحظ، يحػؿ بضغ السخء كقمبو، كإذا خصخ 

، أؼ يحػؿ بضغ السخء كقمبو، أجضب دعػة الجاعي في بالظ خاشخ فيحا الخاشخ يقع في عمع هللا قبل أف تعمسو أنت
إذا دعاني حقضقًة، أنا أغشى األغشضاء عغ الذخؾ، فمضدتجضبػا لي، كيصبقػا كبلمي، كلضؤمشػا بي لعميع يخشجكف، 
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فالعمساء استشبصػا: البج مغ اإليساف باهلل، كالبج مغ االستجابة إلى أمخه، كالبج مغ اإلخبلص في الجعاء، كالبج مغ 
 ذعػر بقخب هللا عد كجل، كىػ معكع أيشسا كشتع، كإذا تػافخت ىحه الذخكط استجاب هللا الجعاء. ال

 السزصخ يدسع هللا دعاءه مغ دكف شخكط :

 يػجج آية ثانضة: 
 ﴿ اْدُعػا َرَبُكْع َتَزُخعًا َكُخْفَضًة ِإَنُو اَل ُيِحُب اْلُسْعَتِجيَغ  

 [ 55] سػرة األعخاؼ: 

َسَة َّللَاِ َقِخيب  ِمْغ اْلُسْحِدِشضَغ  ﴿ َكاَل ُتْفِد  ْْ َيا َكاْدُعػُه َخْػًفا َكَشَسًعا ِإَف َر ِْ  ُجكا ِفي اأْلَْرِض َبْعَج ِإْصبَل
 [ 56] سػرة األعخاؼ: 

أيزًا استشبصػا مغ ىحه اآلية يخيج تزخعًا أؼ تحلبًل، كخفضة مغ دكف ضجضج، كخػفًا كشسعًا، كال تكغ معتجيًا، ككغ 
بلثة شخكط، لكغ العمساء قالػا: إال إذا كاف العبج مزصخًا فإف هللا سبحانو كتعالى يدسع دعاءه مغ دكف محدشًا ث

 كل ىحه الذخكط، لقػلو تعالى: 

 ا َتَحَكُخكَف  ضبًل مَ ﴿ َأَمْغ ُيِجضُب اْلُسزَصَخ ِإَذا َدَعاُه َكَيْكِذُف الُدػَء َكَيْجَعُمُكْع ُخَمَفاَء اأْلَْرِض َأِئَمو  َمَع َّللَاِ َقمِ 
 [62] سػرة الشسل: 

فمػ كاف اإلنداف مقرخًا كقاؿ: يا رب لضذ لي غضخؾ، اعتخؼ بحنبي، إف لع يكغ بظ غزب عمي فبل أبالي كلظ 
 العتبى حتى تخضى.

إذا قاؿ العبج: يا رب كىػ راكع قاؿ هللا عد كجل: لبضظ يا عبجؼ، كإذا قاؿ العبج: يا رب كىػ ساجج قاؿ هللا عد 
 كجل: لبضظ يا عبجؼ، فإذا قاؿ العبج: يا رب كىػ عاص قاؿ هللا عد كجل: لبضظ ثع لبضظ ثع لبضظ.
إف تابػا فأنا حبضبيع كإف لع يتػبػا فأنا شبضبيع، أؼ إذا رجع العبج إلى هللا عد كجل نادػ مشاٍد في الدسػات 

 -كال يعخؼ ىحا الكبلـ إال مغ ذاقو  -ػ كاألرض أف ىشئػا فبلنًا فقج اصصمح مع هللا، وهللا الحؼ ال إلو إال ى
يشغسخ قمب التائب بخحسة لػ عخفيا الشاس جسضعًا لتابػا إلى هللا جسضعًا، يا رب أعاىجؾ عمى االستقامة التامة، 
كأعاىجؾ أال آكل مااًل حخامًا، كأعاىجؾ أال أكحب، كأال أغر أحجًا، كأال أنطخ إلى امخأة في الحخاـ، كإذا اإلنداف 

بو عد كجل يتجمى هللا عمى قمبو كال يعخفو إال مغ ذاقو، قاؿ أحج العارفضغ باهلل: "ال يعخؼ ما نقػؿ إال مغ عاىج ر 
 اقتفى أثخ الخسػؿ". 
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أخي ما شعع العدل؟ اكتب لي بػرقة، العدل حمػ الصعع، ىل ىػ مثل الجبذ؟ ال لضذ مثل الجبذ، كىل ىػ مثل 
ال شخح عشجؼ ىحا عدل ال يعخفو إال مغ ذاقو، كحلظ هللا عد كجل،  القصخ؟ ال، كىل مثل العشب؟ ال، اشخح لشا،

كضف اإلقباؿ عمى هللا عد كجل ال يعخفو إال مغ ذاقو فمػ أنظ ذقت اإلقباؿ عمى هللا عد كجل لحبت شػقًا ك محبة 
 لو. 

 رأكه لػسا كلػضت عشػػا لغضخنا  فمػ شاىجت عضشاؾ مغ ْدػششا الحي
 نا خمعت ثضاب العجب عشظ كجئتشػا كلػػ سػسعت أذنػاؾ ْدغ خصاب
 عحرت الحي أضح  قتضبًل بحبشػا  كلػػ ذقػت مغ شعع السػحبة ذرةً 
 لست غخيبًا كاشتضاقًا لقخبشػػػا  كلػػ ندست مغ قػخبشا لظ ندػسة
 تخكت جسضع الكائشات ألجمشػػػا  كلػػ الح مغ أنػارنػا لظ الئػػح  
*** 

اح أيغ؟ وهللا يػجج عشجنا سيخة عشج الخصضبة، مدحة جساؿ زحل عقمو كالخجل أحضانًا يخصب فتاة فتججه ساح كن
كضف لػ كاف اإلنداف لو صمة بسرجر الجساؿ؟ ىحا سيل، هللا عد كجل تجمى عمى التفاحة كأعصاىا شضئًا مغ 
جسالو، كتجمى عمى البحخ فأعصاه شضئًا مغ جسالو، كتجمى عمى البحخ ساعة أك ساعتضغ فذيء جسضل، كالجبل 

زخ تجج مشطخه يدحخ، فيحه السشاضخ التي في الكػف أخحت مدحة مغ جساؿ هللا، فسا ىي الربلة؟ ىي األخ
اتراؿ بسشبع الجساؿ، كلحلظ أبضت عشج ربي يصعسشي كيدقضشي، لي مع ربي ساعة ال يدعشي فضيا نبي مخسل كال 

 ممظ مقخب لسثل ىحا فمضعسل العاممػف. 

 عد كجل : اإلنداف العاقل يستغ عبلقاتو مع هللا

متغ عبلقاتظ مع هللا عد كجل ألنيع رجعػا كتخكػؾ، كفي التخاب دفشػؾ، كلػ بقػا معظ ما نفعػؾ، كلع يبق لظ 
إال أنا، كأنا الحي الحؼ ال يسػت، متغ عبلقتظ مع هللا عد كجل، إذا اإلنداف متغ عبلقتو مع زكجتو فقط إما أف 

أف يدافخ ابشو، كيتدكج أجشبضة، كيأخح جشدضة، كال ييسو، يتخكيا كإما أف تتخكو، فإذا متغ عبلقتو مع أكالده فضسكغ 
كال يخسل لو رسالة كقج غاب سشة، كقج تعب كىمظ مغ أجمو، كأحضانًا امخأة يتػفى عشيا زكجيا، كيتخؾ ليا كلجًا 
كيتخكيا في سغ الذباب، فبل تتدكج، كتعسل في البضػت مغ أجل ابشيا، تخجـ كتسػت ألػف مػتة، صػار شبضبًا، ك 

اىج فتاة فأعجبتو في الجامعة كتدكجيا، كقالت لو: ال أريج أمظ فضتخمى عغ أمو، كيقػؿ ليا: اآلف اتخكضشا، ش
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فاإلنداف لئضع، كإذا اإلنداف كضع أممو بابغ، أك بدكجة، أك بذخيظ، أك بساؿ يسمكو، يأتضو مخض ال يحمو الساؿ، 
 يػجج حل، قاؿ لو: نجفع مبليضغ، قاؿ لو: ال يػجج فيػ اآلف أماـ شبضب قاؿ لو: ماذا نفعل؟ قاؿ لو الصبضب: ال

حل، إف السخض الخبضث في األمعاء مشتذخ كيدتأصل اآلف كيشسػ بعج أسبػعضغ كتجفع مئة ممضػف فتحىب سجػ 
 فبل تغمب نفدظ.

لي شالب خالو صاحب سضشسا، دخل عمضو فػججه يبكي، ألنو أصضب بدخشاف في الجـ، ىحه القرة مغ ثبلثضغ 
ر يبكي ألنو جسع خسدة مبليضغ مغ أجل أف يعضر بيا في آخخ حضاتي كلع ييشأ بيا، شبعًا جسعيا مغ سشة، صا

إفداد أخبلؽ الذباب، اإلنداف لػ معو ماؿ قج يأتي مخض ال يحل بالساؿ، قاؿ لي رجل: ال يػجج عسل كال بضع، 
 قمت لو: إذا تػقفت الكمضة ماذا تذتيي ساعتيا؟ 

ػ أعخؼ رجبًل معو مبالغ مغ الرعب أف نحرضيا، فرار معو مخض عزاؿ زرناه قاؿ وهللا الحؼ ال إلو إال ى
كمسة تخكت بشفدي أثخًا عسضقًا، قاؿ لي: سابقًا أنا مرخكفي في الدشة أربعسئة ألف ك كاف ىحا ال يكفضشي، أتعخفػف 

نداف معافى يكفضو ألف ماذا قاؿ لي أيزًا؟ قاؿ لي: يكفي اإلنداف ألف لضخة في الذيخ، ما قرجه؟ إذا كاف اإل
لضخة، كمضتو تعسل، كقمبو، ك أمعاؤه، ك أعرابو، كعزبلتو، كقػتو بو، كاإلنداف عشجما يعخؼ فزل هللا عد كجل 

 كيذكخ نعسة الرحة فمغ تدكؿ ىحه الشعسة، كيذكخ نعسة الدكجة الرالحة يدداد صبلحيا. 

 ػ أف يمح في الجعاء : 8

عاء، كيقػؿ لظ: مثل الذحاذ المحػح، يجب أف تمح بالجعاء، يا رب بخحستظ كاآلف األدب الثامغ: أف يمح في الج
أستغضث، يا رب إني ضعضف فػؽ ضعفي، ال تجُع مخة كاحجة، عشجما تحىب إلى عسمظ شػؿ الصخيق ادُع إلى هللا، 

ثبًل يغسس كاإلنداف إذا حفع أدعضة الشبي يكػف مػفقًا ججًا، فضقزي بيا كل أكقات فخاغو، عشجما يخكب سضارة م
عضشضو كيجعػ هللا عد كجل، فضذعخ بشفدو أنو قخيب مغ هللا عد كجل، فالجعاء يعضغ عمى التػجو إلى هللا عد كجل 

 كاإللحاح، يكخره ثبلثًا.
 قاؿ ابغ مدعػد: 

 ))كاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا دعا دعا ثبلثًا ((
 ] مدمع عغ ابغ مدعػد[
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صالحًا يقخبشا إلضظ، الميع ىب لشا عسبًل صالحًا يقخبشا إلضظ، الميع ىب لشا  ك اإلنداف يجعػ: "الميع ىب لشا عسبلً 
 عسبًل صالحًا يقخبشا إلضظ".

تكخار الجعاء مغ نػع اإللحاح فضو، كيجب أال يدتبصئ اإلجابة، إذا كاف اإلنداف حخيرًا ججًا عمى مقابمة 
خؽ الباب مخًة ثانضة ال أحج يخد، مسكغ أال شخز، يصخؽ الباب مسكغ أف يكػف ىحا الثاني يرمي فضشتطخ، ثع يص

يكػف ىشاؾ أحج، أما بالعضج إذا عشجؾ زيارات فتقخع الباب مخة كاحجة كتزع بصاقة، أنت ال تخيج أف تجخل، ىحه 
 رفع عتب، أما إذا كشت حخيرًا عمى لقاء شخز فتشتطخ ربع ساعة أك تحىب كتعػد.

فإذا أنت حخيز عمى شيء تمح بو، كمغ عبلئع إخبلصظ بالجعاء كإلحاحظ أف تكخر الجعاء مخات عجيجة، 
 كيجب أال يدتبصئ باإلجابة، لقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 

ِجكُ  َْ ْع َما َلْع َيْعَجْل َيُقػُؿ َدَعْػُت َفَمْع ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ: ُيْدَتَجاُب أل
 ُيْدَتَجْب ِلي ((

 ] مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

فإذا دعػت فاسأؿ هللا كثضخًا ألنظ تجعػ كخيسًا، كقاؿ بعزيع: إني أسأؿ هللا مشح عذخيغ سشًة حاجًة كما أجابشي 
 كأنا أرجػ اإلجابة، وهللا عد كجل يحسي صفضو مغ الجنضا كسا يحسي أحجكع مخيزو مغ الصعاـ: 

 ع اليمكة (()) إف هللا لضحسي صفضو مغ الجنضا كسا يحسي الخاعي الذفضق غشسو عغ مخات
 ] أخخجو البضيقي عغ ححيفة [

شالب مشو شضئًا أنت قانع بو كلكغ ال يشاسبظ، كىػ لضذ مغ مقامظ، أؼ يعمع عشظ أكثخ مسا تعمع عغ نفدظ، سمع 
 لو. 

قاؿ لي: زكجتي كسط، فقمت لو: إذا كانت كسا تخيج فقج بخكػت أنت كإياىا، كسط تأتي إلى السدجج، كإف كانت 
 تي إلى السدجج، كمو خضخ. كسا تخيج ال تأ

 اَلِحي ِبِشْعَسِتِو َتِتُع ))َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا َرَأى َما ُيِحُب َقاَؿ: اْلَحْسُج ّلِلَِِ 
ِ َعَم   اٍؿ ((الَراِلَحاُت َكِإَذا َرَأى َما َيْكَخُه َقاَؿ اْلَحْسُج ّلِلَِ َْ  ُكلِّ 

 ] ابغ ماجة َعْغ َعاِئَذَة[
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إذا أنت مع إنداف مغ كجياء قػمظ قاؿ لظ: ىحه السدألة ال يػجج إمكاف، تقػؿ لو: خضخ إف شاء هللا، كأنا شاكخ 
فزمظ، مع إنداف عادؼ، أما إذا كاف لئلنداف قضستو فتقػؿ لو: شكخًا أنا ال أندى فزمظ، أما إذا كاف اإلنداف 

 كلع يدتجب لو فيحا لسرمحتو. يعامل ربو 

 ػ أف يفتتح الجعاء بحكخ هللا عد كجل : 9

األدب التاسع: أف يفتتح الجعاء بحكخ هللا عد كجل، فبل يبجأ بالدؤاؿ، ادخل إلى نجار كقل لو مباشخًة: انتيت 
جل قبل السكتبة؟ يقػؿ لظ: قل الدبلـ عمضكع، صاحب الحاجة أرعغ، صاحب الحاجة أعسى، أنت مع هللا عد ك 

 أف تدألو أثِغ عمضو كاذكخه، ألف األدب الشبػؼ أف يفتتح الجعاء بحكخ هللا عد كجل فبل يبجأ بالدؤاؿ.
قاؿ سمسة بغ األكػع: "ما سسعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدتفتح الجعاء إال استفتحو بقػؿ: سبحاف ربي العمي األعمى 

 الػىاب".
: "مغ أراد أف يدأؿ ربو حاجًة فمضبجأ بالربلة عمى الشبي عمضو الربلة كقاؿ أبػ سمضساف الجاراني رحسو هللا

 كالدبلـ، ثع يدألو حاجتو، ثع يختع بالربلة عمى الشبي".
كقاؿ هللا عد كجل: "إف هللا عد كجل يقبل الربلتضغ كما بضشيسا، ابجأ بالربلة عمى الشبي الكخيع، كاختع بالربلة 

 ل الربلتضغ كما بضشيسا كىػ أكـخ مغ أف يجع ما بضشيسا".عمى الشبي الكخيع، فإف هللا يقب
كركؼ بالخػبخ عغ الخسػؿ عمضو الربلة كالدبلـ أنو قاؿ: "إذا سألتع هللا عد كجل حاجة فابتجئػا بالربلة عمي، 
ؿ فإف هللا تعالى أكـخ مغ أف يدأؿ حاجتضغ فضقزي إحجاىسا كيخد األخخػ"، فابجأ بالربلة عمى الشبي الكخيع كاسأ

 حاجتظ، فإف هللا عد كجل أكـخ مغ أف يدأؿ حاجتضغ فضقزي إحجاىسا كيخد األخخػ.
 كاألدب العاشخ يحتاج إلى تفرضل كبضخ كسػؼ نفرمو في درس قادـ إف شاء هللا تعالى.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 2: صبلة السدافخ  17الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، ك 

و، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشاب
 الرالحضغ. 

 شخكط قرخ الربلة :

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في الجرس الساضي في مػضػع صبلة السدافخ إلى أف قرخ الربلة ال يرح إال 
ضتو كبقي في حجكد مجيشتو، أك في حجكد إذا غادر السرمي تخـػ السجيشة، أؼ غادر أبشضة قخيتو، فإف خخج مغ ب

قخيتو، فبل يرح أف يقرخ الربلة، بل يجب أف يغادر أبشضة القخية، كيجب أف يكػف الدفخ ثبلثة أياـ، أؼ 
ثسانػف كضمػ متخًا في ثبلثة أياـ، كيجب أف يكػف مدتقبًل بالحكع أؼ مدافخًا أمخه بضجه ال جشجيًا مع أمضخه، كال زكجًة 

عبجًا مع سضجه، األمخ لمدضج كاألمضخ كالدكج، كأف يكػف بالغًا، فسغادرة تخـػ السجيشة، كاستسخار  مع زكجيا، كال
 الدفخ ثبلثة أياـ، كبعج ىحا أف يكػف مدتقبًل بالحكع، كأف يكػف بالغًا، ىحه إذا تػافخت كميا صّح قرخ الربلة. 

 قرخ الربلة في السحىب الحشفي :

الحشفي فيػ عديسة كلضذ رخرة، فأبػ حشضفة رضي هللا عشو رأػ أف قرخ الربلة أما قرخ الربلة في السحىب 
عديسة فإذا أتّع الربلة فقج قاـ بعسل مكخكه، فالقرخ عديسة، لكغ إذا أتّع الخباعضة أؼ الطيخ أربع ركعات صمى 

اف فخضًا كأما الخكعتاف ركعتضغ كقعج كقاـ لمثالثة قاؿ: صحت صبلتو مع الكخاىة لساذا؟ ألف الخكعتضغ األكلضضغ تعج
األخخياف فتعجاف نفبًل، فبل ترح إال إذا نػػ اإلقامة لسغ قاـ لمثالثة، لكغ لػ فخضشا إندانًا كىػ في الربلة نػػ 

كإنداف كصل  -كالسرخ يعشي بمجه  -اإلقامة يقـػ لمثالثة فترح عشجئح صبلتو، كال يداؿ يقرخ حتى يجخل مرخه
 ى الذاـ يرمي تسامًا.إلى الشبظ يرمي قرخًا، كصل إل
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القرخ عشج اإلماـ أبي حشضفة عديسة، فإذا صمى الثشائضة أربع ركعات عجت الخكعتاف األكلضاف فخضًا، كاألخخياف 
نفبًل ىحا مغ جية، كمغ جية ثانضة إذا نػػ اإلقامة في أثشاء الربلة عشجئح يقـػ لمخكعة الثالثة عمى أنيا مغ 

مرخه أك يشػؼ إقامتو نرف شيخ، أؼ ال يػجج إقامة أقل مغ أسبػعضغ، ك الفخض، كال يداؿ يقرخ حتى يجخل 
إذا أراد أف يقضع في بمج سافخ إلضو أكثخ مغ أسبػعضغ يرمي صبلًة عادية كقرخًا إذا نػػ أقل مشو، أك لع يشِػ كبقي 

حاصخ السدمسػف  سشضغ أؼ لع يشِػ اإلقامة كبقي سشضغ يقرخ في الربلة، فإذا كاف الجشػد في أثشاء الحخب مثبلً 
 أذربضجاف ستة أشيخ كىع يقرخكف الربلة شػؿ ىحه السجة ألنيع لع يشػكا اإلقامة. 

فالقرخ عديسة، كمغ أتّع الربلة في الدفخ فقج جاء بعسل مكخكه، كلػ صمى الثشائضة أربع ركعات لعجت الخكعتاف 
اـ السرمي لع يشِػ اإلقامة فإذا نػػ اإلقامة األكلضاف فخضًا كاألخخياف نفبًل، كالقرخ يدتسخ إلى ما شاء هللا ماد

أكثخ مغ أسبػعضغ يرمي صبلًة تامًة كسا لػ كاف مقضسًا في بمجه، كال ترح نضة اإلقامة ببمجتضغ لع يعضغ السبضت 
بأحجىسا، كلػ فخضشا ذىب إلى بمج أجشبي مثبًل بضغ مجيشتضغ يجب أف يعضغ أنو مقضع بإحجاىسا حتى يرح أف يقضع 

ػ سافخ شيخًا كىػ يتشقل مغ مكاف إلى آخخ يجب أف يعضغ أف ىحه السجيشة بمجة إقامتي عشجئٍح ترح الربلة، ل
الربلة التامة، كال يرح أف يقرخ في مفازٍة أؼ في الرحخاء، كال ترح نضة اإلقامة في مفازٍة لغضخ أىل األقبضة، 

ي الرحخاء فضجب أف يقرخ في صبلتو، أؼ البجك فقط يرح أف يرمػا في الرحخاء صبلًة تامًة، أما السدافخ ف
كال في عدكخ بجار الحخب، أيزًا الجشػد إذا كانػا في حالة حخب مع العجك ال ترح مشيع نضة اإلقامة، بل يبقى 
مدافخًا كيبقى يرمي صبلة قرخ، كال بجار محاصخٍة مغ قبل أىل البغي، أؼ إذا كاف السدمسػف محاصخيغ مغ 

كا اإلقامة في ىحه السػاشغ الثبلث فبل ترح نضة اإلقامة إال إذا كاف السقضع بجكيًا قبل أىل البغي ال يرح أف يشػ 
 كأساس إقامتو في الرحخاء. 

 يحق لمسدافخ أف يقتجي بسقضع إذا كانت صبلة الػقت :

كاآلف إذا اإلنداف سافخ كدخل إلى مدجج، كاقتجػ مدافخ بسقضع صّح مشو ذلظ، صحت صبلتو كلػ صبلىا أربع 
دخمت إلى مدجج بحمب تقاـ صبلة الطيخ كأنت مدافخ، ترمي خمف اإلماـ أربع ركعات ألنو ال يجػز ركعات، 

لسرلٍّ أف يخخج مغ الربلة مغ دكف إمامو، ىكحا الشطاـ العاـ، كلػ قمشا لسرلٍّ أنت صلِّ ركعتضغ كسمع فأنت 
الربلة فرلِّ مع اإلماـ أربع مدافخ صار فػضى في الربلة، إذا كشت مدافخًا كدخمت إلى السدجج كقت إقامة 

 ركعات كىي مقبػلة مشظ كلػ أنيا تامة.
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لكغ بعج صبلة الفخض ال يجػز لسدافخ أف يقتجؼ بسقضع، أذف الطيخ كصمى الشاس صبلة الجساعة كانتيت 
الربلة كدخمت بعج ربع ساعة كججت أربعة يرمػف لضذ لظ الحق أف ترمي معيع، كسدافخ ترمي كحجؾ، أؼ 

أف يقتجؼ بسقضع إذا كانت صبلة الػقت، في األمػؼ دائسًا يػجج صبلة جساعة، أما في صبلة كقت  يحق لمسدافخ
فػاحجة ترمى مغ قبل اإلماـ األساسي، كبعجىا كمسا اجتسع أربعة أك خسدة يرمػف جساعة، كالسدافخ لضذ لو 

 حق أف يرمي بإماـ ثاٍف إال مع اإلماـ األكؿ كىحه الربلة صحضحة. 

 الحي اُتخح إمامًا : ْكع السدافخ

كاآلف بالعكذ أنت مدافخ أقست الربلة كأردت أف تشػؼ فإذا خمفظ جسع تقػؿ ليع: إني مدافخ، تعمسيع مدبقًا 
كترمي ركعتضغ كتدمع، كتقػؿ: أتسػا صبلتكع فإني مدافخ، كالسرمػف يقخؤكف في الخكعتضغ األخخيضغ الفاتحة فقط 

 ألنيع قخؤكا مع إماميع فاتحة كسػرة.
مخة كشت مدافخًا دخمت إلى السدجج كصمضت كصمى كرائي أربعة، شعخت أف السرمضغ مغ عامة الشاس، كأنا أثشاء 
التحضات خفت أف أسمع كأقػؿ ليع: إني مدافخ، خفت أال يفيسػا عمي فأتسست أربع ركعات كأنا في شظ مغ أمخؼ، 

ضح؟ عجت إلى أكسع كتاب في الفقو ىل يا تخػ أنا اختخت ىحا السػقف أف أصمي أربع ركعات ىل ىحا صح
حاشضة ابغ عابجيغ كججت ىحا صحضحًا، إذا خذضت عمى السرمضغ خمفظ أال يفيسػا مخادؾ كىع لضدػا فاىسضغ 
كضع صبلة الدفخ صلِّ أربع ركعات كسا لػ كشت مقضسًا ألنظ تخمق مذكمة، أما إذا بعرخ العمع كالشاس كميع 

 افخ. متعمسػف تقػؿ: أتسػا صبلتكع فإني مد

 كضفضة قزاء الربلة في الحزخ لسغ فاتتو في الدفخ :

إذا فاتتظ ركعتاف في الدفخ كضف تقزضيسا في الحزخ؟ ركعات الدفخ تقزضيا قرخًا كإف فاتتظ ركعات اإلقامة 
تقزضيا أربعًا تسامًا بحدب الحؼ فاتظ، كالػشغ األصمي الحؼ تؤدػ فضو الربلة تامًة ىػ الػشغ الحؼ كلج فضو 

اف، كلج في الذاـ فإذا عاد إلى الذاـ يجب أف يرمي متسًا، أك تدكج فضو، تدكج في حسز فحسز أصبحت اإلند
بمج إقامتو، أك لع يتدكج كلكغ قرج التعضر فضو، لو كضضفتو بحسز صارت حسز بمج اإلقامة، فإذا جاء إلى 

ز جاء لضدكر أىمو خبلؿ الذاـ لو أف يقرخ الربلة، ىػ شامي مغ مػالضج دمذق كلكغ عسمو الجائع في حس
ثبلثة أياـ فخضًا، فمو أف يقرخ الربلة، فبمج اإلقامة إما البمج الحؼ كلج فضو، أك البمج الحؼ تدكج فضو، أك البمج 
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 الحؼ يعسل فضو. 
ككشغ اإلقامة ىػ أؼ بمج نػيت أف تقضع فضو أكثخ مغ أسبػعضغ فيحه حالة رابعة، ىحا كل ما يتعمق بربلة 

ت حشفضًا فالقرخ في الربلة عمى السحىب الحشفي عديسٌة كلضذ رخرًة، فسا معشى رخرة؟ السدافخ فإذا كش
 الخخرة أنت مخضخ أف تفعميا أك أال تفعميا كلكغ العديسة أنت ممـد أف تفعميا. 

* * * 

 الذخط األخضخ مغ شخكط الجعاء ىػ األدب الباشغ :

 لئلماـ الغدالي رضي هللا عشو كأرضاه. كاآلف إلى آخخ شخط مغ شخكط الجعاء في إحضاء عمـػ الجيغ
الحقضقة تأثخت مغ ىحا الذخح، في الجركس الساضضة تحجثشا بفزل هللا عد كجل عغ تدعة شخكط لمجعاء 
السدتجاب، كلكغ الحؼ يجحب الشطخ أف الذخط العاشخ يعجؿ كل ىحه الذخكط مجتسعًة، تحجثشا سابقًا أف شخط 

لضقضغ باإلجابة، كاإللحاح بالجعاء، كاالفتتاح بالحكخ، كعجـ تكمف الدجع، الجعاء الرحضح التزخع، كالخذػع، كا
 كانخفاض الرػت، كاألحػاؿ الذخيفة، كاستقباؿ القبمة، كاألكقات الذخيفة. 

فيحه الذخكط كميا في كفة، كىحا الذخط األخضخ في كفة أخخػ، قاؿ اإلماـ الغدالي الذخط العاشخ: ىػ األدب 
اب ضاىخة في كقت شخيف، كفي حالة شخيفة، رفعت الضجيغ كخفزت الرػت، ك الباشغ، ككل ىحه اآلد

تزخعت، كخذعت، شيء جسضل، ىحه كميا آداب ضاىخة، لكغ األدب الباشغ في الجعاء يعجليا كميا، ىػ التػبة، 
 كرد السطالع، كاإلقباؿ عمى هللا عد كجل بكشو اليسة.
ضخ نقذبشجؼ فقبل أف يجسع عمى محاربة الرمضبضغ جاء إلى يخكؼ التاريخ أف سضجنا صبلح الجيغ األيػبي لو ش

شضخو كسألو الجعاء، فقاؿ لو شضخو: يا بشي أزؿ السطالع، كأزؿ السشكخات، فقاؿ لو صبلح الجيغ: لضذ معشا كقت 
ىكحا تخكؼ القرة أف ىحا الذضخ غزب مغ صبلح -ليحا العجك الحؼ عمى األبػاب كىحا يحتاج إلى كقت شػيل

يخكؼ التاريخ أف سضجنا صبلح الجيغ أكؿ عسل قاـ بو أغمق أماكغ  -و، كقاؿ لو: قع ال نرخؾ هللاالجيغ كدفع
السشكخ، كرّد السطالع، بقجر اإلمكاف أزاؿ السطالع كالسشكخات ثع تػجو بأىل الذاـ كحجىع لضحارب الرمضبضضغ جسضعًا، 

رخ عمضيع، فمسا انترخ عمضيع جسع قادتو سبعة ممػؾ كسبعة جضػش، كقج أقامػا في فمدصضغ سبعضغ عامًا، كانت
 الكبار كدعا شضخو كقاؿ ليع: ال تطشػا أنشي انترخت عمى العجك بفزمكع كلكغ بفزل ىحا التػجضو مغ شضخي.

كآخخ شخط ال يسكغ أف يدتجاب لظ دعاء كأنت مقضع عمى معرضة، كأنت مغترب شضئًا لضذ لظ، كأنت معتٍج،  
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، كتعتشي بالجعاء، كتغسس عضػنظ، كتعرخ نفدظ، كتخفع يجيظ، كتجعػه بقضاـ كأنت باٍغ، تختار دعاء لخسػؿ هللا
المضل، كبالدحخ، كيـػ الجسعة، ك بعج الربلة، كلػ شبقت كل ىحه الذخكط مجتسعًة فالجعاء ال يدتجاب ما لع 

 تكغ تائبًا كلدت معتجيًا، كمقضسًا عمى الحق. 

 األدب الباشغ ىػ األصل في اإلجابة :

عاشخ ىػ األدب الباشغ، كىػ األصل في اإلجابة؛ التػبة كرد السطالع كاإلقباؿ عمى هللا، حجثشي أخ في الذخط ال
بمج اسسيا خاف الذضح ىشاؾ مدرعة فضيا محخؾ لمساء، جاء بجكؼ معو غشع شمب أف يدقي الغشع، فراحب 

فتحػؿ إلى عشج جاره، قاؿ لو: السدرعة رده ردًا قبضحًا، كىجده إذا دخل مخة ثانضة يكدخ رجمو، لو جار محدغ 
اشخب أنت كمغ تخيج، كإذا كاف ىشاؾ رعضاف أرسميع لضذخبػا، عشجه محخؾ ماء ستة إنر، فخأػ صاحب ىحه 

كيػجج في الدػؽ مذارب لئلبل، فجفع  -الحؼ حجثشي القرة ىػ الحؼ باعو -السدرعة أف شخب الغشع صعب 
يا في مكاف شػيل، كدعا كل الخعضاف لضذخبػا غشسيع، ستة عذخ ألف لضخة ثسغ مذارب مغ مالو الخاص ككضع

فيحه السشصقة فضيا أكثخ مغ ثبلثضغ أك أربعضغ مدرعة، السحخكات لضذ فضيا كال نقصة ماء كإلى اآلف عشجه ستة 
إنر لع يشقرػا كال سشتستخًا سبحاف هللا! ال أحج يعخؼ هللا عد كجل، كل شيء بضجه، بئخ ماء، كىحا جاره الحؼ 

اعي غخز اثشي عذخ مكانًا في األرض إلى العسق األساسي ك لع يخخج الساء، كالحؼ دفع مغ مالو شخد الخ 
 الخاص بقي الساء عشجه، كالحؼ كمسشي القرة ىػ الحؼ باعو السذارب.

هللا عد كجل كخيع كيحب الكخيع، إذا أنت ما دعػت، كما ضمست أحجًا، كلدت مقضسًا عمى معرضة، كتائبًا ك لػ لع 
عبجؼ كغ لي كسا أريج كال تعمسشي بسا يرمحظ، كال تتكمع كال كمسة أعخؼ كل حاجتظ، كأعخؼ كل مصالبظ، تجُع، 

كرغباتظ، كأعخؼ ما يدخؾ، كما يخضضظ، كمو أعخفو، كأنت كغ لي كسا أريج، فإذا سمست لي فضسا أريج سمستظ 
 ػف إال ما أريج. ككفضتظ ما تخيج، كإذا لع تدمع لي فضسا أريج أتعبتظ فضسا تخيج ثع ال يك

 التػبة كرّد السطالع كاالتجاه إل  هللا ىػ الدبب القخيب لئلجابة :

الذيء الحؼ أرجػه أف يتعمق اإلنداف باهلل عد كجل، يقضع عبلقة حسضسة معو، بجءًا مغ اإلخبلص إلى خجمة 
 أنت، كبضجؾ األمخ الخمق، كإلى االتراؿ بو، كإلى خجمة عباده، عامل ربظ عد كجل، إذا قمت لو: لضذ لي إال

كمو، كأنا تبت إلضظ يا رب، وهللا يػجج كل دعاء يأخح العقل مغ كثخة التشسضق كتجج ال يػجج إجابة، هللا مػجػد 
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 كسسضع. 
ًبا  َكِإَف َّللَاَ َأَمَخ اْلُسْؤِمِشضَغ ِبَسا َأَمَخ ))َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأُيَيا الَشاُس ِإَف َّللَاَ َشضِّب  ال َيْقَبُل ِإال َشضِّ

َباِت َكاْعَسُمػا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَسا َتْعَسُمػَف  َعِمضع  ( َكَقاَؿ ) َيا َأُيَيا ِبِو اْلُسْخَسِمضَغ َفَقاَؿ ) َيا َأُيَيا الُخُسُل ُكُمػا ِمَغ الَصضِّ
َباِت َما رَ  َزْقَشاُكْع ( ُثَع َذَكَخ الَخُجَل ُيِصضُل الَدَفَخ َأْشَعَث َأْغَبَخ ُثَع َيُسُج َيَجْيِو ِإَل  الَدَساِء َيا اَلِحيَغ آَمُشػا ُكُمػا ِمْغ َشضِّ

ـِ َفَأَن  ُيْدَتَجاُب لِ  َي ِباْلَحَخا ـ  َكُغحِّ َخا َْ ـ  َكَمْمَبُدُو  َخا َْ ـ  َكَمْذَخُبُو  َخا َْ  َحِلَظ ((َربِّ َيا َربِّ َكَمْصَعُسُو 
 مع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[] مد

ذلظ ىػ الدبب القخيب لئلجابة، التػبة، كرّد السطالع، كاالتجاه إلى هللا، ىػ الدبب القخيب لئلجابة، فضخكػ عغ 
كعب األحبار أنو قاؿ: أصاب الشاس قحط شجيج في عيج مػسى عمضو كعمى نبضشا أتع الربلة كالدبلـ، فخخج 

فمع ُيدقػا كالحؼ دعا ىػ سضجنا مػسى، كىػ كمضع هللا، ك لع تشدؿ قصخة مصخ، مػسى ببشي إسخائضل يدتدقي بيع، 
أحضانًا ال يػجج خصضب يقػؿ: يا رب أغثشا، الميع اسقشا الغضث كال تجعمشا مغ القانصضغ، مصخ ال يػجج، كالجػ صاح 

األمصار تأتضيع مغ كتذخيغ، كالقزضة لضدت قزضة دعاء الخصضب بل قزضة تػبة العباد، إذا تابػا كلع يجعػا ف
كىحه  -فػقيع كمغ تحتيع، فدضجنا مػسى دعا ربو كاستدقى كال مغ مجضب، فقاؿ يا مػسى إف فضكع رجبًل عاصضًا 

فقاؿ مػسى عمضو الربلة كالدبلـ: "مغ كاف عاصضًا هلل فمضغادرنا" ثع إف الدساء أمصخت،  -القرة فضيا مػعطة 
عاصي فسغ ىػ قاؿ: عجبت لظ يا مػسى لقج تاب أأستخه كىػ عاٍص فقاؿ: يا ربي أمصختشا كلع يغادرنا ىحا ال

 كأفزحو كىػ تائب؟

فأنا أقػؿ: إذا أحجكع لو معرضة ال يقػليا ألحج، خبلؼ ما تقػلو بعس األدياف، إذا اعتخفت أماـ الخػرؼ بكل 
 عد كجل أسبل ستخه شيء ذىبت السعرضة عشظ، ال، إف هللا ستضخ، إذا اإلنداف لو جاىمضة فبل يقميا ألحج ألف هللا

 عمضو، فيل يفزح نفدو؟ فاإلنداف عشجما يتػب بضشو كبضغ هللا، هللا عد كجل يقبمو كيعفػ عشو كيغضخ معاممتو لو.
كفي ركاية أخخػ: " فمع يدقػا حتى خخج ثبلث مخات كلع يدقػا فأكحى هللا عد كجل إلى مػسى أني ال أستجضب  

سى: يا رب ك مغ ىػ حتى نخخجو مغ بضششا؟ فأكحى هللا عد جل يا مػسى لظ كال لسغ معظ كفضكع نساـ، فقاؿ مػ 
أنياكع عغ الشسضسة كأكػف نسامًا، فقاؿ مػسى لبشي إسخائضل: تػبػا إلى ربكع بأجسعكع عغ الشسضسة، فتابػا، فأرسل 

 هللا تعالى عمضيع الغضث. 
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 عادؿ : هللا عد كجل لغ يغضخ قػانضغ األرض مغ أجمظ فادعو ك أنت تائب مصضع

كقاؿ مالظ بغ ديشار: "أصاب الشاس في بشي إسخائضل قحط فخخجػا مخارًا، فأكحى هللا عد كجل إلى نبضيع أف 
أخبخىع أنكع تخخجػف إلّي بأبجاف نجدة، كتخفعػف إلّي أكفًا سفكت بيا الجماء، كمؤلتع بصػنكع بالحخاـ، كاآلف قج 

 اشتج غزبي عمضكع كلع تددادكا مشي إال بعجًا".
لسدمسػف الضـػ يأكمػف أمػاؿ بعزيع، كيشتيكػف حخمات هللا، كيفعمػف كل السشكخات، كإذا جمذ بسجمذ يا رب فا

ارحسشا فإنظ بشا راحع، ميسا عسمت دعاء مشسقًا ال يػجج إجابة، بل يػجج حقائق، هللا عد كجل لغ يغضخ قػانضغ 
 مشرفًا، كإذا دعػتو يدتجضب لظ كإال فبل. األرض مغ أجمظ، اعسل قػانضغ إذا كشت تائبًا، مصضعًا، عاداًل،

كقاؿ أبػ الرجيق الشاجي: "خخج سمضساف عمضو الدبلـ يدتدقي فسخ بشسمة ممقاة عمى ضيخىا رافعًة قػائسيا إلى 
الدساء كىي تقػؿ: الميع أنا خمق مغ خمقظ، كال غشى عغ رزقظ، فبل تيمكشا بحنػب غضخنا، فقاؿ سمضساف: ارجعػا 

 غضخكع"، ككاف يدسع الشسل إذ عمسو هللا لغة الحضػاف، قاؿ تعالى: قج سقضتع بجعػة 
َت  ِإَذا َأَتْػا َعَم  َكاِدي الَشْسِل َقاَلْت َنْسَمة  َياَأُيَيا الَشْسُل اْدُخُمػا َمَداِكَشُكْع اَل َيْحِصَسَشكُ  َْ ْع ُسَمْضَساُف َكُجُشػُدُه َكُىْع اَل ﴿ 

 َيْذُعُخكَف  
 [ 18] سػرة الشسل : 

كقاؿ األكزاعي: "خخج الشاس يدتدقػف فقاـ فضيع ببلؿ بغ سعج فحسج هللا كأثشى عمضو كقاؿ: يا معذخ مغ حزخ 
ألدتع مقخيغ باإلساءة؟ قالػا: الميع نعع، فقاؿ: الميع إنا قج سسعشاؾ تقػؿ: ما عمى السحدشضغ مغ سبضل، كقج أقخرنا 

 فخ لشا، كارحسشا، كاسقشا، فخفع يجيو كرفعػا أيجييع فدقػا".باإلساءة فيل تكػف مغفختظ إال لسثمشا؟ الميع اغ
قضل لسالظ بغ ديشار: "ادع لشا ربظ، فقاؿ: إنكع تدتبصئػف السصخ كأنا استبصئ الحجارة عمضكع"، ك معشى ذلظ إذا 

 كججت معاٍص شجيجة فاإلنداف يشتطخ العقاب.

يع عضدى عمضو الدبلـ: "مغ أصاب مشكع ذنبًا كركؼ أف عضدى صمػات هللا عمضو خخج يدتدقي فمسا ضجخكا قاؿ ل
فمضخجع فخجعػا كميع كلع يبَق معو في السفازة إال كاحج، فقاؿ لو: أمالظ مغ ذنب؟ فقاؿ: وهللا ما عمست مغ شيء 
غضخ أني كشت ذات يـػ أصمي فسخت بي امخأة فشطخت إلضيا بعضشي ىحه، فمسا جاكزتشي أدخمت أصبعي فانتدعتيا، 

كلكغ إذا عرى اإلنداف هللا عد كجل بعضشو كقمعيا ككاف في  -ىحه القرة قج تكػف رمدية  -بيا" كأتبعت السخأة 
قمعيا تكفضخ لحنبو فيػ الخابح، أما الحؼ يسؤل عضشضو مغ الحخاـ، يسؤلىسا هللا عد كجل مغ جسخ جيشع، أنا سسعت 
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 جتخأت.كثضخًا عغ العارفضغ باهلل، ال تشطخ إلى صغخ الحنب كلكغ انطخ عمى مغ ا

كقاؿ يحضى الغداني: "أصاب الشاس قحط عمى عيج داكد عمضو الدبلـ فاختاركا ثبلثة مغ عمسائيع فخخجػا حتى 
يدتدقػا بيع، فقاؿ أحجىع: الميع إنظ أندلت في تػراتظ أف نعفػ عسغ ضمسشا، الميع إنا قج ضمسشا أنفدشا فاعف عشا، 

أرقاءنا، الميع إنا أرقاؤؾ فاعتقشا، كقاؿ الثالث: الميع إنظ أندلت  كقاؿ الثاني: الميع إنظ أندلت في تػراتظ أف نعتق
 في تػراتظ أال نخد السداكضغ إذا كقفػا بأبػابشا، الميع إنا مداكضشظ كقفشا ببابظ فبل تخد دعاءنا فدقػا".
ا ربي أنا كىحا مغداىا؛ إذا اإلنداف لو ذنب، كتاب مشو كأنو لضذ لو ذنب، التائب مغ الحنب كسغ ال ذنب لو، ي

أخصأت كأستغفخؾ مغ ىحا الحنب كلغ أعػد إلضو، ادُع هللا عد كجل، أنا أقػؿ: مغ يقضع عمى الحنب كيرخ عمضو 
ىحا لغ يدتجاب لو، كلػ فخضشا إندانًا تاب مغ ذنبو لتػه، كأخمز في تػبتو، كنجـ عمضو، فأغمب الطغ أف هللا 

 سبحانو كتعالى يعفػ عشو كيدتجضب لو.

دمسي: "مشعشا الغضث فخخجشا ندتدقي فإذا نحغ بدعجكف في السقابخ فشطخ إلضشا فقاؿ: يا عصاء أىحا كقاؿ عصاء ال
يـػ الشذػر أـ بعثخ ما في القبػر؟ قاؿ: ال كلكشا مشعشا الغضث فخخجشا ندتدقي، فقاؿ يا عصاء: بقمػب أرضضٍة أـ 

 ".–اسغ كإخفاء السعايب البيخجة إضيار السح -بقمػب سساكية؟ ال تتبيخجػا فإف الشاقج برضخ 

 سمعة هللا غالضة :

قاؿ لو: يا أبا ذر ججد الدفضشة فإف البحخ عسضق، كأخمز الشضة فإف الشاقج برضخ، كخفف األثقاؿ فإف في الصخيق 
عقبًة كؤكدًا ال يجتازىا إال السخفػف، كأكثخ الداد فإف الدفخ بعضج، حضاة أبجية ال يكفضيا ركعتاف ترمضيسا كال لضخة 

 جؽ بيا. تتر

إذا أردت سجادة إيخانضة يجكية تجفع ثسشيا ثسانضة كسبعضغ ألف لضخة كتقػؿ: تداكؼ، تخيج جشة عخضيا الدسػات 
 كاألرض بمضخة سػرية فقط أك بخكعتضغ؟ أال إف سمعة هللا غالضة: 

 سيػلتو قمشا لو قج جيمتشػػػػا  فسا ْبشا سيل ككل مغ ادعػ 
 عب مغ قتل الفت  يػـ ىجخناكأص  فأيدخ ما في الحب لمرب قتمو
*** 
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أال إف سمعة هللا غالضة، أال إف سمعة هللا غالضة، أال إف سمعة هللا غالضة، حتى يقاؿ لفبلف دكتػر يجب أف يجرس 
خسذ سشػات أك سبع سشػات ال يشاـ المضل، بضغ تألضف أشخكحة، كحزػر مشاقذتيا، كأخح التػجضيات مغ أستاذه 

ىحا الكتاب، كيكػف أربعسئة صفحة، يعصضو قائسة مرادر ثبلثسئة مرجر، كىحه اقخأىا السذخؼ، كيقػؿ لو: اقخأ 
في السكتبة، كلخز عذخة مشيا كتعاؿ إلى عشجؼ، كال يأخح الجكتػراه حتى تخخج عضػنو، تخيج جشة عخضيا 

 الدسػات كاألرض لحلظ قاؿ تعالى: 

َت  ُتْشِفُقػا ِمَسا  َْ  ُتِحُبػَف َكَما ُتْشِفُقػا ِمْغ َشْيٍء َفِإَف َّللَاَ ِبِو َعِمضع   ﴿ َلْغ َتَشاُلػا اْلِبَخ 
 [ 92] سػرة آؿ عسخاف: 

الذيء الغالي عمضظ، كقتظ فابحلو كمكانتظ، كلظ شخز فبلف صاحبظ، تحىب معي إلضو؟ نعع عمى عضشي، كأنت 
ػة مالو، كزىػة كقتو، كزىػة صحتو بسفخدؾ ال تعسل عشجؾ عدة لكغ هلل تعسميا، فاإلنداف يجب أف يبحؿ مالو، زى

 كشبابو هلل عد كجل حتى يدتحق عصاءه.

قاؿ لو: "يا أبا ذر ججد الدفضشة فإف البحخ عسضق، كأخمز الشضة فإف الشاقج برضخ كخفف األثقاؿ فإف في الصخيقة 
 أكؿ الحجيث: شسخكا فإف األمخ جج. -عقبًة كؤكدًا ال يجتازىا إال السخفػف 

لى جانب بضتشا بشاء، حفخكا األساسات، كما كضعػا ججارًا استشاديًا، شعخ أنو يػجج تشدضسات قاؿ لي شخز: بشي إ
في الججراف فأحزخ ميشجسًا فقاؿ لو: إخبلء فػرؼ لمبشاء، لقج رتب في بضتو غخفة ضضػؼ، كغخفة جمػس، قاؿ لو: 

ا رجل سسعو كمذى كقاؿ: إخبلء فػرؼ فإف األمخ جج، ىحا الحؼ يقاؿ في مجالذ العمع جج مرضخؼ خصضخ، إذ
وهللا الجرس مستع، ىحا ما أخحه مأخح الجج، أخحه مأخح اليدؿ، أخحه كستعة، ما أخحه كفكخة خصضخة ججًا يتعمق بيا 
مرضخه، قاؿ: "أييا الشاس شسخكا" فكضف إذا إنداف ُمقِجـ عمى عسل كبضخ؟ تججه شسخ كرفع سخكالو، كبجأ اإلنداف 

التذسضخ يجب أف يذسخ، أما مغ بعضج إلى بعضج إذا أراد إنداف أف يشطف بضتو فيل السؤمغ في حالة نفدضة، حالة 
مغ السعقػؿ أف يمبذ ثضابو الفخسة؟ يمبذ لباسًا قجيسًا كيذسخ كيبجأ: "أييا الشاس شسخكا فإف األمخ جج كتأىبػا فإف 

 الدفخ قخيب". 
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 لضدتجاب لو : عم  اإلنداف أال يكػف مقضسًا عم  معرضة كأف يكػف تائبًا مشضباً 

كاإلنداف رجل بضغ عذضة كضحاىا يربح مغ أىل القبػر، كال يعخؼ متى، فقاؿ: "قل لمستبيخجضغ ال تتبيخجػا فإف 
الشاقج برضخ، ثع رمق الدساء بصخفو كقاؿ: إليي كسضجؼ كمػالؼ ال تيمظ ببلدؾ بحنػب عبادؾ، كلكغ بالدخ 

سقضتشا ماًء غجقًا فخاتًا، تحضي بو العباد، كتخكؼ بو الببلد، يا  السكشػف في أسسائظ، كما كارت الحجب مغ آالئظ إال
مغ ىػ عمى كل شيء قجيخ، قاؿ عصاء: فسا أتع كبلمو حتى أرعجت الدساء، كأبخقت، كجاءت بسصخ كأفػاه 

 القخب"، إذف استجضب لو.
ت ثع أصمحيا كاحجة كاحجة ىحه لشا كمشا، تخيج استجابة اعسل دفتخًا أحز أخصاءؾ ك السطالع ك السخالفات في البض

 كعشجما تشتيي قل: يا رب، يقػؿ لظ: لبضظ يا عبجؼ.
ىحا ىػ األدب األخضخ في الجعاء أال تكػف مقضسًا عمى معرضة، كأال تكػف مغتربًا حقًا، كأف تكػف تائبًا مشضبًا، 

كل ىحه الذخكط كعشجئٍح ادًع كضف شئت فاهلل سبحانو كتعالى سضدتجضب لظ، ك ىحا الذخط األخضخ في كفة ك 
 الدابقة في كفة ثانضة. 

 السرائب تأديب هللا لعباده :

هللا عد ك جل يخيجؾ أنت ال يخيج مالظ، كال فراحتظ، كال مشطخؾ، كال مكانتظ، كيخيج أف تمتفت إلضو، كلغ 
حبيع تدتصضع أف تمتفت إلضو إال إذا استقست عمى أمخه، كأخمرت لو، كخجمت خمقو، فالخمق كميع عضاؿ هللا، كأ

 إلى هللا أنفعيع لعضالو، ىحا السخاد.
قاؿ ابغ السبارؾ: "قجمشا السجيشة في عاـ القحط، فخخج الشاس يدتدقػف فخخجت معيع إذا أقبل غبلـ أسػد عمضو 
قصعتا خضر قج اتدر بإحجاىسا، كألقى األخخػ عمى عاتقو، فجمذ إلى جشبي كسسعتو يقػؿ: إليي أخمقت الػجػه 

كمداكغ األعساؿ، كقج حبدت عشا غضث الدساء لتؤدب عبادؾ بيحا"، ىحا الفقو، كىحا ممخز عشجؾ كثخة الحنػب، 
العمع، كل مرضبة حبذ مصخ، كمخض، كفقخ، ك ذؿ، ك ىع، كحدف، كنقز في األمػاؿ، كنقز في الثسخات، 

 كمتاعب، كأحداف مقمقات، كل ىحه السرائب يؤدب هللا بيا عباده، شبعًا هللا عد كجل قاؿ: 
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ْخٍد َقاِدِريَغ*فَ  ﴿ َْ *َكَغَجْكا َعَم   َمَسا َرَأْكَىا َقاُلػا ِإَنا َفانَصَمُقػا َكُىْع َيَتَخاَفُتػَف*َأْف اَل َيْجُخَمَشَيا اْلَضْػـَ َعَمْضُكْع ِمْدِكضغ 
*َقاُلػا ُسْبَحاَف َربَِّشا ِإَنا ُكَشا َضاِلِسضَغ*َفَأْقَبَل َلَزاُلػَف*َبْل َنْحُغ َمْحُخكُمػَف*َقاَؿ َأْكَسُصُيْع َأَلْع َأُقْل َلُكْع َلْػاَل ُتَدبُِّحػفَ 

َنا ِإَل  َربَِّشا ْشَيا إِ َبْعُزُيْع َعَم  َبْعٍس َيَتبَلَكُمػَف*َقاُلػا َيا َكْيَمَشا ِإَنا ُكَشا َشاِغضَغ*َعَد  َرُبَشا َأْف ُيْبِجَلَشا َخْضًخا مِ 
  َراِغُبػفَ 

 [ 32-23] سػرة القمع: 

لضذ بدتانشا، الصخيق نفدو، كحلظ العحاب، أؼ يا عبادؼ كضف أف إتبلؼ ىحه السحاصضل كميا نتج عشو تػبٌة ىحا 
ليؤالء، كعػدة إلى هللا، كحلظ عحابي كمو، كاآلية دقضقة ججًا، كضف ىؤالء رجعػا إلي بعج مرضبة قاىخة، إتبلؼ 

 تعالى:  محاصضميع، كحلظ العحاب، كإذا ما عادكا إلي بيحا العحاب، يقػؿ

 ﴿ َكَلَعَحاُب اآْلِخَخِة َأْكَبُخ َلْػ َكاُنػا َيْعَمُسػَف 
 [ 33] سػرة القمع: 

 ك يقػؿ: 

 ﴿ َكَلُشِحيَقَشُيْع ِمَغ اْلَعَحاِب اأْلَْدَن  ُدكَف اْلَعَحاِب اأْلَْكَبِخ َلَعَمُيْع َيْخِجُعػَف  
 [21] سػرة الدججة: 

لػ جاءتظ الجنضا كميا، لػ ممكشا  -الحدغ: "يا بشي ما خضخ بعجه الشار بخضخىحا عحاب أدنى، قاؿ سضجنا عمي البشو 
فسا خضخ بعجه الشار بخضخ كما شخ بعجه الجشة  -أشخاؼ الجنضا كميا، لػ كاف دخمظ في الضـػ عذخة مبليضغ دكالر

كمو معًا  فقخ مع مخض مع مػػت زكجة مع أكالد عاقضغ، كمشدؿ فضو إخبلء، كعسل كاقف، ك محل احتخؽ، -بذخ
 ".-كالسرضخ إلى الجشة ىحا خضخ

"ما خضخ بعجه الشار بخضخ كما شخ بعجه بذخ، ككل نعضع دكف الجشة محقػر، ككل ببلء دكف الشار عافضة"، كىكحا 
عمسشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا اإلنداف مّخ عمى بدتاف فخع في كسصو مدرعة، كمدبح، كفضبل حجخ، سقف قخمضج، كأشجار 

 ، كأزىار رياحضغ، كمسخات مجاخل فخسة، فساذا يقػؿ؟ "الميع ال عضر إال عضر اآلخخة"، ىحه مؤقتة. مثسخة

 اإلسبلـ يستغ العبلقات االجتساعضة كال يفتتيا :

إياكع كفمػؿ الشطخ فإنو يبحر في الشفذ اليػػ، كإذا تأممت كثضخًا بيحه الحاجات تحبيا، كبعج ىحا أعخض عشيا، 
عضر اآلخخة، أنت تدكغ في بضت مدتػرًا، كعشجؾ مجفأة، كتمبذ كشدة، كعشجؾ شعاـ في البضت، الميع ال عضر إال 
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 كعشجؾ أكالد كزكجة، شبعًا إذا دخل أحج عمى األغشضاء غضخ السؤمشضغ خخج مغ عشجىع كىػ عمى هللا ساخط. قاؿ: 
َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا َأَرْدِت الُمُحػَؽ ِبي َفْمَضْكِفِظ ِمَغ الُجْنَضا َكَداِد ))َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َقاَؿ ِلي َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع 

َت  ُتَخقِِّعضِو (( َْ  الَخاِكِب َكِإَياِؾ َكُمَجاَلَدَة اأَلْغِشَضاِء َكال َتْدَتْخِمِقي َثْػًبا 
 ] التخمحؼ َعْغ َعاِئَذَة[

 إسخاؼ:  فإذا رجل عشجه جػارب كثقبت فأتمفيا فػرًا فيحا

َت  ُتَخقِِّعضِو (( َْ  ))... َكِإَياِؾ َكُمَجاَلَدَة اأَلْغِشَضاِء َكال َتْدَتْخِمِقي َثْػًبا 
 ] التخمحؼ َعْغ َعاِئَذَة[

كالسقرػد باألغشضاء في ىحا الحجيث األغشضاء غضخ السؤمشضغ، ألف األغشضاء السؤمشضغ عمى العضغ كالخأس، كيديجؾ 
دساحتيع، كتػاضعيع، كإكخاميع، كقج حجثشي أخ ىشا في الجامع لضذ معشا اآلف كاف شفبًل االتراؿ بيع حبًا هلل، ل

صغضخًا أرسمتو كالجتو ككاف يتضسًا إلى معسل لضعسل، مجيخ العساؿ كمذخؼ العساؿ شاىجه كلجًا صغضخًا، يػجج عشجه 
ي ىحا الحخاؽ، فدأؿ ما ىحا؟ حخاؽ فضو شحار قاؿ لو: ادخل إلى الجاخل كنطفو، جاء مجيخ السعسل كجج خخبذة ف

كجج شفبًل ألبدتو أمو لباسًا أبضس كنطضفًا كفخحت بعسمو، فقضخ كيتضع، أخخجو فػججه أسػد المػف، فأرسل إلى مجيخ 
العساؿ كبخو كقاؿ لو: افخضو أخاؾ، أك ابشظ، فأىمو أرسمػه إلضشا، ثع قاؿ لي: خحكه إلى الحساـ، كنطفو، كرتبو، 

اؿ ىحا السجيخ لعسو: خحه إلى الحساـ، كخح لو شقع مبلبذ ججيجًا كامبًل، كمعيع بحلة كلو في السعسل عع، فق
ججيجة إنكمضدية مغ إنتاج السعسل، كىحه أجخة خضاشتيا، فيحا الصفل عشجما عاد مداًء إلى البضت، فيحه السبلبذ 

ىحا اإلكخاـ؟ قاؿ لي األخ كىػ  غضخ السبلبذ التي ذىب بيا، كمعو بحلة، كمعو أجخة خضاشة، ففخح األىل كثضخًا، ما
؟ فقاؿ:  نفدو الصفل: في الضـػ الثاني أحزخت معي شعامًا، فقاؿ لي السجيخ: يا فبلف ما معظ مغ شعاـ الضـػ
بصاشا مدمػقة، كالسجيخ معو شعاـ ما لح كشاب، السجيخ أكل مغ شعاـ الصفل حتى يذجعو أف يأكل مغ شعامو، 

 فرار يأكل كل يـػ معو.

العامل أف رب العسل مثل األب، كىشاؾ تػاضع كرحسة، سسعت عغ معسل أكؿ الشيار يجخؼ كجبة فكاف يذعخ 
غحاء لمعساؿ عمى حدابو، كالطيخ يػجج غحاء، كفي الطيخ تتػقف اآلالت كالكل يرمي، أذف العرخ صمػا، أخح 

رأيت العساؿ عشجه كضف مغ العامل خسدة آالؼ كضعيا في الذخكة استثسارًا، كأخح أرض عسخىا بضػتًا لمعساؿ، ك 
يحبػف صاحب السعسل أكثخ مغ أبضيع، فيحا العامل مثل ابشظ، يجب أف تدكجو، كتذتخؼ لو بضتًا، ىكحا اإلسبلـ، 
فاإلسبلـ جعل العبلقات متضشة ججًا، فالغشي السؤمغ عمى العضغ كالخأس لتػاضعو كسخائو، كالساؿ لضذ لو قضسة عشج 
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لى هللا عد كجل، فاآلف تجج الػضع اختمف كمسا ازداد غشى اإلنداف ازداد بخبًل، هللا، كلساذا الساؿ؟ لضتقخب بو إ
كاستعبلء، ككبخًا، إنو يحاسب عمى القخش، كيشفق بالسبليضغ عمى شيػاتو السشحخفة، كىحا العامل يحل مذكمتو 

ؼ كحل لو بخسدة آالؼ، أما ىػ فضقػؿ لظ: ذىبت إلى أكربا كصخفت ثبلثسئة ألف، كأعصى العامل خسدة آال
 مذكمتو. 

فضػجج أخػاف مؤمشػف عشجنا ىشا مغ فزل هللا، كعشجىع عساؿ، وهللا سسعت عجدًا مغ القرز عشيع مذخفة، 
 بتػاضعيع كبإكخاميع العساؿ، كىكحا اإلسبلـ يستغ العبلقات االجتساعضة كال يفتتيا. 

َت  ُتَخقِِّعضِو (())... َكِإَياِؾ َكُمَجاَلَدَة اأَلْغِشَضاِء َكال َتْدَتْخِمِقي ثَ  َْ  ْػًبا 
 ] التخمحؼ َعْغ َعاِئَذَة[

"إليي أخمقت الػجػه عشجؾ كثخة الحنػب كمداكغ األعساؿ، كقج حبدت عشا غضث الدساء لتؤدب عبادؾ بحلظ 
فأسألظ يا حمضع، يا مغ ال يعخؼ عباده مشو إال الجسضل، أف تدقضيع الداعة الداعة، فمع يدؿ يقػؿ الدػاعة الداعة 

الفزضل فقاؿ لي: "مالي أراؾ كئضبًا، فقمت:  حتى اكتفت الدساء بالغساـ، كأقبل السصخ مغ كل جانب، فجئت إلى
 أمخًا سبقشا إلضو غضخنا كتػاله عشا، فقررت عمضو القرة فراح الفزضل كخخ مغذضًا عمضو". 

 السذكبلت مغ نعع هللا عد كجل ألنيا سبب التػجو إلضو :

و قاؿ العباس: آخخ قرة يخكػ أف عسخ بغ الخصاب استدقى بالعباس رضي هللا عشو، فمسا فخغ عسخ مغ دعائ
كلع يكذف إال بتػبة، قج تػجو بي القـػ إلضظ  -مثل القػانضغ  -"الميع إنو لع يشدؿ ببلء مغ الدساء إال بحنب 

لسكاني مغ نبضظ صمى هللا عمضظ كسمع، كىحه أيجيشا إلضظ بالحنػب، كنػاصضشا بالتػبة، كأنت الخاعي ال تيسل 
خع الرغضخ، كرؽ الكبضخ، كارتفعت األصػات بالذكػػ، كأنت تعمع الزاؿ، كال تجع الكثضخ بجار السزضعة، فقج ض

الدخ كأخفى، الميع فأغثيع بغضثظ قبل أف يقشصػا فضيمكػا فإنو ال يضئذ مغ ركح هللا إال القـػ الكافخكف، قاؿ: فسا 
 أتّع كبلمو حتى ارتفعت الدساء مثل الجباؿ".

ػجج كاحج مشا لضذ لو مذكمة مع هللا عد كجل، إما ىا نحغ أكالء، كلضذ القرج القرز بل القرج نحغ، ال ي
برحتو، أك بسالو، أك ببضتو، أك بأكالده، أك بابشو السخيس، أك بدكجتو، ال يػجج إنداف، كىحه السذكبلت مغ نعع 
هللا عد كجل، كىحه السذكبلت سبب التػجو إلى هللا عد كجل، إف هللا يحب أف يدسع تزخع عبجه، إف هللا يحب 

ػت عبجه الميفاف، كبجكف مذكمة تقػؿ: يا رب مغ قمبظ، كتجعػ دعاء باردًا، كحتى يكػف الجعاء أف يدسع ص
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ساخشًا يكػف كراءه مذكمة، إذا خاؼ أما أنت فمدت بخائف يقػؿ: الميع اىجنا فضسغ ىجيت، كلكغ إذا كجج خػؼ 
عاء فضو إخبلص، كتخج، كإلحاح، حقضقي فسغ أعساقظ تجعػ، وهللا يخيج دعاء مغ األعساؽ، كيخيج دعاء حسضسًا، كد
 كشمب، كثقة، كتػكل، ك يقضغ، فيحا الجرس لشا كىحه القرز مزت قاؿ تعالى: 
 ﴿ ِتْمَظ ُأَمة  َقْج َخَمْت َلَيا َما َكَدَبْت َكَلُكْع َما َكَدْبُتْع  

 [134] سػرة البقخة: 

* * * 

سة الشبي صم  هللا عمضو ك سمع :  ْر

 كآخخ فقخة قرضخة في الجرس سضجنا الشبي صمى هللا عمضو: 
َع ِباْلِعَضاِؿ ِمْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمضْ  َْ ًجا َكاَف َأْر َْ ِو َكَسَمَع َقاَؿ: َكاَف ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ: َما َرَأْيُت َأ

 يَشِة... ((ِإْبَخاِىضُع ُمْدَتْخِضًعا َلُو ِفي َعَػاِلي اْلَسجِ 
 ]أحسج َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ [

أنت مؤمغ فضجب أف يكػف عشجؾ عصف عمى األكالد مشقصع الشطضخ، مثبًل رسػؿ هللا في السياجخيغ، كإبخاىضع 
 مدتخضع في السضجاف، في عػالي السجيشة في الصخؼ اآلخخ. 

 َكِإَنػُو َلُضَجَخُغ َكَكاَف ِضْئُخُه َقْضًشا َفَضْأُخُحُه َفُضَقبُِّمُو ُثَع َيْخِجُع ... (( ))... َفػَكاَف َيْشَصِمُق َكَنْحُغ َمَعُو َفَضْجُخُل اْلَبْضتَ 
 ترػر إندانًا خخج مغ السياجخيغ كمذى إلى السضجاف كقخع الباب أيغ إبخاىضع؟ أخحه كقبمو كعاد، ىكحا كاف ملسو هيلع هللا ىلص.

، ككاف عسخ يحب ابشو كيقبمو، فيحا الػالي نطخ إلى ىحا السػقف كسضجنا عسخ عضغ كالضًا كأعصاه كتاب التعضضغ
نطخ السدتشكف، فقاؿ لو: ما بظ؟ قاؿ: وهللا إني ال ُأقّبل أحجًا مغ أكالدؼ، فقاؿ لو: ىات الكتاب فأخحه كمدقو، 

 كقاؿ لو: كضف تخحع الشاس إف لع تخحع أكالدؾ فأنت لدت أىبًل. 

فضجب أف يحب األكالد، كأحضانًا تخػ السعمع لو ضخب مبخح فأيغ رحستظ؟ إف لع أنا أقػؿ: إذا اإلنداف كاف معمسًا 
تكغ تحب ىؤالء الصبلب فكضف تعمسيع؟ اتخؾ التعمضع، فالتعمضع يحتاج إلى رحسة، تعاممو مثل ابشظ، يسدكو مغ 

 ب أيزًا.سػالفو كيخفعو فضخخج الذعخ بضجيو، لػ أف معمسًا فعل ىحا مع ابشظ فساذا تفعل معو؟ ىحا لو أ
 كمغ رحستو ركػ الذضخاف:  
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َجَثُو َأَف الَشِبَي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ ِإنِّي أَلْدُخُل ِفي الَربلِة كَ  َْ َأَنا ُأِريُج ِإَشاَلَتَيا َفَأْسَسُع ))عغ َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ 
ِو ِمْغ ُبَكاِئِو((ُبَكاَء الَرِبيِّ َفَأَتَجَػُز ِفي َصبلِتي ِمَسا   َأْعَمُع ِمْغ ِشَجِة َكْجِج ُأمِّ

 ]مدمع عغ َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ[

يطيخ أف امخأة ترمي خمف الرفػؼ، ك ليا ابغ يبكي، كالشبي الكخيع في الرباح كاف يقخأ الدػر الصػيمة، فقخأ 
 خ الربلة.في الفجخ قل أعػذ بخب الشاس، ألنو سسع شفبًل يبكي كقمبو رقضق ما تحسل فاختر

امخأة في السدتذفى عمى كشظ الػالدة كال يػجج كال قابمة في السدتذفى فقالت الصبضبة: سػؼ أتػضأ كأصمي 
 العرخ كأحزخ إلضكع ك يكػف األمخ قج انتيى كال يػجج فقو. 

سة الشبي بالربضاف :  ْر

الت عائذة رضي هللا ككاف مغ رحستو بالربضاف أنو كاف يسدح رؤكسيع كيقبميع كسا جاء في الرحضحضغ، ق
 عشيا: قّبل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ الحدغ كالحدضغ ابشي عمي. 

َسِغ َأَف َأَبا ُىَخْيَخَة َرِضي الَميع َعْشيع َقاَؿ َقَبَل َرُسػُؿ َّللَاِ  ْْ َجَثَشا َأُبػ َسَمَسَة ْبُغ َعْبِجالَخ َْ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع  ))ك
اِبٍذ الَتِسضِسُي َجاِلًدا َفَقاَؿ اأَلْقَخُع: ِإَف ِلي َعَذَخًة ِمَغ اْلَػَلِج َما قَ اْلَحَدَغ ْبَغ  َْ َبْمُت ِمْشُيْع َعِميٍّ َكِعْشَجُه اأَلْقَخُع ْبُغ 

ُع ال ُيخْ  َْ ًجا َفَشَطَخ ِإَلْضِو َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ُثَع َقاَؿ: َمْغ ال َيْخ َْ ُع ((َأ َْ 
 ] مدمع عغ َأُبػ َسَمَسَة ْبُغ َعْبِج الخَّْحَسِغ[

 كفي الرحضحضغ عغ عائذة: 

ْبَضاَف َفَسا  ))َعْغ َعاِئَذَة َرِضي الَميع َعْشَيا َقاَلْت َجاَء َأْعَخاِبّي ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ: ُتَقبُِّمػَف الرِّ
َسَة((ُنَقبُِّمُيْع فَ  ْْ  َقاَؿ الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأَك َأْمِمُظ َلَظ َأْف َنَدَع َّللَاُ ِمْغ َقْمِبَظ الَخ

 ] مدمع َعْغ َعاِئَذَة َرِضي المَّيع َعْشَيا [

أؼ أنت ال يػجج فضظ رحسة، كمغ رحستو بالربضاف كحبو إدخاؿ الدخكر عمضيع، كاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا 
أكتي بأكؿ ما يجرؾ مغ الفاكية يعصضو لسغ يكػف في السجمذ مغ الربضاف كسا ركػ الصبخاني عغ ابغ عباس 

 رضي هللا عشيسا أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص 
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كضعيا عم  عضشضو ثع عم  شفتضو كقاؿ: الميع كسا أريتشا أكلو  -أي أكليا  -كػرة الثسخة )) كاف إذا أكتي ببا
 فأرنا آخخه ثع يعصضو مغ يكػف مغ الربضاف ((

 ]ركػ الصبخاني عغ ابغ عباس[

قجمػا لو أكؿ تسخة كضعيا عمى عضشضو ثع عمى شفتضو ثع أعصاىا الصفل في السجمذ، كمعشى ىحا أف الصفل يذتيي 
الفاكية أكثخ مغ الكبضخ، كأحضانًا األب يتجاىل شمب الصفل، كيكػف معو كال يحب األب الفاكية كاالبغ يحبيا 

 مثبًل. 

اَؿ َدَخْمَشا َمَع َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َعَم  َأِبي َسْضٍف اْلَقْضِغ ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضي الَميع َعْشيع قَ 
َعَمْضِو َبْعَج  َمُو َكَشَسُو ُثَع َدَخْمَشاَكَكاَف ِضْئًخا إِلْبَخاِىضَع َعَمْضِو الَدبلـ َفَأَخَح َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإْبَخاِىضَع َفَقبَ 
َسِغ ْبُغ َعْػٍؼ َذِلَظ َكِإْبَخاِىضُع َيُجػُد ِبَشْفِدِو َفَجَعَمْت َعْضَشا َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َتْحِرَفاِف َفقَ  ْْ اَؿ َلُو َعْبُج الَخ

َسة  ُثَع َأْتَبَعَيا ِبُأْخَخى َفَقاَؿ َصَم  الَميع َعَمْضِو  َرِضي الَميع َعْشيع َكَأْنَت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َفَقاَؿ َيا اْبَغ َعْػؼٍ  ْْ ِإَنَيا َر
 اِىضُع َلَسْحُدكُنػَف ((َكَسَمَع ِإَف اْلَعْضَغ َتْجَمُع َكاْلَقْمَب َيْحَدُف َكال َنُقػُؿ ِإال َما َيْخَض  َرُبَشا َكِإَنا ِبِفَخاِقَظ َيا ِإْبخَ 

 اِلٍظ َرِضي المَّيع َعْشيع []مدمع َعْغ َأَنِذ ْبِغ مَ 

 البكاء رحسة أما رفع الرػت بالبكاء فسغ الذضصاف. 

ِدْبُتُو أَ  َْ َنُو َقاَؿ َكَأَنَيا َشّغ َفَفاَضْت ))... َفُخِفَع ِإَل  َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع الَرِبُي َكَنْفُدُو َتَتَقْعَقُع َقاَؿ 
ُع َعْضَشاُه َفَقا َْ َسة  َجَعَمَيا َّللَاُ ِفي ُقُمػِب ِعَباِدِه َكِإَنَسا َيْخ ْْ َّللَاُ ِمْغ ِعَباِدِه َؿ َسْعج  َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َما َىَحا؟ َفَقاَؿ َىِحِه َر

َساَء (( َْ  الُخ
 ]مدمع َعْغ أسامة بغ زيج [

سة :  المصع ك ضخب الشفذ عحاب أما البكاء فْخ

 ك: 
ُعػُدُه َمَع  ْبِغ ُعَسَخ َقاَؿ: اْشَتَك  َسْعُج ْبُغ ُعَباَدَة َشْكَػى َلُو َفَأَت  َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع يَ )) َعْغ َعْبِج َّللَاِ 

َسِغ ْبِغ َعْػٍؼ َكَسْعِج ْبِغ َأِبي َكَقاٍص َكَعْبِج َّللَاِ ْبِغ َمْدُعػٍد َفَمَسا َدَخَل َعَمْضِو كَ  ْْ َجَجُه ِفي َغِذَضٍة َفَقاَؿ َأَقْج َعْبِج الَخ
َء َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َقَز  َقاُلػا ال َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َفَبَك  َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَمَسا َرَأى اْلَقْػـُ ُبَكا

ُب ِبَيَحا َكَأَشاَر ِإَل  َعَمْضِو َكَسَمَع َبَكْػا َفَقاَؿ َأال َتْدَسُعػَف ِإَف َّللَاَ  ُب ِبَجْمِع اْلَعْضِغ َكال ِبُحْدِف اْلَقْمِب َكَلِكْغ ُيَعحِّ  ال ُيَعحِّ
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ُع (( َْ  ِلَداِنِو َأْك َيْخ
ِ ْبِغ ُعَسَخ[  ] البخارؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

فإذا صخخ اإلنداف، كلصع، كضخب نفدو فبيحا يعحب، أما البكاء فخحسة، كالشبي الكخيع صمى هللا عمضو قّبل عثساف 
 بغ مطعػف كىػ مضت، لو صاحب تػفي فجاءه ك قّبمو كىػ مضت كىػ يبكي: 

ي َأْنُطُخ ِإَل  )) َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َقَبَل َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ُعثْ  َساَف ْبَغ َمْطُعػٍف َكُىَػ َمضِّت  َفَكَأنِّ
 ُدُمػِعِو َتِدضُل َعَم  َخَجْيِو ((

 ]التخمدؼ َعْغ َعاِئَذَة[

كعشج ابغ الجػزؼ في كتاب الػفاء عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت: " لسا مات عثساف بغ مطعػف كف الشبي 
ل ما بضغ عضشضو، ثع بكى شػيبًل، فمسا رفع عغ الدخيخ قاؿ: شػبى لظ يا عثساف لع ملسو هيلع هللا ىلص الثػب عغ كجيو، كقبّ 

 تمبدظ الجنضا كلع تمبديا، كاف فقضخًا ججًا".

كعغ سيل بغ حشضف رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يأتي ضعفاء السدمسضغ، كيدكرىع، كيعػد مخضاىع، كيذيج 
 مؤمشًا، ال متكبخًا كال مدتعمضًا" .  -أؼ متػاضعًا هلل عد كجل -ني مدكضشًا جشائدىع، كيقػؿ: "الميع أحذخ 

 ))ال يْجُخُل الجشَة َمّغ كاف في قمبو مثقاُؿ َْبة مغ ِكْبخ ((
 ]مدمع عغ عبج هللا بغ مدعػد [

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : صبلة السخيس 18الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

و، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشاب
 الرالحضغ. 

 صبلة السخيس :

: "صبلة السخيس"، كالسخض شيء يصخأ عمى اإلنداف، كالذخع الحكضع لع يجع  أييا األخػة السؤمشػف، درسشا الضـػ
 قزضًة أك ضخفًا صعبًا إال كشخع لو، كلكغ البج مغ تفرضبلت.

أف يرمي السؤمغ قاعجًا، كأف يرمي جالدًا، كأف يرمي مزصجعًا، كأف يرمي مدتمقضًا، كأف يػمئ بخأسو، يجػز 
ففي كل األحػاؿ يجػز أف يرمي، ك ىشاؾ استشباط بدضط مغ ىحا اإلجساؿ، فسا ىحا االستشباط؟ يجب أف ترمي 

سدتمقضًا، فإف لع تدتصع فسػمضًا بخأسظ، كاقفًا، فإف لع تدتصع فقاعجًا، فإف لع تدتصع فسزصجعًا، فإف لع تدتصع ف
فإف لع تدتصع فسػمضًا بعضشضظ، ماذا تدتشبصػف مغ ىحا اإلجساؿ؟ الربلة عساد الجيغ مغ أقاميا فقج أقاـ الجيغ، 

 كمغ ىجميا فقج ىجـ الجيغ.
شبي ال يجػز لخجل مؤمغ أف يجع الربلة بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ، يحارب عجكه فيشاؾ صبلة الحخب، إذ يقف ال
عمضو الربلة كالدبلـ كيأتع نرف الجشػد كراءه، كيرمػف ركعًة كاحجة، كالشرف اآلخخ يحخسو، فسادامت الربلة 

 يجب أف تكػف حتى في ساعة المقاء مع العجك فالربلة ىي الجيغ، لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 ))مغ تخؾ الربلة فقج كفخ جيارًا((

 ] الصبخاني عغ ابغ مدعػد[
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 ك: 

 ))بضغ الخجل كالكفخ تخؾ الربلة((
 ] مدمع عغ جابخ[

ًجا َفِإنَ  ّـِ َأْيَسَغ َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ: ال َتْتُخِؾ الَربلَة ُمَتَعسِّ ًجا ))َعْغ ُأ ُو َمْغ َتَخَؾ الَربلَة ُمَتَعسِّ
 ُسػِلِو ((َفَقْج َبِخَئْت ِمْشُو ِذَمُة َّللَاِ َكرَ 

ّـِ َأْيَسَغ[  ]أحسج َعْغ ُأ

 الحاالت التي يجػز فضيا لمسرمي أف يرمي قاعجًا :

قاؿ العمساء: إذا تعحر عمى السخيس كل القضاـ، كاف يرمي كاقفًا فػجج نفدو تزايق فضتابع جالدًا، شبعًا القضاـ 
حر االستحالة لكغ التعثخ الرعػبة، كسا الحقضقي أف تقف عمى قجمضظ أك تعثخ، ما الفخؽ بضغ التعحر كالتعثخ؟ التع

ىػ الفخؽ بضغ التعحر في اإلعخاب مشع مغ ضيػرىا التعحر، كمشع مغ ضيػرىا الثقل، إذا قمت: مشع مغ ضيػرىا 
التعحر يدتحضل عمى المداف أف يحخؾ األلف، لكغ الحخكات عمى الػاك ال تطيخ لمثقل، ألنو يثقل عمى المداف أف 

 ك مكدػرًة. يمفع الػاك مزسػمًة أ
إذا تعحر أك تعثخ كل القضاـ لػجػد ألع شجيج فيحه أكؿ حالة، أك خاؼ زيادة السخض، أك بطء الذفاء، أؼ كجػد ألع 
حقضقي، ىشاؾ حالة ال يػجج ألع حقضقي، كلكغ يتػقع إذا كقف أف يدداد السخض، كيتػقع أيزًا أنو إذا كقف مرمضًا 

ػؿ إنو إذا صمضت كاقفًا يتأخخ الذفاء أك يدداد السخض؟ قاؿ يتأخخ الذفاء، ىشا يػجج سؤاؿ دقضق ججًا فسغ الحؼ يق
العمساء: إذا غمب عمى ضشو، فعشجنا ضغ، كإذا غمب عمى ضشو، أك أخبخه شبضب مدمع حاذؽ، أك ضيخ الحاؿ في 
أثشاء الػقػؼ، فعشجنا ثبلث حاالت تجعمظ إذا كقفت يدداد السخض، أك يتأخخ الذفاء، أك تحذ بألع شجيج، بذخط 

غمب ىحا عمى ضشظ بتجخبٍة سابقة، أك أف يخبخؾ شبضب، أك أف يطيخ األلع فجأًة، ففي ىحه الحاالت الدابقة أف ي
 يجػز أف ترمي قاعجًا لعجـ كجػد ألع حقضقي، أك ألع متػقع، أك تأخضخ شفاء، أك زيادة الجاء. 

لسخض، أك بطء الذفاء صمى قاعجًا إذا تعحر أك تعثخ كل القضاـ بػجػد ألع شجيج فيحه أكؿ حالة، أك خاؼ زيادة ا 
بخكػع كسجػد، قاعجًا كسا يقعج لمجمػس األخضخ، كقج مّخ معشا سابقًا أف اإلنداف الستعب لو الحق أف يرمي 
الشػافل قاعجًا، كال يقبل مشو الفخض قاعجًا إذا كاف متعبًا، فالفخض يجب أف تؤديو قائسًا، أما إذا كاف ىشاؾ مخض 

 الفخض كالدشغ قاعجًا بخكػع كسجػد. فبحث آخخ، لظ أف ترمي
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كرجل ال يدتصضع أف يقعج عمى الصخيقة التي نألفيا في القعػد الشطامي أللع بعطاـ رجمضو، لو أف يقعج كضف يذاء، 
كلو أف يقعج متخبعًا، أك عمى شخفضغ، أك عمى ساقضو بأؼ شكل يخيحو، ك لو أف يجمذ، ك بقجر ما يدتصضع أف 

 ا قمت قبل قمضل. يجمذ أيزًا يرح ذلظ كس

 مغ تعحر عمضو الخكػع ك الدجػد يرمي قاعجًا :

إذا كاف معو اندالؽ غزخكفي بفقخاتو كآالـ ال تحتسل فإذا فعل ىكحا شعخ  -قاؿ: كإذا تعحر عمضو الخكػع كالدجػد 
ئو بألع شجيج نقػؿ لو: صّل قاعجًا كاركع كاسجج بخأسظ، لكشو يجب أف يجعل إيساءه لمدجػد أخفس مغ إيسا
لمخكػع، فإف لع يخفزو عشو ال ترح صبلتو، أما أف يزع شضئًا عالضًا يدجج عمضو فيحا مسا نيى عمضو الشبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص، كاف يزع كخسضًا عالضًا يدجج عمضو فيحا مسا نيى عمضو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
َرْضٍغ َرِضي الَميع َعْشيع َقاَؿ:  ُْ َكاَنْت ِبي َبَػاِسضُخ َفَدَأْلُت الَشِبَي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َعِغ ))َعْغ ِعْسَخاَف ْبِغ 

 الَربلِة َفَقاَؿ: َصلِّ َقاِئًسا َفِإْف َلْع َتْدَتِصْع َفَقاِعًجا َفِإْف َلْع َتْدَتِصْع َفَعَم  َجْشٍب ((
 ]التخمحؼ َعْغ ِعْسَخاَف ْبِغ ُحَرْضٍغ َرِضي المَّيع َعْشيع [

 اد الشدائي: " فإف لع تدتصع فسدتمقضًا ال يكمف هللا نفدًا إال كسعيا "كز 

 ك 

ِبَيا ، َفَأَخَح ُعػًدا ِلُضَرمَِّي ))َعْغ َجاِبٍخ َأّف َرُسػَؿ َّللَاِ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَد َمِخيًزا َفَخآُه ُيَرمِّي َعَم  ِكَساَدٍة ، َفَأَخَحَىا َفَخَم  
َفَخَم  ِبِو ، َفَقاَؿ : َصلِّ َعَم  اأَلْرِض ِإِف اْسَتَصْعَت ، َكِإال َفَأْكِمئ ِإيَساًء َكاْجَعْل ُسُجػَدَؾ َأْخَفَس ِمْغ َعَمْضِو َفَأَخَحُه 

 ُرُكػِعَظ((
 ] البضيقي عغ جابخ[

عادؼ، يػجج عشجنا إيساء بالخأس كالدجػد كالخكػع العاديضغ، كىػ قاعج الخكػع زاكية متػسصة بضغ القضاـ كالدجػد ال
 كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

))مغ استصاع مشكع أف يدجج عم  األرض فمضدجج كمغ لع يدتصع فبل يخفع إل  جبيتو شضئا يدجج عمضو 
 بخكػعو كسجػده يػمئ بخأسو ((

 ]الصبخاني في األكسط عغ ابغ عسخ[
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 مغ تعثخ عمضو القعػد في الربلة أكمأ مدتمقضًا أك عم  جشبو :

القعػد أكمأ مدتمقضًا أك عمى جشبو، عسمضات جخاحضة تكػف في شخفو الضسضغ مزسج كمجبرغ، فاستمقاؤه  كإذا تعثخ
عمى جشبو، يجػز أف يرمي مدتمقضًا عمى جشبو األيسغ، أك األيدخ، أك عمى ضيخه، أك قاعجًا بأية صػرة يختاح 

مًا كيرمي كرأسو إلى الدساء، أؼ الشطخ معيا، أك قائسًا، لكغ العمساء نيػا عغ أف يدتمقي الخجل عمى ضيخه تسا
إلى الدساء في الربلة مكخكه، كلحلظ قالػا: يجب أف يػضع تحت رأسو كسادة تجعل نطخه نحػ األماـ ال نحػ 

 الدساء.
 كيجعل تحت رأسو كسادًة لضرضخ كجيو إلى القبمة ال إلى الدساء.
قالػا: األدب أف يشرل ركبتضو لئبل يجعل ركبتضو نحػ اآلف إذا كاف مدتمقضًا باتجاه القبمة أؼ رجبله نحػ القبمة 

القبمة، كأحضانًا اإلنداف يدتمقي عمى ضيخه كيخفع ركبتضو نحػ األعمى، فيحا كضع فضو أدب أكبخ مسا جعل رجمضو 
مسجكدتضغ باتجاه القبمة كىحا مغ باب األدب إذا قجر، كإذا كاف السخض في عسػده الفقخؼ، أما كاف السخض في 

 فضجعميسا عمى شبضعتيسا.  ركبتضو
إذا تسكغ اإلنداف أف يكػف سخيخه في غخفة نػمو مغ الذخؽ إلى الغخب فخأسو نحػ الغخب ككجيو نحػ القبمة 
فمضفعل أكسل نػمة، أؼ الدخيخ شخؽ غخب، كمكاف الػسادة نحػ الغخب، فإذا استمقى اإلنداف عمى شقو األيسغ 

كرأسو نحػ الغخب ككجيو نحػ القبمة، كاإلنداف بغخفة الشـػ يشتبو إلى  فضرضخ كجيو نحػ القبمة كقجماه نحػ الذخؽ 
 ىحا.

 مغ عجد عغ اإليساء ك فيع الخصاب عمضو أف يرمي ما فاتو فإذا لع يفيع رفعت عشو :

كإذا تعحر اإليساء قاؿ: أخخت عمضو الربلة ماداـ يفيع الخصاب، فإذا لع يفيع الخصاب رفعت عشو الربلة، ال 
ل غضبة مصمقة مدتمقضًا عمى فخاش في السدتذفى غضبػبة تامة، ارتفع ضغصو كفقج كعضو، إذا كاف يػجج كعي ب

يعجد عغ اإليساء ك يفيع الخصاب عمضو أف يرمي ما فاتو مغ صمػات عشجما يدتعضج قجرتو، فإذا غاب عغ 
خسدة أكقات ال الػعي سقصت عشو الربلة فإذا كانت الرمػات خسدة أكقات فسا فػؽ، ك إذا كانت أقل مغ 

تدقط كلػ غاب عغ الػعي فعمضو أف يقزضيا. سقػط القزاء إذا داـ عجده عغ اإليساء أكثخ مغ خسذ صمػات 
فبعس العمساء قاؿ: إف استصاع أف يػمئ بجفشضو تقبل صبلتو لعطع شأف الربلة، كفي درس آخخ إف شاء هللا 

 نشتقل إلى بحث آخخ عغ قزاء الفػائت. 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

536 

 :الجعاء ىػ العبادة 

كاآلف إلى فرل مغ إحضاء عمـػ الجيغ متعمق بالجعاء، شبعًا بعج أف انتيضشا مغ مػضػع آداب الجعاء، نشتقل إلى 
بعس األدعضة السأثػرة عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، ال أدرؼ إذا كاف األمخ كاضحًا لجيكع، فالجعاء ىػ 

 قاؿ تعالى:  العبادة، كالربلة ىي الجعاء، كالربلة الجائسة ىي الجعاء،
 ﴿ اَلِحيَغ ُىْع َعَم  َصبَلِتِيْع َداِئُسػَف  

 [23] سػرة السعارج: 

يجعػف هللا إذا خخجػا مغ بضػتيع، كإذا دخمػا مداججىع، كإذا دخمػا إلى الدػؽ، كإذا استمقػا عمى فخشيع، كإذا 
كاجيػا صعػبًة، كإذا لبدػا ثػبًا ججيجًا، كإذا تشاكلػا شعامًا، كإذا دعػا إلى كلضسة، كإذا جاءىع مػلػد، أؼ في كل 

ّب أف يعخؼ ىحه األشضاء الجقضقة الجقضقة يقتشي كتاب األذكار حخكة كسكشة ذكخ هلل عد كجل، أؼ إذا اإلنداف أح
لمشػكؼ، كىحا الكتاب فضو كل أحػاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في حمو كتخحالو، كنػمو كيقطتو، كصحػه، كمع أصحابو، ككل 

 حخكة كسكشة ماذا كاف يفعل. 

 بعس األدعضة السأثػرة عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ :

ىشاؾ بعس األدعضة السأثػرة عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، مغ ىحه األدعضة دعاء كاف الشبي عمضو الربلة 
كالدبلـ يجعػ بو بعج ركعتي الفجخ، قاؿ ابغ عباس رضي هللا عشيسا بعثشي العباس إلى الشبي صمى هللا عمضة 

 قبل صبلة الربح قاؿ: كسمع فأتضتو مسدضًا، فقاـ يرمي مغ المضل فمسا صمى ركعتي الفجخ 
َسًة ِمْغ ِعْشِجَؾ ....(( ْْ  ))الَمُيَع ِإنِّي َأْسَأُلَظ َر

فاهلل عد كجل خمقشا لضخحسشا، كرحستو ال يعخفيا إال مغ ذاقيا، فإذا ذقت رحسة هللا عد كجل ترغخ الجنضا في 
ي الجنضا، فسغ عخؼ هللا زىج عضشضظ، كتشتقل مغ قمبظ إلى يجيظ، كإذا ذاؽ قمب السؤمغ رحسة هللا عد كجل زىج ف

 فضسا سػاه، كال يعخؼ ىحه الخحسة إال مغ ذاقيا.

فالعدل صف لي إياه، أحمػ ىػ مثل الجبذ؟ ال، أمثل القصخ؟ صفو لشا، أمثل العشب الحمػاني؟ كضف أصفو لظ؟ 
 يجب أف تحكقو، كمغ ذاؽ عخؼ، كال يعخؼ مػا نقػؿ إال مغ اقتفى أثخ الخسػؿ. 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

537 

   الدبلمة ك الدعادة :اإلنداف مفصػر عم

 إذًا يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
َسًة ِمْغ ِعْشِجَؾ ....(( ْْ  ))الَمُيَع ِإنِّي َأْسَأُلَظ َر

قمت لكع في الجرس الساضي األزمة أزمة معخفة، فمػ أف الزاؿ عخؼ ما عخفو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ألحب 
اشو، كلفعل الرالحات فعمو، فاألزمة أزمة معخفة، ألف كل إنداف هللا حبو، كألقبل عمضو إقبالو، كالنزبط انزب

مفصػر عمى حب الدبلمة كالدعادة، ك ال يػجج إنداف عمى كجو األرض إال كيخجػ الدبلمة كالدعادة، ال يػجج 
إنداف عمى كجو األرض إال كيتػخى الدعادة، فمساذا يذقى الشاس؟ ألف بعزيع يتػىسيا في شيء لضذ أىبًل ليا، 

 يتػىسػنيا في جسع الساؿ، قاؿ تعالى:ك 

ػا ُىَػ َخْضخ  ِمَسا َيْجَسُعػَف  ُْ َسِتِو َفِبَحِلَظ َفْمَضْفَخ ْْ  ﴿ ُقْل ِبَفْزِل َّللَاِ َكِبَخ
 [58] سػرة يػنذ : 

 يتػىسػنيا في السمحات الخقضقة، وهللا سبحانو كتعالى قاؿ: 

 َمِعضَذًة َضْشكًا َكَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَضاَمِة َأْعَس   ﴿ َكَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإَف َلُو 
 [ 124] سػرة شو: 

ضَغ َفَخَغ ِمْغ َصبل  ِْ ِتِو الَمُيَع ِإنِّي َأْسَأُلَظ ))عغ اْبِغ َعَباٍس َقاَؿ: َسِسْعُت َنِبَي َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ َلْضَمًة 
َسًة ِمْغ ِعْشجِ  ْْ َكُتَدكِّي  َؾ َتْيِجي ِبَيا َقْمِبي َكَتْجَسُع ِبَيا َأْمِخي َكَتُمُع ِبَيا َشَعِثي َكُتْرِمُح ِبَيا َغاِئِبي َكَتْخَفُع ِبَيا َشاِىِجيَر

ْعِصِشي ِإيَساًنا َكَيِقضًشا َلْضَذ َبْعَجُه ِبَيا َعَسِمي َكُتْمِيُسِشي ِبَيا ُرْشِجي َكَتُخُد ِبَيا ُأْلَفِتي َكَتْعِرُسِشي ِبَيا ِمْغ ُكلِّ ُسػٍء الَمُيَع أَ 
َسًة َأَناُؿ ِبَيا َشَخَؼ َكَخاَمِتَظ ِفي الُجْنَضا َكاآْلِخَخِة الَمُيَع ِإنِّي َأْسَأُلَظ اْلَفْػَز ِفي الْ  ْْ َعَصاِء َكُنُدَؿ الُذَيَجاِء َكَعْضَر ُكْفخ  َكَر

َسِتَظ الُدَعَجاِء َكالَشْرَخ َعَم  اأْلَْعَجاِء المَ  ْْ اَجِتي َكِإْف َقُرَخ َرْأِيي َكَضُعَف َعَسِمي اْفَتَقْخُت ِإَل  َر َْ ُيَع ِإنِّي ُأْنِدُؿ ِبَظ 
ِعضِخ َكِمْغ َدْعَػِة َفَأْسَأُلَظ َيا َقاِضَي اأْلُُمػِر َكَيا َشاِفَي الُرُجكِر َكَسا ُتِجضُخ َبْضَغ اْلُبُحػِر َأْف ُتِجضَخِني ِمْغ َعَحاِب الدَ 

ًجا ِمْغ لُثُبػِر َكِمْغ ِفْتَشِة اْلُقُبػِر الَمُيَع َما َقُرَخ َعْشُو َرْأِيي َكَلْع َتْبُمْغُو ِنَضِتي َكَلْع َتْبُمْغُو َمْدَأا َْ َلِتي ِمْغ َخْضٍخ َكَعْجَتُو َأ
ي َأْرَغُب ِإَلْضَظ فِ  ًجا ِمْغ ِعَباِدَؾ َفِإنِّ َْ َسِتَظ َرَب اْلَعاَلِسضَغ الَمُيَع َذا اْلَحْبِل َخْمِقَظ َأْك َخْضٍخ َأْنَت ُمْعِصضِو َأ ْْ ضِو َكَأْسَأُلَكُو ِبَخ

الُذُيػِد الُخَكِع الُدُجػِد اْلُسػِفضَغ الَذِجيِج َكاأْلَْمِخ الَخِشضِج َأْسَأُلَظ اأْلَْمَغ َيْػـَ اْلَػِعضِج َكاْلَجَشَة َيْػـَ اْلُخُمػِد َمَع اْلُسَقَخِبضَغ 
ضع  َكُدكد  َكَأْنَت َتْفَعُل َما ُتِخيُج الَمُيَع اْجَعْمَشا َىاِديَغ ُمْيَتِجيَغ َغْضَخ َضالِّضَغ َكاَل مُ ِباْلُعيُ  ِزمِّضَغ ِسْمًسا أِلَْكِلَضاِئَظ ػِد ِإَنَظ َرِْ

َبَظ َكُنَعاِدي ِبَعَجاَكِتَظ َمْغ َخاَلَفظَ  َْ َجاَبُة َكَىَحا اْلُجْيُج  َكَعُجِكا أِلَْعَجاِئَظ ُنِحُب ِبُحبَِّظ َمْغ َأ الَمُيَع َىَحا الُجَعاُء َكَعَمْضَظ اإلِْ
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ِمْغ َخْمِفي َكُنػًرا َعْغ َكَعَمْضَظ الُتْكبَلُف الَمُيَع اْجَعْل ِلي ُنػًرا ِفي َقْمِبي َكُنػًرا ِفي َقْبِخي َكُنػًرا ِمْغ َبْضِغ َيَجَي َكُنػًرا 
َكُنػًرا ِمْغ َفْػِقي َكُنػًرا ِمْغ َتْحِتي َكُنػًرا ِفي َسْسِعي َكُنػًرا ِفي َبَرِخي َكُنػًرا ِفي َشْعِخي َيِسضِشي َكُنػًرا َعْغ ِشَساِلي 

ُنػًرا َكاْجَعْل ِلي  َكُنػًرا ِفي َبَذِخي َكُنػًرا ِفي َلْحِسي َكُنػًرا ِفي َدِمي َكُنػًرا ِفي ِعَطاِمي الَمُيَع َأْعِطْع ِلي ُنػًرا َكَأْعِصِشي
اَل َيْشَبِغي الَتْدِبضُح ِإاَل ػًرا ُسْبَحاَف اَلِحي َتَعَصَف اْلِعَد َكَقاَؿ ِبِو ُسْبَحاَف اَلِحي َلِبَذ اْلَسْجَج َكَتَكَخـَ ِبِو ُسْبَحاَف اَلِحي نُ 

َعِع ُسْبَحاَف ِذي اْلَسْجِج َكاْلَكَخـِ ُسْبَحاَف ِذي اْلَجبَل  ِجيث  َلُو ُسْبَحاَف ِذي اْلَفْزِل َكالشِّ َْ ـِ َقاَؿ أبػ ِعضَد  َىَحا  ْكَخا ِؿ َكاإلِْ
ِجيِث اْبِغ َأِبي َلْضَم  ِإاَل ِمْغ َىَحا اْلَػْجِو َكَقْج َرَكى ُشْعَبُة َكُسفْ  َْ َضاُف الَثْػِرُي َعْغ َسَمَسَة َغِخيب  اَل َنْعِخُفُو ِمْثَل َىَحا ِمْغ 

 َعِغ الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َبْعَس َىَحا اْلَحِجيِث َكَلْع َيْحُكْخُه ِبُصػِلِو(( ْبِغ ُكَيْضٍل َعْغ ُكَخْيٍب َعِغ اْبِغ َعَباسٍ 
 ]التخمحؼ عغ اْبِغ َعبَّاٍس[

َسًة ِمْغ ِعْشِجَؾ َتْيِجي ِبَيا َقْمِبي َكَتْجَسُع ِبَيا َأْمِخي ...(( ْْ ي َأْسَأُلَظ َر  ))... الَمُيَع ِإنِّ
 اْبِغ َعبَّاٍس[]التخمحؼ عغ 

 السؤمغ بجيج قمضل يحقق نتائج باىخة ك الكافخ يجعل هللا أمخه فخًشا :

انطخ اآلف إلى الكافخ ككاف أمخه فخشًا، بضتو غضخ مشزبط، زكجتو غضخ مشزبصة، ك مػاعضجه غضخ مزبػشة، 
 كعبلقاتو غضخ صحضحة، كبضعو كشخاؤه فاسج، ككبلمو فضو ضشػف، كمعتقجاتو فضيا انحخافات، قاؿ تعالى: 

َكاْلَعِذيِّ ُيِخيُجكَف َكْجَيُو َكاَل َتْعُج َعْضَشاَؾ َعْشُيْع ُتِخيُج ِزيَشَة اْلَحَضاِة ﴿ َكاْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع اَلِحيَغ َيْجُعػَف َرَبُيْع ِباْلَغَجاِة 
 الُجْنَضا َكاَل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َكاَتَبَع َىَػاُه َكَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا  

 [ 28] سػرة الكيف: 

 ())... َكَتْجَسُع ِبَيا َأْمِخي...(
 ]التخمحؼ عغ اْبِغ َعبَّاٍس[

 لحلظ قاؿ الشبي الكخيع عمضو الربلة كالدبلـ: 

 )) مغ أصبح كأكبخ ىسو اآلخخة جعل هللا غشاه في قمبو، كجسع عمضو شسمو كأتتو الجنضا كىي راغسة...((
 ]التخمحؼ عغ أنذ[

 عد كجل أف يؤدبو يبحؿ جيػدًا أؼ بجيج قمضل يحقق نتائج باىخة، فاهلل عد كجل جسع لو شسمو، ك إذا أراد هللا
جبارة تعجد عشيا الخجاؿ، كمع ذلظ ال يحقق شضئًا، كيذغمو برفقة ثبلث سشػات ثع يخدخه بيا مئة ألف، ك يقػؿ 
 لظ: يا لضتشي أغمقت السحل كذىبت ندىات، أك نست، إذ يذغمو بصخيق مدجكد، كبصخؽ كميا متاىات، كلحلظ: 
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 ...(()) مغ أصبح كأكبخ ىسو اآلخخة 
 أؼ: 

 )) اعسل لػجو كاْج يكِفظ الػجػه كميا ((
 ] أخخجو ابغ عجؼ كالجيمسي عغ أنذ [

 )) مغ جعل اليسـػ ىسًا كاْجًا كفاه هللا اليسـػ كميا ((
 ] الجامع ألحكاـ القخآف [

 )) مغ شغمو ذكخي عغ مدألتي أعصضتو فػؽ ما أعصي الدائمضغ ((
 ] مغ الجر السشثػر عغ عسخ بغ الخصاب [

"عبجؼ كغ لي كسا أريج أكغ لظ كسا تخيج، كغ لي كسا أريج كال تعمسشي بسا يرمحظ، أنت تخيج كأنا أريج فإذا 
 سمستشي فضسا أريج كفضتظ ما تخيج، كإف لع تدمسشي فضسا أريج أتعبتظ فضسا تخيج ثع ال يكػف إال ما أريج." 

 امتحاف اإلنداف مغ ِقبل هللا كذف لسعجنو :

 ػسف لساذا نقخأىا؟ ىل ىي تدمضة أـ لمستعة؟ قاؿ تعالى: نقخأ قرة سضجنا ي
 ﴿ َوَّللَاُ َغاِلب  َعَم  َأْمِخِه َكَلِكَغ َأْكَثَخ الَشاِس اَل َيْعَمُسػَف  

 [ 21] سػرة يػسف: 

عذخة أخػة أشجاء ائتسخكا عمى أخضيع الرغضخ، كأرادكا أف يقتمػه، قاؿ قائل مشيع: اجعمػه في غضابت الجب، 
كضعػه في بئخ جاءت سضارًة فأرسمػا كاردىع قاؿ: يا بذخػ، أسخكه بزاعة، اشتخكه بثسغ بخذ ككانػا فضو مغ 

، دعتو الداىجيغ، دخل قرخ العديد ككاف خادمًا عبجًا ك لكشو كاف مخمرًا  هلل عد كجل كعفضفًا، عف عغ السحاـر
امخأة ذات مشرب كجساؿ فقاؿ: إني أخاؼ هللا رب العالسضغ، قاؿ: معاذ هللا إنو ربي أحدغ مثػاؼ، كفي الشياية 
صار عديد مرخ، قالػا: أ إنظ ألنت يػسف؟ قاؿ: أنا يػسف كىحا أخي قج مّغ هللا عمضشا إنو مغ يتِق كيربخ 

 جخ السحدشضغ. ىحه القرة ما معشاىا؟ فإف هللا ال يزضع أ

 ﴿ َوَّللَاُ َغاِلب  َعَم  َأْمِخِه َكَلِكَغ َأْكَثَخ الَشاِس اَل َيْعَمُسػَف  
 [ 21] سػرة يػسف: 
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ربشا عد كجل يخمق لظ ضخكفًا صعبة تزضق عمضظ الجنضا، كيفتحيا مغ شخيق فضو حخاـ، فيحا ىػ االمتحاف 
الرعب، إذ ال يػجج أعساؿ إشبلقًا، كمفتػح عسل ال يخضي هللا عد كجل، فالسؤمغ الرادؽ الرابخ يقػؿ: أنا لػ 

ذ لي خضار في األمخ؟ لقج رسب في مت جػعًا لغ أفعل ىحا؟ كاألقل صجقًا يقػؿ: ماذا أفعل أنا مزصخ كلض
االمتحاف، كلكغ إذا كاف إيسانظ باهلل قػيًا فيحا اآلمخ العطضع خالق الكػف ىل يجعظ ببل شيء إذا اختخت رضاه؟ 
كإذا آثخت رضاه ىل يجعظ خمف الشاس؟ حاشا هلل ،كىحا يتشافى مع أبدط قػاعج الػفاء، كأنت تؤثخ رضاه ثع 

كال يخضضظ، لكغ يؤخخ لظ العصاء قمضبًل حتى يشكذف السعجف ك ىحه عمى يتخكظ!! محاؿ أف تصمب رضاه 
 مػضػع 

 ))....َكَتْجَسُع ِبَيا َأْمِخي ...((
 فالسؤمغ مجسػع الذسل ك أمػره مضدخة. 

 السؤمغ ال يرجؽ إال ما جاء بو القخآف الكخيع :

ف يجه خزخاء، ال يػجج يج خزخاء، ال يا أخػاف: التضدضخ لو قانػف ال تدسػه حطًا، ال يػجج حع، ال تقػلػا: فبل
تدسػا فبلنًا مخزكقًا، ال يػجج مخزكؽ يػجج هللا ىػ الخازؽ، ال تقػلػا: فبلف القجر تبدع لو، فيحا كبلـ فارغ، ال 
ه تقػلػا: إف األياـ رفعتو، فبل يػجج أياـ، كال يػجج إال هللا، ال تقػلػا: الجىخ كاف لو بالسخصاد، ال يػجج إال هللا، فيح
كميا كمسات الذخؾ، ككمسات الكفخ، ىحا قجمو نحذ، ما ىحا الكبلـ؟ فاهلل يؤدبو، دخل فبلف البضعة فزت، ما ىحا 
الكبلـ؟ يقػؿ: أخي قجمو نحذ، ىحا الذيء تػىع مغ الذضصاف، ال إلو إال هللا، ال خضخة كال كيانة كال سحخ 

 : فالسؤمغ ال يرجؽ إال ما جاء بو القخآف الكخيع، قاؿ تعالى
ُجكِر ﴿ ُقْل َأُعػُذ ِبَخبِّ الَشاِس*َمِمِظ الَشاِس*ِإَلِو الَشاِس*ِمْغ َشخِّ اْلَػْسَػاِس اْلَخَشاِس*اَلِحي ُيَػْسِػُس ِفي صُ 

 الَشاِس*ِمْغ اْلِجَشِة َكالَشاِس 
 [ 6-1] سػرة الشاس: 

 ﴿ ُقْل َأُعػُذ ِبَخبِّ اْلَفَمِق*ِمْغ َشخِّ َما َخَمَق 
 [ 2-1فمق: ] سػرة ال
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 َسِمي...(())... َكَتْجَسُع ِبَيا َأْمِخي َكَتُمُع ِبَيا َشَعِثي َكُتْرِمُح ِبَيا َغاِئِبي َكَتْخَفُع ِبَيا َشاِىِجي َكُتَدكِّي ِبَيا عَ 
 ]التخمحؼ عغ اْبِغ َعبَّاٍس[

 كل ىحا مغ رحسة هللا. 

 االبتعاد عغ الفتغ :

ىحه الخحسة تيجؼ بيا قمبي، كتجسع بيا شسمي، كتمع بيا شعثي الستفخؽ، كتخد بيا الفتغ عشي، كأحضانًا اإلنداف 
يشتكذ، كيحزخ جياز ليػ إلى البضت، يفدج لو حضاتو السشدلضة، كقعت جخيستاف في دكما كفي الدبجاني بدػبب 

كتخد بيا الفتغ ىحه فتشة شػبى لسغ كسعتو الدشة جيػاز الفضجيػ، إنداف كجج ابشو فػؽ ابشتو بدبب جياز الميػ، 
 كلع تدتيػه البجعة: 

ْئِشي َعْغ ُكلِّ َشْيٍء، َفَقاَؿ: )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ِإنِّي ِإَذا َرَأْيُتَظ َشاَبْت َنْفِدي َكَقَخْت َعْضِشي َفَأْنبِ 
َقاَؿ ُقْمُت: َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َأْنِبْئِشي َعْغ َأْمٍخ ِإَذا َأَخْحُت ِبِو َدَخْمُت اْلَجَشَة؟ َقاَؿ: َأْفِر الَدبلـَ ُكُل َشْيٍء ُخِمَق ِمْغ َماٍء، 

ـٍ(( ـ  ُثَع اْدُخِل اْلَجَشَة ِبَدبل ـَ َكُقْع ِبالَمْضِل َكالَشاُس ِنَضا ا َْ ـَ َكِصِل األْر  َكَأْشِعِع الَصَعا
 َخْيَخَة[]أحسج َعْغ َأِبي ىُ 

 تخد بيا الفتغ عشي، يا رسػؿ هللا بع أنجػ مغ عحاب هللا؟ قاؿ: 

 َبْضُتَظ َكاْبِظ َعَم  )) َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ َقاَؿ: ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َما الَشَجاُة؟ َقاَؿ َأْمِدْظ َعَمْضَظ ِلَداَنَظ َكْلَضَدْعظَ 
 َخِصضَئِتَظ ((

 ْبِغ َعاِمٍخ[ ]التخمحؼ َعْغ ُعْقَبةَ 

 فيحه الفتغ كالسضسا في ىحه األياـ الفتغ يقطى، الفتشة نائسٌة لعغ هللا مغ أيقطيا، قاؿ تعالى: 

َت  ِإَذا ُل الَشاُس َكاأْلَْنعَ ﴿ ِإَنَسا َمَثُل اْلَحَضاِة الُجْنَضا َكَساٍء َأْنَدْلَشاُه ِمْغ الَدَساِء َفاْخَتَمَط ِبِو َنَباُت اأْلَْرِض ِمَسا َيْأكُ  َْ ـُ  ا
ِرضًجا َكَأْف َلْع  َأَخَحْت اأْلَْرُض ُزْخُخَفَيا َكاَزَيَشْت َكَضَغ َأْىُمَيا َأَنُيْع َقاِدُركَف َعَمْضَيا َأَتاَىا َأْمُخَنا َلْضبًل َأكْ  َْ َنَياًرا َفَجَعْمَشاَىا 
ـٍ َيَتَفَكخُ  ُل اآْلَياِت ِلَقْػ  كَف  َتْغَغ ِباأْلَْمِذ َكَحِلَظ ُنَفرِّ

 [24]سػرة يػنذ: 
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كل شيء مديغ، األسػاؽ مديشة ججًا، البزاعة معخكضة عخضًا يدضخ ليا المعاب، ك في األسػاؽ إضاءة، 
كعخض جسضل، كاألسػاؽ كميا تزج بحاجات اإلنداف، قاؿ رسػؿ هللا: "شخ الببلد أسػاقيا كخضخىا مداججىا"، 

 فيشا يػجج رحسة، كتحكضخ باآلخخة، كبداعة المقاء، كبداعة الفخاؽ. 

َسًة ِمْغ ِعْشِجَؾ َتْيِجي ِبَيا َقْمِبي َكَتْجَسُع ِبَيا َأْمِخي َكَتُمُع ِبَيا َشَعِثي كَ ))...  ْْ ي َأْسَأُلَظ َر ُتْرِمُح ِبَيا َغاِئِبي الَمُيَع ِإنِّ
 َتْعِرُسِشي ِبَيا ِمْغ ُكلِّ ُسػٍء((َكَتْخَفُع ِبَيا َشاِىِجي َكُتَدكِّي ِبَيا َعَسِمي َكُتْمِيُسِشي ِبَيا ُرْشِجي َكَتُخُد ِبَيا ُأْلَفِتي كَ 

 ]التخمحؼ عغ اْبِغ َعبَّاٍس[

 شخيق اإليساف شخيق مرضخي :

أحضانًا اإلنداف لو فػرة يأتي إلى الجامع كيدسع الحق كيتأثخ، كيثػر ك يحب الحق، كأنا يبمغشي ىحا األمخ، أقػؿ 
ػلة بالفػرة ثع يشتكذ نكدة شجيجة، إذا اإلنداف ليحا الخجل: ثبتظ هللا يا أخي، ألف البصػلة بالثبات كلضدت البص

بشى إيسانو عمى عمع ال يشتكذ، أما إذا بشاه عمى انفعاالت كعمى عػاشف فيحه خصخة، كىحه ليا فػرة، كعشجما 
تشتيي الفػرة يعػد إلى ما كاف عمضو، كربسا انتكذ نكدًة خصضخة، فضفجخ فجػرًا ال يفجخه أىل الفجػر، كالثبات نبات 

 قػلػف، أنت سمكت شخيق اإليساف كىحا شخيق مرضخؼ، قاؿ تعالى: كسا ي
 ُخ َكَما َبَجُلػا َتْبِجيبًل  ﴿ ِمَغ اْلُسْؤِمِشضَغ ِرَجاؿ  َصَجُقػا َما َعاَىُجكا َّللَاَ َعَمْضِو َفِسْشُيْع َمْغ َقَز  َنْحَبُو َكِمْشُيْع َمْغ َيْشَتطِ 

 [23]سػرة األحداب: 

 لى: أؼ لضذ مؤقتًا، قاؿ تعا

ْخٍؼ َفِإْف َأَصاَبُو َخْضخ  اْشَسَأَف ِبِو َكِإْف َأَصاَبْتُو ِفْتَشة  اْنقَ  َْ َمَب َعَم  َكْجِيِو َخِدَخ ﴿ َكِمَغ الَشاِس َمْغ َيْعُبُج َّللَاَ َعَم  
 الُجْنَضا َكاآْلَِخَخَة َذِلَظ ُىَػ اْلُخْدَخاُف اْلُسِبضُغ  

 [11]سػرة الحج: 

لسحل يقػؿ: بعج أف آمشا ىكحا صار معشا، وهللا كشت ال أىجأ مغ البضع، كاآلف بعجما لحقشا فإذا عسمو قلَّ في ا
 الجيغ نزب مػردؼ.

يجب أف تػشغ نفدظ أف تحب هللا، كأف تدتقضع عمى أمخه في الدخاء كالزخاء، كفي الغشى كالفقخ، كفي إقباؿ 
لع يأتظ، جاءؾ بشات أك ذكػر، دخمظ محجكد أك غضخ الجنضا ك إدبارىا، إف كشت متدكجًا أك عازبًا، جاءؾ أكالد أـ 

 محجكد، الرحة شضبة أـ غضخ ذلظ، أنت آمشت باهلل عد كجل؟ ىكحا الرحابة كانػا. 
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 السرائب محظ الخجاؿ :

سضجنا عمي يقػؿ: "الخضى بسكخكه القزاء أرفع درجات الضقضغ"، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ إذا اإلنداف أصابتو 
إلى هللا كقاؿ: يا ربي لظ الحسج عمى ىحه السرضبة، الشظ أف فضيا حكسًة كرحسًة كعمسًا، أنا فقضخ مرضبة كتػجو 

إلضيا، ىل تعمسػف أف ىحا نجاح باىخ عشج هللا، ابتبله كنجح، كيػجج أشخاص عمى السرائب يتغضخ إيسانيع، 
اف يصمب مغ هللا الدبلمة، كلكغ كىشاؾ أشخاص عمى السرائب الثقضمة يقػؿ لظ: أيغ هللا؟ يشكخ كجػده، فاإلند

 إذا جاء الببلء فالسرائب محظ الخجاؿ.
كسضجنا رسػؿ هللا كاف مغ السسكغ أال يػاجو أعجاء إشبلقًا، ككاف مغ السسكغ أف يزعو هللا في بضئة كميا مؤمشة، 
مثبًل نذأ في مكة ك ال يػجج فضيا أؼ كافخ ككميا مؤمشػف، فمسا جاءت الخسالة آمشػا بو جسضعًا، ال يػجج حخكب، 

كالشاس مقبمػف عمضيا، كأصحابو محبػف لو، كإكخاميع شجيج كال أعجاء، كال شيء إشبلقًا، فالجعػة تشتذخ بدخعة، 
لو، كاف مغ السسكغ، كلكغ معجنو الثسضغ ال يشكذف في ىحا، لو معجف ثسضغ ملسو هيلع هللا ىلص فبل يشكذف إال في غار ثػر، 

أبا بكخ ما ضشظ  قاؿ: "يا أبا بكخ ال تحدف إف هللا معشا، قاؿ لو: لػ نطخ أحجىع إلى مػضع قجمو لخآنا، قاؿ لو: يا
 باثشضغ هللا ثالثيسا؟ قاؿ لو: لقج رأكني، قاؿ: يا أبا بكخ ألع تقخأ قػلو تعالى: 

 ﴿ َكِإْف َتْجُعػُىْع ِإَل  اْلُيَجى اَل َيْدَسُعػا َكَتَخاُىْع َيشُطُخكَف ِإَلْضَظ َكُىْع اَل ُيْبِرُخكَف 
 [198]سػرة األعخاؼ: 

الصائف ثسانضة كضمػ متخات مذضًا، فأنت اذىب إلى دكما مذضًا فيل يجب أف يسخ بسػقف صعب، كأف يحىب إلى 
تدتصضع؟ سبعة عذخ كضمػ حتى ترل كالصائف ثسانػف كلضذ الصخيق سيبًل، شق شخقات إلى الصائف شيء ال 
يرجقو العقل، جباؿ كعخة كأنيا ججر، كصل الشبي الكخيع مذضًا عمى قجمضو إلى الصائف لضجعػىع إلى هللا كرسػلو، 

أبػا، كأنكخكا، كاستيدؤكا، ككفخكا، كعاد إلى مكة مخحكاًل، كقاؿ لو أحجىع استيداًء: ألع يجج هللا أحجًا غضخؾ يبعثو ف
إلضشا؟ كقاؿ لو آخخ: وهللا لػ أنظ نبي حقًا لسدقت أثػاب الكعبة، فساذا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ؟ قاؿ: "إف هللا 

 ناصخ نبضو".

ق عمضو السذخكػف، ألجؤكىع إلى الذعاب، كنرح أصحابو باليجخة إلى الحبذة، تػفضت زكجتو، كتػفي عسو، كضض
كىاجخ إلى السجيشة، كتبعو سخاقة لضأخح الجائدة، مئتا ناقة لسغ يأتي بو حضًا أك مضتًا، قاؿ: يا ربي اكفشا إياه كسا 

ثة فعخؼ أنو مسشػع مشو، شئت ككضف شئت، فغاصت قجما الفخس في الخمل فػقع مغ عمى فخسو السخة الثانضة كالثال
 كأنو نبي قاؿ لو: مخني قاؿ: خحؿ عشا، فعاد سخاقة كرد الشاس عغ الشبي، قاؿ: ىحا الػجو لضذ فضو أحج كفضتكسػه. 
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يجب أف يسخ في ضخؼ صعب، فإذا اإلنداف خاؼ ال يحدف فاألنبضاء مخكا في ضخكؼ صعبة، فضجب أف تخاؼ 
 مرضبة كبضخة فبل تقل نفدظ: ما ىحا الجيغ؟ يا رب إني راض. مخة، ك أف يقل دخمظ مخة، كأف تذعخ بذبح 

 الحضاف امتحاف ككل ِشّجة كراءىا َشّجة إل  هللا عد كجل :

اإلماـ الذافعي رضي هللا عشو أثشاء الصػاؼ سسع رجبًل يقػؿ: يا رب ارض عشي، إنو رجل عادؼ، فقاؿ لو: يا 
يخحسظ هللا؟ قاؿ لو: أنا دمحم بغ إدريذ الذافعي، قاؿ لو: ىحا لػ رضضت عغ هللا لخضي هللا عشظ، قاؿ: مغ أنت 

ككضف أرضى عشو كأنا أتسشى رضاه؟ ما ىحا الكبلـ ما قشع بو، فقاؿ اإلماـ الذافعي: يـػ تدخ بالشقسة سخكرؾ 
بالشعسة فقج رضضت عغ هللا، كىحا السقضاس الجقضق، شيء ال تحبو فعمضظ أف تقػؿ مغ أعسق أعساقظ: يا رب لظ 

 ج، أنا راض. الحس
قاؿ لي شبضب بسدتذفى: جاءنا مخيس معو سخشاف في األمعاء كآالـ ىحا السخض ال تحتسل، كمسا دخل عمضو 
زائخ يقػؿ لو: اشيج يا أخي أنشي راض عغ هللا، يا ربي لظ الحسج، شيء غخيب كمسا دخل زائخ يقػؿ لو: اشيج 

 أنشي راض عغ هللا.
ال يفتخ لدانو عغ الحسج هلل، يا ربي لظ الحسج،  -كىحه نرضحة لػجو هللا  -ىكحا السؤمغ فإذا هللا بعث بسذكمة 

 فبلبج مغ حكسة كراء ىحه السذكمة، كالبج مغ رحسة كراءىا، كالبج مغ قفدة، كل ِشّجة كراءىا َشّجة إلى هللا.
غ االمتحاف؟ قاؿ الحضاة امتحانات مغ الحؼ قاؿ لظ: إنو مسكغ أف تعضر حضاة ىادئة ال يػجج فضيا كال مذكمة؟ أي

 تعالى: 
ِدَب الَشاُس َأْف ُيْتَخُكػا َأْف َيُقػُلػا َآَمَشا َكُىْع اَل ُيْفَتُشػَف   َْ  ﴿ َأ

 [2] سػرة العشكبػت : 

تخيج حضاة عمى ترسضسظ ال يػجج فضيا مخض، كال اندعاج، كال مذكمة مع الدكجة أبجًا، كال مذكمة مع األكالد، كال 
ال رحستظ، ك ال تطيخ حكستظ، إف لع يكغ ىشاؾ مذاكل أيغ حكستظ؟ ال تطيخ، يطيخ حمسظ، كال عمسظ، ك 

أحزخ أغبى إنداف ضعو في مػقف مضدػر تججه بذكل جضج، ضع إندانًا في مشرب كال يػجج مذكمة في 
خ السعسل، كلكغ السذكمة إذا اآللة تعصمت، أك العامل شّح، أك مادة فقجت، فيشا تبجك حكسة السجيخ العاـ كضف يػف

 السادة. 
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 مػقف الشبي مغ األنرار ك ْكستو العطضسة :

 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص جاءه صحابي جمضل يقػؿ لو: إف قػمي كججكا عمضظ في أنفديع: 
ِتْمَظ اْلَعَصاَيا ِفي ُقَخْيٍر ))َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِريِّ َقاَؿ َلَسا َأْعَص  َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َما َأْعَص  ِمْغ 
 َْ َت  َكُثَخْت ِفضِيُع اْلَقاَلُة َكَقَباِئِل اْلَعَخِب َكَلْع َيُكْغ ِفي اأْلَْنَراِر ِمْشَيا َشْيء  َكَجَج َىَحا اْلَحُي ِمَغ األْنَراِر ِفي َأْنُفِدِيْع 

َت  َقاَؿ َقاِئُمُيْع َلِقَي َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعمَ  ْضِو َكَسَمَع َقْػَمُو َفَجَخَل َعَمْضِو َسْعُج ْبُغ ُعَباَدَة َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ِإَف َْ
َظ َكَأْعَصْضَت َعَصاَيا َىَحا اْلَحَي َقْج َكَجُجكا َعَمْضَظ ِفي َأْنُفِدِيْع ِلَسا َصَشْعَت ِفي َىَحا اْلَفْيِء اَلِحي َأَصْبَت َقَدْسَت ِفي َقْػمِ 

ُج َقاَؿ َيا َرُسػَؿ ا ِفي َقَباِئِل اْلَعَخِب َكَلْع َيُكْغ ِفي َىَحا اْلَحيِّ ِمَغ األْنَراِر َشْيء  َقاَؿ: َفَأْيَغ َأْنَت ِمْغ َذِلَظ َيا َسعْ ِعَطامً 
َقاَؿ: َفَخَخَج َسْعج  َفَجَسَع الَشاَس ِفي َّللَاِ َما َأَنا ِإال اْمُخؤ  ِمْغ َقْػِمي َكَما َأَنا َقاَؿ َفاْجَسْع ِلي َقْػَمَظ ِفي َىِحِه اْلَحِطضَخِة 

اْجَتَسُعػا َأَتاُه َسْعج  َفَقاَؿ َقِج ِتْمَظ اْلَحِطضَخِة َقاَؿ َفَجاَء ِرَجاؿ  ِمَغ اْلُسَياِجِخيَغ َفَتَخَكُيْع َفَجَخُمػا َكَجاَء آَخُخكَف َفَخَدُىْع َفَمَسا 
َقاَؿ َفَأَتاُىْع َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَحِسَج َّللَاَ َكَأْثَش  َعَمْضِو ِباَلِحي ُىَػ اْجَتَسَع َلَظ َىَحا اْلَحُي ِمَغ األْنَراِر 

 َلُو َأْىل  ُثَع... ((
 ]أحسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ [

 مػقف سضاسي. انطخكا إلى ىحا السػقف، شبعًا ىػ مػقف نبػؼ لكغ عمساء الدضاسة اعتبخكه أذكى 

ُضبلاًل َفَيَجاُكُع َّللَاُ َكَعاَلًة ))... َقاَؿ َيا َمْعَذَخ األْنَراِر َما َقاَلة  َبَمَغْتِشي َعْشُكْع َكِجَجة  َكَجْجُتُسػَىا ِفي َأْنُفِدُكْع َأَلْع آِتُكْع 
ِل َّللَاُ َكَرُسػُلُو َأَمُغ َكَأْفَزُل َقاَؿ: َأال ُتِجضُبػَنِشي َيا َمْعَذَخ األْنَراِر َفَأْغَشاُكُع َّللَاُ َكَأْعَجاًء َفَأَلَف َّللَاُ َبْضَغ ُقُمػِبُكْع َقاُلػا بَ 

ِ َكِلَخُسػِلِو اْلَسُغ َكاْلَفْزُل َقاَؿ َأَما َوَّللَاِ َلْػ ِشئْ  ْقُتْع َأَتْضَتَشا ُتْع َلُقْمُتْع َفَمَرَجْقُتْع َكُصجِّ َقاُلػا َكِبَساَذا ُنِجضُبَظ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َكّلِلَِ
ُفِدُكْع َيا َمْعَذَخ األْنَراِر ِفي ُمَكَحًبا َفَرَجْقَشاَؾ َكَمْخُحكاًل َفَشَرْخَناَؾ َكَشِخيًجا َفآَكْيَشاَؾ َكَعاِئبًل َفَأْغَشْضَشاَؾ َأَكَجْجُتْع ِفي َأنْ 

 ُلَعاَعٍة ِمَغ الُجْنَضا ... ((
 ]أحسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ [

ا كاثق مغ إيسانكع، أحضانًا يأتضظ ضضف كيكػف عشجؾ ثبلث بختقاالت، تزعيع لمزضف فضأكميع، ك ابشظ لع يأكل أن
بختقااًل لكشو يتحسمظ ألنو مغ أىل البضت، كيقػؿ: أنا ما أكمت بختقااًل يا كالجؼ، ىحا شفل أحسق، نعع تأكل أما 

 اآلف فشخيج أف نبضس كجيشا أماـ الزضف. 
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ُكْع ِإَل  ُتْع ِفي َأْنُفِدُكْع َيا َمْعَذَخ األْنَراِر ِفي ُلَعاَعٍة ِمَغ الُجْنَضا َتَأَلْفُت ِبَيا َقْػًما ِلُضْدِمُسػا َكَكَكْمتُ ))... َأَكَججْ 
 ِإْسبلِمُكْع... ((

 ]أحسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ [

حه خػاشخ داخمضة، كنحغ مشعشاه، ك جاىجنا معو، بأنفديع أشضاء كثضخة، نحغ استقبمشا رسػؿ هللا، كنحغ نرخناه، في
 ك لشا مضدة. 

ْقُتْع َأَتْضَتَشا ُمَكَحًبا َفَرَجْقَشاَؾ َكَمْخُحكالً   َفَشَرْخَناَؾ َكَشِخيًجا َفآَكْيَشاَؾ َكَعاِئبًل ))... َأَما َوَّللَاِ َلْػ ِشْئُتْع َلُقْمُتْع َفَمَرَجْقُتْع َكُصجِّ
 َفَأْغَشْضَشاَؾ...((

 حسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ []أ

قاؿ ليع يا معذخ األنرار ألع تكػنػا ضبلاًل فيجاكع هللا بي؟ كعالة فأغشاكع هللا؟ كأعجاء فألف هللا بضشكع؟ ما بجأ 
 بشعع رسػؿ هللا، بجأ بسا يفكخكف ىع: 

الَذاِة َكاْلَبِعضِخ َكَتْخِجُعػَف ِبَخُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو ))... َأَفبل َتْخَضْػَف َيا َمْعَذَخ األْنَراِر َأْف َيْحَىَب الَشاُس بِ 
اِلُكْع َفَػاَلِحي َنْفُذ ُمَحَسٍج ِبَضِجِه َلْػال اْلِيْجَخُة َلُكْشُت اْمَخًأ ِمَغ األْنَراِر َكَلْػ سَ  َْ َمَظ الَشاُس ِشْعًبا َكَسَمَكِت َكَسَمَع ِفي ِر

ِع األْنَراَر َكَأْبَشاَء األْنَراِر َكَأْبَشاَء َأْبَشاِء األْنَراِر َقاَؿ: َفبَ األْنَراُر ِشْعًبا لَ  َْ َك  اْلَقْػـُ َدَمْكُت ِشْعَب اأَلْنَراِر الَمُيَع اْر
ِطا ُثَع اْنَرَخَؼ َرُسػُؿ َّللَاِ  َْ َت  َأْخَزُمػا ِلَحاُىْع، َكَقاُلػا: َرِضضَشا ِبَخُسػِؿ َّللَاِ ِقْدًسا َك َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َْ

 َكَتَفَخْقَشا((
 ]أحسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ [

أال تخضػف أف ىحا أخح غشسة، كىحا شاة، كىحا أخح بعضخًا فخح بو، أال تخضػف، شسأف بضغ قمػبيع، كشسأنيع، 
بّضغ لو فزمو عمضيع، فيحا السػقف كجبخ خاشخىع، كسبلىع، كاعتحر ليع تقخيبًا، كذكخ ما يجكر في خػاشخىع، ك 

 الشبػؼ. 

 تػاضع الشبي صم  هللا عمضو ك سمع :

 صمى هللا عمضو جاءه صحابي كقاؿ لو: 
َغ األْنَراِر َأَنُو )) عغ ِعْتَباَف ْبَغ َماِلٍظ َكُىَػ ِمْغ َأْصَحاِب َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِمَسْغ َشِيَج َبْجًرا مِ 

َكَأَنا ُأَصمِّي ِلَقْػِمي َفِإَذا َكاَنِت األْمَصاُر  َأَت  َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ: َقْج َأْنَكْخُت َبَرِخي 
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 َّللَاِ َأَنَظ َتْأِتضِشي َفُتَرمَِّي َساَؿ اْلَػاِدي اَلِحي َبْضِشي َكَبْضَشُيْع َلْع َأْسَتِصْع َأْف آِتَي َمْدِجَجُىْع َفُأَصمَِّي ِبِيْع َكَكِدْدُت َيا َرُسػؿَ 
 .. ((ِفي َبْضِتي َفَأَتِخَحُه ُمَرِم .

 ] مدمع عغ ِعْتَباَف ْبَغ َماِلٍظ[

 الشبي الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص كاف متػاضعًا ججًا: 

 ))... َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َسَأْفَعُل ِإْف َشاَء َّللَاُ ((
 ]عغ ِعْتَباَف ْبَغ َماِلٍظ[

كبخ أبجًا، ما دعاؾ، إجابة الجعػة فخض، شأنو قمضل ك قاؿ لو الشبي: عمى كمغ عبلمة الشضة أنو ال يػجج عشجه 
 العضغ كالخأس: 

 )) رب أشعث أغبخ ذي شسخيغ، مجفػع باألبػاب، لػ أقدع عم  هللا ألبخه ((
 ] أخخجو الحاكع في السدتجرؾ كأبػ نعضع في الحمضة عغ أبي ىخيخة [

 ال تعخؼ قج يكػف أعمى مشظ ىحا الخجل. 

 َسَأْفَعُل ِإْف َشاَء َّللَاُ ... (())... 
انطخ لػ قاؿ لو غجًا آتضظ صار ىشاؾ إحخاج، كسػؼ يغجيو، انطخ إلى الكساؿ الشبػؼ ما حجد لو مػعجًا معضشًا لئبل 

 يتكمف قاؿ لو: 

ضَغ اْرَتَفَع الَشَياُر  )).. َسَأْفَعُل ِإْف َشاَء َّللَاُ َقاَؿ ِعْتَباُف: َفَغَجا َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضوِ  ِْ َكَسَمَع َكَأُبػ َبْكٍخ 
َت  َدَخَل اْلَبْضَت ُثعَ  َْ َقاَؿ َأْيَغ ُتِحُب َأْف ُأَصمَِّي  َفاْسَتْأَذَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَأِذْنُت َلُو َفَمْع َيْجِمْذ 

 ِمْغ َبْضِتَظ... ((
 جاء إلى ميسة محجدة. 

ـَ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَكَبخَ  َضٍة ِمَغ اْلَبْضِت َفَقا ِْ  َفُقْسَشا َفَرَفَشا َفَرَم  )).. َقاَؿ: َفَأَشْخُت َلُو ِإَل  َنا
َبْدَشاُه َعَم  َخِديَخٍة َصَشْعَشاَىا َلُو َقاَؿ َفآَب ِفي الْ  َْ َبْضِت ِرَجاؿ  ِمْغ َأْىِل الَجاِر َذُكك َعَجٍد َرْكَعَتْضِغ ُثَع َسَمَع َقاَؿ َك

 َفاْجَتَسُعػا... ((
 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

548 

سضجنا الشبي صمى هللا عمضو يسكغ كل كاحج مغ الرحابة في ذاكختو يعخؼ مذكمتو، ىحا متقجـ كىحا متأخخ، كىحا 
 غاب كىحا جاء. 

اْبُغ الُجْخُذِغ؟ َفَقاَؿ َبْعُزُيْع َذِلَظ ُمَشاِفق  ال ُيِحُب َّللَاَ َكَرُسػَلُو َفَقاَؿ )) َفَقاَؿ َقاِئل  ِمْشُيْع َأْيَغ َماِلُظ ْبُغ الُجَخْضِذِغ َأِك 
َكَرُسػُلُو َحِلَظ َكْجَو َّللَاِ، َقاَؿ َّللَاُ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: ال َتُقْل َذِلَظ َأال َتَخاُه َقْج َقاَؿ ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ ُيِخيُج بِ 

َخـَ َعَم  َأْعَمُع َقاَؿ: َفِإَنا َنَخى َكْجَيُو َكَنِرضَحَتُو ِإَل  اْلُسَشاِفِقضَغ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكسَ  َْ َمَع: َفِإَف َّللَاَ َقْج 
، َقاَؿ اْبُغ ِشَياٍب ُثَع َسَأْلُت اْلُحَرْضَغ ْبَغ ُمَحَسٍج األْنَراِرَي َكُىَػ الَشاِر َمْغ َقاَؿ ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َيْبَتِغي ِبَحِلَظ َكْجَو َّللَاِ 

ِجيِث َمْحُسػِد ْبِغ الَخِبضِع األْنَراِريِّ َفَرَجَقُو ِبَحِلَظ (( َْ ُج َبِشي َساِلٍع َكُىَػ ِمْغ َسَخاِتِيْع َعْغ  َْ  َأ
 ] مدمع عغ ِعْتَباَف ْبَغ َماِلٍظ[

ما ىحه ال، الببلغة بكمسة ال فقط، لػ أضاؼ ليا كمسة ثانضة ما عّج نبضًا، كلػ أنو سكت لعّج سكػت الشبي عمضو 
الربلة كالدبلـ إقخارًا، ك لػ قاؿ قائل مشيع: لقج نافق مالظ بغ الجخذغ كسكت الشبي فيػ مشافق، كلػ قاؿ الثاني: 

قاؿ الثالث: إف حجيثو في السشافقضغ كسكت الشبي لكاف إنو بغضس هللا كرسػلو كسكت الشبي لكاف كحلظ، كلػ 
كحلظ، كلػ أف أحجىع قاؿ: نافق مالظ يا رسػؿ هللا، فقاؿ: ال لضذ مشافقًا كىػ مشافق لصعغ بيحه الذيادة، إنداف 
ما مشافق فعبًل، قاؿ: ىحا لضذ مشافقًا أؼ ىؤالء األصحاب القمة شكػا في حكسو مشافق، كلع يعج نبضًا في نطخىع، أ
كمسة ال فتحتسل معشضضغ، تحتسل لضذ كحلظ كتحتسل ال تقػلػا كحلظ، فإذا نقمت ىحه القرة إلى مالظ بغ الجخذغ، 
يا رجل قاؿ عشظ فبلف إنظ مشافق فقاؿ عشظ الشبي: ال، كضف يفيسيا مالظ؟ لضذ كحلظ إنو نفى عشي الشفاؽ يسضل 

السجمذ أنو مشافق كقاؿ: ال، يفيسيا أال تقػلػا ىحا أمامي، أحب أف  قمبو نحػ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كلػ سسعيا كاحج في
 أخخج كأنا سمضع الرجر، ال تحجثػني عغ أصحابي بسا أكخه. 

 االبتعاد عسا يجخح شعػر اآلخخيغ :

أحضانًا يكػف أخ يسذي مع رجل بعمسو يحبو، فضأتي مشافق كيقػؿ لو: ىحا مشافق، ك ىحا عشجه الجياز الفبلني، 
و سافخة، ك مالو حخاـ، فمساذا تقػؿ ىحا الكبلـ دعو يسذي معشا، مغ السحتسل بعج شيخيغ أف يبضع ىحا كزكجت

الجياز، كبعج شيخيغ يحجب امخأتو، كىحه السرمحة يتخكيا، لساذا أنت تقػؿ ىحا؟ إذا أنت غخت عمضو فانرحو 
سػدة تتراعج ثع تججه تخؾ كل ىحا، أما إذا كال تجريشي، إذا ما دريتشي فاألفزل أف يبقى بضشي كبضشو مػدة، كىحه ال

أكغخت صجر ىحا اإلنداف عمى ىحا األخ فرار فداد بالعبلقة فقج كقعت بإثع، فكمسة ال تحضخ، ىحه الكمسة ليا 
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 معشضاف أؼ ال تقػلػا كحلظ، كإذا سسعيا مالظ لضذ كحلظ. 
 ُيِخيُج ِبَحِلَظ َكْجَو َّللَاِ َقاَؿ َّللَاُ َكَرُسػُلُو َأْعَمُع َقاَؿ: َفِإَنا َنَخى َكْجَيُو )).... ال َتُقْل َذِلَظ َأال َتَخاُه َقْج َقاَؿ ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ 

َخـَ َعمَ  َْ ِإَلَو ِإال   الَشاِر َمْغ َقاَؿ ال َكَنِرضَحَتُو ِإَل  اْلُسَشاِفِقضَغ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َفِإَف َّللَاَ َقْج 
 َّللَاُ َيْبَتِغي ِبَحِلَظ َكْجَو َّللَاِ....((

 ىحا الكبلـ ال يشصبق عمضو، انطخكا إلى الحكاء، ىحا كبلـ مشصقي كلضذ لو عبلقة بالساضي، انتيت القرة.
كعشجما انتيت القرة ترػرت أف ىحا مشافق، كلكغ رسػؿ هللا ما أحب أف يجخح شعػره، كال أحب أف يفزحو، 

ب أف يدكت، ألنو لػ سكت صار إقخارًا، كقعت تحت يجؼ مجمة فضيا مقالة عغ تبػؾ، قخأت السقالة فإذا كما أح
في نرفيا اآلخخ إشارة كجت أذكب لسا فضيا فخحًا، السشافقػف بشػا مدجج ضخار، كىحا السدجج محكػر في القخآف، 

كآخخ لضيجما ىحا السدجج، كمعشى ىحا  فبعث الشبي عمضو الربلة الدبلـ صحابضضغ جمضمضغ ىسا مالظ بغ الجخذغ
أف سضجنا مالظ لسا بمغتو القرة أنو قاؿ عشظ: فبلف مشافق، كقاؿ عشظ: إف حجيثظ في السشافقضغ، كقاؿ عشظ 
فبلف: تبغس هللا كرسػلو، ككل مخة يقػؿ رسػؿ هللا ال، فرار لو مضل لخسػؿ هللا كبيحا السضل عاد كأسمع، كحدغ 

كبعثو الشبي بسيسة، ىحه نتائج كمسة ال، ىحه الشبػة، ال تقل كمسة فضيا جخح لذعػر إسبلمو، كصار مجاىجًا، 
 إنداف. 

 الشبي الكخيع أشج ْضاء مغ العحراء في خجرىا :

ماذا يقػؿ ضع أؼ  -صمى هللا عمضو شاىج ابشتو فضسا أذكخ تمبذ ثػبًا شفافًا فقاؿ: "ال تمبدي ىحا الثػب إنو يرف
و يرف حجع عطامظ"، كىحه ركعة الحجيث ىل مغ السسكغ أف يخصخ في بالظ شيء قاؿ ليا: إن -كمسة مذكمة
 بيحه الكمسة.

كأحجنا أحضانًا يقػؿ كمسة ال تمضق كىػ يخيج أف يشرح ابشتو فضقػؿ كمسة ال تمضق، كاف الشبي ال يشصق بكمسة كاحجة 
ضقي، كتاب في البضت مسكغ أف يقخأه فضيا إثارة، فاآلف تفتح كتاب فقو، وهللا تدتحي بحالظ، كل شيء باسسو الحق

شفل، ككبضخ، ك ال يػجج شيء مدتػر في الفقو، كلضذ مغ السعقػؿ أف تقخأ كتاب فقو في مدجج، أخي ال حضاء 
 في الجيغ، ال فالجيغ كمو حضاء، تعمع مغ هللا عد كجل الكشايات الخائعة، قاؿ تعالى: 

اِفُطػَف * إِ  َْ اَل َعَم  َأْزَكاِجِيْع أْك َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإَنُيْع َغْضُخ َمُمػِمضَغ * َفَسِغ اْبَتَغ  ﴿ َكاَلِحيَغ ُىْع ِلُفُخكِجِيْع 
 َكَراَء َذِلَظ َفُأكَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدكَف  

 [ 7-5] سػرة السؤمشػف: 
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 ىحه يشصػؼ تحتيا ممضػف انحخاؼ أخبلقي، قاؿ تعالى: 

َت  ﴿ َياَأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا  َْ َت  َتْعَمُسػا َما َتُقػُلػَف َكاَل ُجُشًبا ِإاَل َعاِبِخي َسِبضٍل  َْ اَل َتْقَخُبػا الَربَلَة َكَأْنُتْع ُسَكاَرى 
ج  ِمْشُكْع ِمْغ اْلَغاِئِط َأْك اَلَمْدُتْع الشَِّداَء  َْ َتِجُجكا َماًء َفَتَضَسُسػا َفَمْع َتْغَتِدُمػا َكِإْف ُكشُتْع َمْخَض  َأْك َعَم  َسَفٍخ َأْك َجاَء َأ
ًبا َفاْمَدُحػا ِبُػُجػِىُكْع َكَأْيِجيُكْع ِإَف َّللَاَ َكاَف َعُفِػا َغُفػًرا    َصِعضًجا َشضِّ

 [ 43] سػرة الشداء: 

 فضػجج أشضاء لصضفة ججًا، كالشبي ملسو هيلع هللا ىلص لو كشايات رائعة ججًا، يطيخ أف امخأة سألتو: 

ْغَتِدُل َقاَؿ َة َأَف اْمَخَأًة َسَأَلِت الَشِبَي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َعْغ ُغْدِمَيا ِمَغ اْلَسِحضِس َفَأَمَخَىا َكْضَف تَ )) َعْغ َعاِئذَ 
َقاَؿ ُسْبَحاَف َّللَاِ َتَصَيِخي  ُخِحي ِفْخَصًة ِمْغ َمْدٍظ َفَتَصَيِخي ِبَيا َقاَلْت: َكْضَف َأَتَصَيُخ؟ َقاَؿ: َتَصَيِخي ِبَيا، َقاَلْت: َكْضَف؟

ـِ((  َفاْجَتَبْحُتَيا ِإَلَي َفُقْمُت َتَتَبِعي ِبَيا َأَثَخ الَج
 ]مدمع َعْغ َعاِئَذَة[

فكاف أشج حضاء مغ العحراء في خجرىا، كضف يفرل أكثخ مغ ىحا التفرضل؟ مجمدو مجمذ عمع، كحضاء، ككقاٍر، 
 كلصف. 

 سمع العالضة : أخبلؽ الشبي صم  هللا عمضو ك

مخة كانػا مجعػيغ عمى غحاء، ككاف المحع لحع جسل، كيطيخ أنيع صمػا الطيخ، كجمدػا، ثع خخجت رائحة 
كخيية، يػجج كاحج انتقس كضػءه ىحه تفدضخىا، أكمػا كأذف العرخ كعمضيع أف يرمػا العرخ، ككل أصحابو 

أ انكذف، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ كىػ سضج متػضئػف إال ىحا الحؼ انتقس كضػءه، شبعًا إذا أراد أف يتػض
 األذكضاء: "كل مغ أكل لحع جدكر فمضتػضأ قالػا كمشا أكمشا قاؿ: كمكع فمضتػضأ".

ستخه، قاؿ بعس الفقياء ىحا المحع نجذ، ال لضذ نجدًا، ىحا ملسو هيلع هللا ىلص لجقتو العالضة قاؿ: "ال تحسخكا الػجػه"، ال تحخج 
شجىع رغبة ألدت أنت قمت غضخ ىحا الكبلـ البارحة؟ أنت البارحة ذمستو كلع تسجحو، ىحه أحجًا، ىشاؾ أناس ع

 لضدت مغ أخبلؽ السؤمغ.
مغ جاءه أخػه متشربًل فمضقبل مشو محقًا كاف أـ مبصبًل، ترػر مبصبًل أؼ كعجؾ كلع يأِت كقاؿ لظ: الدضارة 

 ا كحب.تعصمت، فالسؤمغ يقػؿ: ال بأس كأنت عشجؾ يقضغ أف القرة كمي
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ألع يأت السشافقػف يعتحركف لو كتخمفػا عغ بعس السعارؾ؟ ىحا قاؿ لو: بضتي سػؼ يدقط كىحا قاؿ لو... كميا 
أؼ عشجؼ إقشاع  -أسباب مشصقضة، حتى جاء صحابي سضجنا مالظ قاؿ لو: وهللا يا رسػؿ هللا أكتضت لدانًا ذربًا 

تخضضتظ اآلف ألكشظ هللا أف يدخصظ عمي، وهللا يا كلػ شئت أف أستخضضظ الستخضضتظ، كلكششي لػ اس -قػؼ 
رسػؿ هللا لع أكغ بػقت مغ األكقات بأقػػ كال أنذط حضغ دعػتشي كلكششي تخمفت، قاؿ صمى هللا عمضو أما ىحا فقج 

 صجؽ، إشارة لصضفة ججًا.
 تعمسػا مغ أخبلقو العالضة، إنداف دخل إلى السدجج راكزًا أحجث جمبة كضجضجًا: 

َل  الَرفِّ َفَحَكَخ ِبي َبْكَخَة َأَنُو اْنَتَي  ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكُىَػ َراِكع  َفَخَكَع َقْبَل َأْف َيِرَل إِ )) َعْغ أَ 
ْخًصا َكال َتُعْج (( ِْ  َذِلَظ ِلمَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ َزاَدَؾ َّللَاُ 

 َعْغ َأِبي َبْكَخَة [ ]الشدائي

 الببلغة كالخكعة بكمسة زادؾ هللا حخصًا، لػ أنو المو أك كبخو يشدعج فأثشى عمضو كقاؿ لو: ال تعج.
بجكؼ أثشاء الربلة عصذ صحابي فقاؿ لو: يخحسظ هللا، فالرحابة ضخبػا عمى أرجميع أف اسكت، فمسا شاىج  

ة قاؿ لو الشبي صمى هللا عمضو: يا عبج هللا إف ىحا الكبلـ ال ىحا خاؼ أف يزخبػه بعج الربلة، فمسا انتيت الربل
يرمح في الربلة، فقاؿ: وهللا ما رأيت معمسًا أحكع مشو كال أرحع مشو، فوهللا ما نيخني كال قيخني، فقاؿ: الميع 

 ارحسشي ودمحمًا كال تخحع معشا أحجًا، قاؿ لو: يا أخي لقج حّجخت كاسعًا. 

: ال َماِلٍظ َأَف َأْعَخاِبِضا َباَؿ ِفي اْلَسْدِجِج َفَقاُمػا ِإَلْضِو َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمعَ )) كَعْغ َأَنِذ ْبِغ 
 ُتْدِرُمػُه ُثَع َدَعا ِبَجْلٍػ ِمْغ َماٍء َفُرَب َعَمْضِو((

 ] البخارؼ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

ء فيسػا أف إذا رجل بجأ في التبػؿ كتػقف يربح معو مزاعفات كثضخة ججًا، ىحا صمى هللا عمضو حكضع، الفقيا
 خصأ كبضخ أف يحرخ اإلنداف نفدو، فمساذا سحخ الرحابة؟ سحخكا بخسػؿ هللا، مغ كسالو ملسو هيلع هللا ىلص. 

 رقة الشبي صم  هللا عمضو ك سمع ك تػاضعو :

ا دخل بضتو لف ثػبو، كاف يقػؿ لمدضجة عائذة يا عػير تحببًا إنو متػاضع إلى أقرى الحجكد، فضو رقة، ككاف إذ
ليا، كمخة تدابقا فدبقتو ككانت صغضخة ججًا، كمغ ثع سبقيا، قالت: لسا ركبشي المحع فدبقشي فسا زاد كزنو صمى 

ؿ: أكخمػا هللا عمضو، ىي زاد كزنيا، قاؿ ليا: ىحه بتمظ. ككاف إذا دخل بضتو بدامًا ضحاكًا، ألضغ الشاس، ككاف يقػ 
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 الشداء فوهللا ما أكخميغ إال كخيع.
أكخمػا الشداء فإنيغ السؤندات الغالضات، ككاف يخفػ ثػبو، كيخدف نعمو، كيحمب شاتو، ككاف في ميشة أىمو، 
رقضقًا، كانت تقػؿ لو الدضجة عائذة كضف حبظ لي؟ يقػؿ ليا: كعقجة الحبل، فكانت تقػؿ لو كضف العقجة؟ يقػؿ: 

 عمى حاليا.
كحا يجب أف يكػف البضت جشة يا أييا األخػة، إذا كشت أنت مؤمشًا صحضحًا كرسػؿ هللا قجكتظ فضجب أف يكػف كى

بضتظ جشة، لصف، كمػدة، كسبلـ، الدبلـ عمضكع، فتح الباب كقاؿ: الصعاـ جاىد، قل: الدبلـ عمضكع، تعمع الخقة 
 ضخة الشبػية مغ العجائب.مع زكجتظ، مع أخػانظ، كمع أصجقائظ، وهللا يػجج أشضاء في الد

إنداف قجـ لو خبًل فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "نعع اإلداـ الخل"، فخجل غشي قاؿ: الخل أشضب شيء عشج رسػؿ هللا دعاه إلى الخل 
 فقاؿ لو: "بئذ اإلداـ الخل"، قمشاىا إلنداف رقضق الحاؿ فيل تمضق بو؟ فضجب عمى اإلنداف أف يكػف دقضقًا.

 لعالسضغ كالحسج هلل رب ا
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 : سقػط الربلة )كالرضاـ( 19الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

بو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشا
 الرالحضغ. 

 إسقاط الربلة كالرػـ :

"، إذا مات السخيس كلع يقجر عمى الربلة  : "إسقاط الربلة كالرـػ أييا األخػة السؤمشػف، مػضػع الفقو الضـػ
ض كانتيى، كمخضو بالسػت، كفي مخضو لع يقجر باإليساء تدقط عشو، فمضدت ىشاؾ فتخة عفي فضيا إال أنو مخ 

عمى الربلة باإليساء، كفي ىحه الحالة تدقط عشو الربلة، كال يمدمو اإليفاء بيا كإف قمت، ككحلظ الرـػ إف 
أفصخ فضو السدافخ كمات في سفخه، أك أفصخ السخيس كمات قبل اإلقامة، كمات قبل الرحة، ال يمدمو شيء 

عشو الربلة، لكغ كرد في الشز الثابت عغ الرـػ مغ أفصخ بعحر فالفجية تدقصو،  فضدقط عشو الرضاـ، كتدقط
 قاؿ تعالى: 

ـٍ ُأَخَخ َكَعَم  اَلِحيَغ يُ  ـُ ﴿ َأَياًما َمْعُجكَداٍت َفَسْغ َكاَف ِمْشُكْع َمِخيًزا َأْك َعَم  َسَفٍخ َفِعَجة  ِمْغ َأَيا ِصضُقػَنُو ِفْجَية  َشَعا
 َصَػَع َخْضًخا َفُيَػ َخْضخ  َلُو َكَأْف َتُرػُمػا َخْضخ  َلُكْع ِإْف ُكشُتْع َتْعَمُسػَف  ِمْدِكضٍغ َفَسْغ تَ 

 [184] سػرة البقخة: 

كبعس العمساء كجو ىحه اآلية إلى أف الحؼ يدتصضع أف يرـػ كلكشو مدافخ لو أف يفصخ كيدتصضع أف يرـػ في 
سفخه، ك السخيس لو أف يفصخ كيدتصضع الرضاـ في أثشاء السخض، فيحا إذا أفصخ أفصخ بعحر، كلكغ قج يكػف ىحا 

الرضاـ بشز القخآف الكخيع يدقط بالفجية،  العحر غضخ مقبػؿ أماـ نفدو، فعمضو الفجية، فقاؿ بعس العمساء: إف
كلكغ لع يخد في الربلة نز يذبو ذلظ، إال أف الدادة األحشاؼ قاسػا الربلة عمى الرضاـ، كلكغ الدادة 
الذافعضة قالػا: ال، فالربلة ال يسكغ أف تدقط بالفجية، كلػ فخضشا إندانًا ما صمى ككاف معحكرًا عمضو أف يجفع 

سح فالذافعضة لع تخَض بيحا، فسغ مات كعمضو صمػات ال يكفي في إسقاشيا اإلشعاـ لحجيث مقابل كل صبلة مج ق
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 أنذ: 

ـ  َسِسْعُتُو ))َمْغ َنِدَي َصبلًة َفْمُضَرلِّ ِإَذا َذَكَخَىا ال َكَفاَرَة َلَيا ِإال َذِلَظ ) َكَأِقِع الَربلَة ِلِحْكِخي ( َقاَؿ ُمػسَ    َقاَؿ َىَسا
ْكَخى((َيُقػُؿ َبْعُج كَ   َأِقِع الَربلَة لمحِّ

 ]مدمع َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ [

قزاؤىا ىػ كفارتيا، نتابع السػضػع، اآلف لػ فخضشا أف إندانًا صاـ في رمزاف ثع مخض فعمضو قزاء األياـ 
التي أفصخ فضيا خبلؿ مخضو، ثع شفي مغ ىحا السخض كلع يقس ما عمضو ك مات اآلف كلضو عمضو أف يخخج مغ 

خاثو إشعاـ مدكضغ عغ كل يـػ أفصخه خبلؿ السخض كلع يؤده في أثشاء الرحة، كىحا الشػع مغ الكفارة يدقط ما مض
 عمى ىحا السخيس الحؼ شفي مغ مخضو كلع يرع في أثشاء الرحة. كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 

 ))ال يرمضغ أْج عغ أْج، كال يرػمغ أْج عغ أْج((
 في كتاب الػصايا " عغ ابغ عسخ[ -مرشفو ]ركاه عبج الخزاؽ في " 

فإنداف معو قخحة في السعجة كصفشا لو دكاء فقاؿ لو أخػه: أنت متعب سػؼ آخح الجكاء عشظ، ىحا مدتحضل، 
 كسػؼ نشتقل في درس قادـ إلى باب قزاء الفػائت.

* * * 

 العمع ك العسل شخيقا الػصػؿ إل  هللا عد كجل :

تقمشا إلى الجدء الثاني بعج أف تست بعس الفرػؿ السختارة بفزل هللا عد كجل مغ كتاب إحضاء عمـػ الجيغ ان
كتػفضقو، كىا نحغ أكالء نشتقل إلى الجدء الثاني، كالذيء الحؼ يثمج الرجر أف الجدء الثاني كمو متعمق باآلداب، 

كآداب الفقو فقو  فيشاؾ مقجمة في مػضػع اآلداب، ك أكؿ ىحه اآلداب آداب الصعاـ كالذخاب، كآداب الشكاح،
السعضذة، كآداب االختبلط، كآداب االعتداؿ، كمػضػعات ثسضشة ججًا، مغ مشا ال يأكل في الضـػ ثبلث مخات؟ إذا 

 عخؼ ىحا السػضػع شبقو مغ تػه، السقجمة التي أردت أف أذكخىا لكع كمسة كمسة.
ىحا اليجؼ األكبخ أف تمتقي  -ي دار الثػاب يقػؿ اإلماـ الغدالي: أما بعج فإف قرج ذكك األلباب لقاء هللا تعالى ف

كال شخيقة إلى الػصػؿ لمقاء هللا إال بالعمع كالعسل،  -باهلل تعالى في دار الثػاب ككجيظ أبضس كعسمظ شضب 
كحزػر ىحا السجمذ ىػ العمع كالتصبضق في البضت ىػ العسل، كال تسكغ السػاضبة عمى العمع كالعسل إال بدبلمة 

صقي، ىل تدتصضع حزػر ىحا السجمذ كأنت مخيس؟ كىل تدتصضع مباشخة ىحه اآلداب كىحه البجف، تدمدل مش
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األكامخ كأنت مخيس؟ مدتحضل، كال تسكغ السػاضبة عمضيسا إال بدبلمة البجف كال ترفػ سبلمة البجف إال باألشعسة 
لدمف الرالحضغ: األكل مغ كاألقػاؿ، كالتشاكؿ مشيا بقجر الحاجة عمى تكخر األكقات، فسغ ىحا الػجو قاؿ بعس ا

الجيغ، أؼ العشاية بيحا الجدج إشعامو، كتأمضغ حاجتو، فيحا مغ الجيغ، ألف ىحا الجدج مصضتظ إلى هللا، ك إلى 
 الجشة، ككسضمتظ لمعسل الرالح، كعمضو نبو رب العالسضغ بقػلو كىػ أصجؽ القائمضغ: 

َباِت َكا ي ِبَسا َتْعَسُمػَف َعِمضع   ﴿ َياَأُيَيا الُخُسُل ُكُمػا ِمْغ الَصضِّ  ْعَسُمػا َصاِلًحا ِإنِّ
 [ 51] سػرة السؤمشػف : 

أمخ إليي، أما الجقة البالغة اآلف: فسغ يقجـ عمى األكل لضدتعضغ بو عمى العمع كالعسل كيقػػ بو عمى التقػػ فيحا 
ىػ مغ الجيغ، فبل يشبغي لو أف يتخؾ نفدو ىسبًل سجػ، يدتخسل في األكل استخساؿ البيائع في السخعى، فإنسا ىػ 

نػار الجيغ عمضو، ماداـ الصعاـ كالذخاب كسا قاؿ بعس الدمف ذريعة إلى الجيغ، ككسضمة إلضو، يشبغي لو أف تطيخ أ
 الرالح مغ الجيغ، كسضمة الخجل إلى العمع كالعسل فضشبغي لو أف تطيخ أنػار الجيغ عمضو. 

 التداـ اإلنداف بدشغ الصعع ك الذخاب مجفعة لمػزر كمجمبة لمخضخ كلؤلجخ :

التفرضبلت، كإنسا أنػار الجيغ كآدابو كسششو، فإذا كاف ما ىي أنػار الجيغ عمى الصعاـ كالذخاب؟ اآلف تأتي 
اإلنداف يأكل لضتقػػ عمى شاعة هللا عد كجل، حتى يتقػػ عمى العمع كالعسل المحيغ بيسا يمقى هللا عد كجل في 
الجشة يشبغي أف تطيخ أنػار الجيغ عمضو، كأنػار الجيغ آدابو، ك عشجنا شائفة كبضخة ججًا مغ األحاديث الذخيفة 
كالدشغ الشبػية الصضبة متعمقة بالصعاـ كالذخاب بالحات، فسا ىحه الدشغ؟ العبج يجب أف يمتـد بيا كأف يمتـد بمجاميا 
حتى يتدف بسضداف الذخع فضربح بدببيا مجفعًة لمػزر، كمجمبًة لمخضخ كلؤلجخ، شبعًا كل ىحا الكبلـ مأخػذ مغ 

 قػلو عمضو الربلة كالدبلـ: 
ُو َخْضخ  ْعٍج َعْغ َأِبضِو َسْعٍج َعِغ الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأَنُو َقاَؿ: َعِجْبُت ِلْمُسْدِمِع ِإَذا َأَصابَ ))َعْغ ُعَسَخ ْبِغ سَ 

َت   َْ َتَدَب َكَصَبَخ، اْلُسْدِمُع ُيْؤَجُخ ِفي ُكلِّ َشْيٍء  ْْ ِسَج َّللَاَ َكَشَكَخ، َكِإَذا َأَصاَبْتُو ُمِرضَبة  ا ِفي الُمْقَسِة َيْخَفُعَيا ِإَل  َْ
 ِفضِو((

 ] أحسج َعْغ ُعَسَخ ْبِغ َسْعٍج َعْغ َأِبضِو َسْعٍج[
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تقػؿ: فع، فػه بالخفع، كفضِو بالكدخ، كفاُه بالشرب، تقػؿ: ال فس هللا فاَؾ، كال ُفس فػَؾ، ككضعو في فضو أؼ في 
 آدابو ككضائفو. فسو. كإنسا ذلظ إذ رفعيا بالجيغ كإلى الجيغ مخاعضًا فضيا

ىحه السقجمة يعشي الصعاـ كالذخاب إذا كاف كفق آداب اإلسبلـ صار عسبًل صالحًا كمغ الجيغ، كإذا خالفت آداب 
الصعاـ كالذخاب صار الصعاـ كالذخاب ىجفًا لحاتو كصار لضذ لمجيغ بل لمجنضا، كصار استستاعًا بالصعاـ كالذخاب، 

 كىكحا قاؿ تعالى: كيأكل ىحا الكافخ كسا تأكل البيضسة، 

َكَفُخكا َيَتَسَتُعػَف َكَيْأُكُمػَف ﴿ ِإَف َّللَاَ ُيْجِخُل اَلِحيَغ آَمُشػا َكَعِسُمػا الَراِلَحاِت َجَشاٍت َتْجِخي ِمْغ َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َكاَلِحيَغ 
ـُ َكالَشاُر َمْثًػى َلُيْع    َكَسا َتْأُكُل اأْلَْنَعا

 [ 12] سػرة دمحم: 

 آلداب الػاجب اتباعيا قبل الصعاـ :ا

 ػ أف يكػف الصعاـ ْبلاًل : 1

كاآلف يػجج ثبلثة آداب، آداب قبل الصعاـ، كآداب أثشاء الصعاـ، كآداب بعجه، فأما اآلداب التي قبل الصعاـ 
 فدبعة. 

األكؿ: أف يكػف الصعاـ حبلاًل، التأدب في لحع الخشديخ لضذ كاردًا، أك المحع السحبػح ذبحًا غضخ شخعي، أك لحع 
 دمو فضو، كالجـ مغ السحخمات إذ يجب أف يكػف الصعاـ حبلاًل، كربشا عد كجل قاؿ: 

ًبا َكاَل تَ  بَلاًل َشضِّ َْ  َتِبُعػا ُخُصَػاِت الَذْضَصاِف ِإَنُو َلُكْع َعُجّك ُمِبضغ   ﴿ َياَأُيَيا الَشاُس ُكُمػا ِمَسا ِفي اأْلَْرِض 
 [ 168] سػرة البقخة: 

 الحبلؿ ك الصضب :

ما الفخؽ بضغ الحبلؿ كالصضب؟ العمساء بضشػا الفخؽ، الحبلؿ ما كاف حبلاًل في ذاتو، كالصضب ما كاف الػصػؿ إلضو 
تفاحًة اغترابًا أك سخقًة ىحه حبلؿ كلضدت شضبًا، فالحبلؿ مغ شخيق مذخكع، فالتفاح حبلؿ أكمو، أما أف تأكل 

الصضب أف يكػف الصعاـ ذاتو مباحًا أكمو سسح بو الذخع، كالصضب أف يكػف شخيق كصػؿ ىحا الصعاـ إلضو مغ 
شخيق مذخكع، فكل ما أخح بدضف الحضاء حخاـ، كلحلظ أنا أقػؿ دائسًا: ىحه التفاحة خمقيا هللا لظ، كشخيق كصػليا 
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لضظ باختضارؾ، ىي لظ قج ترل إلضظ شخاًء بساؿ حبلؿ، كقج ترل إلضظ ىجيًة، كقج تأكميا ضضافًة، كقج تأخحىا إ
غربًا، كقج يدخقيا بعس الشاس، كقج يأخحىا بعس الشاس تدػاًل، كل ىحه شخؽ، كىحه الصخؽ اختضار اإلنداف أما 

، أؼ مباحًا أكمو كالمضسػف، أما شضبًا فأف يكػف ىي فمظ، فمحلظ أكؿ أدب مغ آداب الصعاـ أف يكػف الصعاـ حبلالً 
شخيق كصػلو إلضظ مغ شخيق مذخكع مػافق لمدشة، كالػرع لع يغترب بدبب مكخكه في الذخع، ك اآلف يػجج 
مكاسب لمخزؽ محخمة كاإلماـ الغدالي رضي هللا عشو يقػؿ: يجب أف تكػف ىحه األشعسة قج كصمت إلضظ مغ 

ًا كاذبة كبعت ىحه البضعة كربحت ثسانضغ لضخة فاشتخيت بيا فاكية كلحسًا كشعامًا فيحه شخيق مكخكه، أؼ حمفت يسضش
 الضسضغ كاذبة، كالضسضغ كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

َم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع )) َعِغ اْبِغ ِشَياٍب َقاَؿ اْبُغ اْلُسَدَضِب ِإَف َأَبا ُىَخْيَخَة َرِضي َّللَا َعْشو َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَاِ َص 
ْمَعِة ُمْسِحَقة  ِلْمَبَخَكِة ((  َيُقػُؿ اْلَحِمُف ُمَشفَِّقة  ِلمدِّ

 ]مدمع َعِغ اْبِغ ِشَياٍب[

كمغ أكل لقسًة كاحجة مغ حخاـ لع تقبل لو صبلة أربعضغ صباحًا، الذصضخة كع لقسة؟ إذا اإلنداف أخح مبمغًا يصعسو 
 السبمغ ما كضعو؟ خسدضغ سشة بالحخاـ فيحا 

 السجاىشة ك السجاراة :

إذًا يجب أال يكػف كدب ىحا الصعاـ مغ شخيق مكخكه بالذخع، كال بحكع ىػػ، كال مجاىشة في الجيغ، أحضانًا 
 اإلنداف يجاىغ، فسا السجاىشة؟ السجاىشة يػجج شضئاف قػلو تعالى: 

 ﴿ َكُدكا َلْػ ُتْجِىُغ َفُضْجِىُشػَف  
 [ 9] سػرة القمع : 

 كالسجاراة، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: "بعثت لسجاراة الشاس".

السجاىشة محخمة، أما السجاراة فسدتحبة، ما ىي السجاراة؟ بحؿ الجنضا مغ أجل الجيغ، أؼ ساعجت صجيقًا لظ مداعجة 
مة كبضخة، ثسضشة أحبظ فجاء معظ إلى السدجج فجاريتو، بعتو بضعة كما ربحت مشو شضئًا استجمبت قمبو، خجمتو خج

 كعمستو شضئًا يجيمو.
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حجثشي أخ عشجه محل حمػيات، جاءه شخز مغ مكاف بعضج قاؿ لو: عمسشي ىحه السرمحة؟ قاؿ لو: نعع، قاؿ 
لي: مغ ثبلثضغ سشة يأتي كل سشة أقخب لي مغ أخي مغ السػدة، فتح محبًل في آخخ الجنضا كاشتغل، فالسجاراة بحؿ 

ىشة فبحؿ الجيغ مغ أجل الجنضا، أؼ لظ شخيظ كلو مخالفات شخعضة كيػجج مشو ربح الجنضا مغ أجل الجيغ، أما السجا 
جضج فغززت البرخ عغ ىحه السخالفات، كعغ الذبيات في كدب الساؿ بغضة الخبح، فزضعت شضئًا مغ ديشظ 
اؿ عمضو مغ أجل الخبح، ىحه ىي السجاىشة، كلحلظ لضذ مغ شضسة السؤمغ السجاىشة بل مغ شضستو السجاراة، كقج ق

 الربلة كالدبلـ: " بعثت لسجاراة الشاس "

إذًا يجب أال يكػف كدب ىحا الصعاـ مغ شخيق مكخكه في الذخع، كال بحكع ىػًػ أك مجاىشة في ديغ، كسضأتي ىحا 
في التفرضل في مػضػع آداب الكدب كالسعاش، كقج أمخ هللا تعالى بأكل الصضب كىػ الحبلؿ، كقجـ الشيي عغ 

 عمى القتل، قاؿ تعالى:  األكل بالباشل

ـِ ِلَتْأُكُمػا َفِخيًقا ِمْغ َأْمػَ  ْثِع َكَأْنُتْع َتْعَمُسػَف ﴿ َكاَل َتْأُكُمػا َأْمَػاَلُكْع َبْضَشُكْع ِباْلَباِشِل َكُتْجُلػا ِبَيا ِإَل  اْلُحَكا  اِؿ الَشاِس ِباإلِْ
 [ 188] سػرة البقخة: 

 ى أكل الصعاـ الصضب الحبلؿ، نيانا عغ أكل الصعاـ بالباشل، كحثشا عم

 ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اَل َتْأُكُمػا َأْمَػاَلُكْع َبْضَشُكْع ِباْلَباِشِل 
 ثع قاؿ: 

 ﴿ َكاَل َتْقُتُمػا َأنُفَدُكْع 
 أكؿ أدب كاضح ججًا أف يكػف الصعاـ حبلاًل شضبًا، الحبلؿ ذاتو، كالصضب شخيقو كاضحة. 

 ػ غدل الضج : 2

 ف األدب الثاني: غدل الضج، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: كاآل
 )) الػضػء قبل الصعاـ يشفي الفقخ كبعجه يشفي المسع ((

 ] مدشج الذياب عغ مػسى بغ جعفخ عغ أبضو عغ ججه[

 أؼ بخكة الصعاـ، ك في حجيث آخخ: 
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ـِ اْلُػُضػُء َقْبَمُو َكاْلُػُضػُء َبْعَجُه((  ))َبَخَكُة الَصَعا
 ]التخمحؼ عغ عغ سمساف رضي هللا عشو [

كالعمساء قالػا: الػضػء ىحا كضػء الصعاـ أؼ غدل الضجيغ فقط كالفع، كاإلنداف أثشاء عسمو صافح إندانًا، أك 
مدظ ححاءه، أك أمدظ حاجة فضيا جخاثضع، أك ىبت عاصفة شجيجة كىشاؾ غبار دخل إلى فسو، فغدل فسو كغدل 

. قاؿ: ألف الضج ال تخمػ عغ لػث في تعاشي األعساؿ فغدميا أقخب إلى الشطافة يجيو مغ اآلداب قبل الصعاـ
كالشداىة، كألف األكل بقرج االستعانة عمى الجيغ عبادة فيػ ججيخ بأف يقجـ عمضو ما يجخؼ مشو مجخػ الصيارة مغ 

غدل الضجيغ كالفع  الربلة، كماداـ الصعاـ لمسؤمغ عبادة، كالربلة يدبقيا كضػء، كحلظ الصعاـ فضو كضػء كىػ
 قبل الصعاـ. 

 ػ أف يػضع الصعاـ عم  األرض : 3

كاألدب الثالث أف يػضع الصعاـ عمى األرض، لكغ ىشا اإلماـ الغدالي ممخز الرفحة الصػيمة قاؿ: ىشاؾ بجع 
كيػجج  كىشاؾ سشغ، فالبجعة التي ال تمغي سشة لضدت مكخكىة، فإذا اإلنداف أِلف أف يأكل ىػ كأكالده عمى الصاكلة

كخاسي لضدت ىحه بجعًة مكخكىًة، فالشبي الكخيع في عرخه كانت األرض ىي أساس الحضاة، فكاف يأكل عمى 
األرض كسا يأكل العبج، يػجج كصف دقضق لصعامو كشخابو، كلكغ حتى ال يكػف ىشاؾ حخج فيشا تػضضح شفضف، 

تمغي الدشة كال شيء عمضيا، مثبًل رسػؿ  إذا كاف ىشاؾ بجعة تمغي سشة فيي مكخكىة باشمة، ك لكغ ىشاؾ بجع ال
هللا كاف يذعل سخاجًا، فشدسي اآلف الزػء بجعة؟ ال لضذ بجعة ألنو ما غضخ شضئًا بسعايضخ الجيغ، كلضذ كل شيء 

 ضيخ ججيجًا يدسى بجعة. 

 ػ أف يحدغ الجمدة عم  السائجة في أكؿ جمػسو كيدتجيسيا : 4

 كؿ جمػسو كيدتجيسيا، يػجج جمدات ال تمضق قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: كاآلف أف يحدغ الجمدة عمى السائجة في أ
 ))أما أنا فبل آكل متكئًا((

 ] البخارؼ عغ أبي حجضفة[

االتكاء فضو كبخ، ككاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ربسا جثا لؤلكل عمى ركبتضو، كربسا جمذ عمى ضيخ قجمضو، كربسا نرب 
 ، ككاف يقػؿ: رجمو الضسشى كجمذ عمى الضدخػ 
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 ))أما أنا فبل آكل متكئًا((
 ] البخارؼ عغ أبي حجضفة[

 )) إنسا أنا عبج آكل كسا يأكل العبج كأجمذ كسا يجمذ العبج((
 ] أحسج عغ عصاء بغ أبي رباح[

 كالذخب متكئًا مكخكه أيزًا كيكخه األكل نائسًا كمتكئًا إال لزخكرة. 

 كال يقرج التمحذ كالتشعع باألكل :ػ أف يشػي بأكمو التقػي عم  شاعة هللا  5

األدب الخامذ: أف يشػؼ بأكمو أف يتقػػ عمى شاعة هللا تعالى لضكػف مصضعًا باألكل، كال يقرج التمحذ كالتشعع 
باألكل، قاؿ إبخاىضع بغ شضباف: "مشح ثسانضغ سشًة ما أكمت شضئًا بذيػتي"، قاؿ: "كيعـد مع ذلظ عمى تقمضل األكل 

كمو دكف الذبع"، أؼ أنت قل ما شئت، قل أنا نػيت التقػؼ فإنو إذا أكل ألجل قػة العبادة لع ترجؽ نضتو إال أل
عمى شاعة هللا بيحا الصعاـ، إذا أكمت دكف الحج الشبػؼ فيحا الفعل يتشاقس مع ىحه الشضة، ألف العبادة تحتاج إلى 

 خفة، المقسة تحىب الفصشة: 
َقاُمػا ِإَل  الَربَلِة َقاُمػا ُكَداَل  ُيَخاُءكَف الَشاَس َكاَل َيْحُكُخكَف َّللَاَ  ﴿ ِإَف اْلُسَشاِفِقضَغ ُيَخاِدُعػَف َّللَاَ َكُىَػ َخاِدُعُيْع َكِإَذا

 ِإاَل َقِمضبًل  
 [ 142] سػرة الشداء: 

 الخضخ كمو مجسػع في خدائغ الجػع. 

 مغ كانت نضتو صادقة في التقػي عم  شاعة هللا فضجب أف يأكل دكف الذبع :

إذًا اإلماـ الغدالي يبضغ مقضاسًا دقضقًا أنو إذا شئت مغ ىحا الصعاـ التقػؼ عمى شاعة هللا ُكْل ما شئت، لكشظ إذا 
أكمت أكثخ مسا يشبغي لظ كفػؽ الدشة السصيخة فإف أكمظ ىحا يشفي نضتظ تمظ، فإف الذبع يسشع مغ العبادة كال يقػؼ 

 ثار القشاعة عمى االتداع، كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: عمضيا، فسغ ضخكرة ىحه الشضة كدخ الذيػة، كإي
ـِ اْبِغ َمْعِجي َكِخَب َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ َما َمؤل آَدمِ  ّي ِكَعاًء َشِخا ِمْغ ))َعْغ ِمْقَجا

ـَ ُأُكبلت  ُيِقْسَغ ُصْمبَ   ُو َفِإْف َكاَف ال َمَحاَلَة َفُثُمث  ِلَصَعاِمِو َكُثُمث  ِلَذَخاِبِو َكُثُمث  ِلَشَفِدِو((َبْصٍغ ِبَحْدِب اْبِغ آَد
ـِ اْبِغ َمْعِجؼ َكِخَب[  ]التخمحؼ َعْغ ِمْقَجا
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كمغ ضخكرة ىحه الشضة، أكؿ شيء إذا كانت الشضة صادقة مغ أجل التقػؼ عمى شاعة هللا يجب أف تأكل دكف 
تقػؿ: "أكؿ بجعة ابتجعيا السدمسػف بعج كفاة رسػؿ هللا الذبع"، كأكؿ مخالفة لمدشة بعج الذبع، فالدضجة عائذة 

كفاتو كانت الذبع، فسغ أكل حتى الذبع فقج نقس نضتو التي بجأىا في أكؿ الصعاـ كىي التقػؼ عمى شاعة هللا، 
 جػع كإذا أكمشا ال نذبع".كشبعًا الحجيث معخكؼ كيعجه العمساء قسة الصب الػقائي: "نحغ قـػ ال نأكل حتى ن

 كإنو مغ اإلسخاؼ أف تأكل كّل ما اشتيضت:  

 ُكَل َما اْشَتَيْضَت (())َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَف ِمَغ الَدَخِؼ َأْف َتْأُكَل 
 ] ابغ ماجة َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ [

 كانت نضتو صادقة في التقػي عم  شاعة هللا فضجب أال يسج يجه إل  الصعاـ إال كىػ جائع مغ

 كمغ ضخكرة ىحه الشضة كمسا يؤكجىا أال تسج يجؾ إلى الصعاـ إال كأنت جائع، ك قج قضل: " نعع اإلداـ الجػع".
الضج قبل الذبع، كمغ فعل ذلظ  أشضب شعاـ أف تكػف جائعًا، فضكػف الجػع أساسًا لرجؽ الشضة، ثع يشبغي أف يخفع

استغشى عغ الصبضب، ىحا ىػ الصب الػقائي أال يأكل حتى يجػع كإذا أكل ال يذبع، كفي ألسانضا مدتذفى مكتػب 
 عمضيا ىحا الحجيث: "نحغ قـػ ال نأكل حتى نجػع كإذا أكمشا ال نذبع" دمحم بغ عبج هللا.

حا الحجيث، كمغ فعل ذلظ استغشى عغ الصبضب، كسضأتي في قالػا: الصب الػقائي كمو في ىحه الحكسة، أؼ في ى
فرػؿ قادمة مستعة عغ فائجة قمة األكل، كالغدالي لخريا في كمسة: "الخضخ كمو مجسػع في خدائغ الجػع، 

 كشخيقة التجريج في التقمضل مشو" كىشاؾ كتاب "كدخ شيػة الصعاـ مغ األربعة السيمكات". 

 كالحاضخ مغ الصعاـ : ػ أف يخض  بالسػجػد مغ الخزؽ  6

األدب الدادس: أف يخضى بالسػجػد مغ الخزؽ كالحاضخ مغ الصعاـ، كال يجتيج بالتشعع كشمب الديادة كانتطار 
اإلداـ، بل مغ كخامة الخبد أال يشتطخ اإلنداف بو اإلداـ، فالخبد إداـ، كقج كرد األمخ بإكخاـ الخبد، قاؿ عمضو 

 الربلة كالدبلـ: 
َزَخ اْلَعَذاُء َكُأِقضَسِت الَربلُة َفاْبَجُءكا ِبالْ ))َعْغ َأَنٍذ  َْ  َعَذاِء ((َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا 

 ] متفق عمضو َعْغ َأَنٍذ[
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إلى ككاف ابغ عسخ رضي هللا عشيسا ربسا سسع قخاءة اإلماـ كال يقـػ مغ عذائو، كميسا كانت الشفذ ال تتػؽ 
الصعاـ كلع يكغ في تأخضخ الصعاـ ضخر فاألكلى تقجيع الربلة، أما إذا حزخ الصعاـ فاألكلى تقجيع الصعاـ، دخمػا 
شبعًا في متدع كبضخ مغ الػقت كالصعاـ حزخ، كالعمساء أجسعػا عمى أف األكل أكلى مغ الربلة، ألنو يحرل 

، حاف كقت العذاء كقج استعجكا لمعذاء نبجأ بالعذاء انذغاؿ بالصعاـ، فإذا الصعاـ خارج الغخفة فالربلة أكلى
 كلكغ أدخمػا الصعاـ نبجأ بالَعذاء ثع الِعذاء. 

 ػ أف يجتيج في تكثضخ األيجي عم  الصعاـ كلػ مغ أىمو ككلجه : 7

 األدب الدابع أف يجتيج في تكثضخ األيجؼ عمى الصعاـ كلػ مغ أىمو ككلجه، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
جَ  َْ ِذيٍّ َأَنُيْع َقاُلػا َيا َرُسػَؿ َّللَاِ )) ْْ ِه َك ْخٍب َعْغ َأِبضِو َعْغ َججِّ َْ ِذيِّ ْبِغ  ْْ ْخِب ْبِغ َك َْ ِذُي ْبُغ  ْْ  ِإَنا َنْأُكُل َكال َثَشا َك

 ْع َكاْذُكُخكا اْسَع َّللَاِ َعَمْضِو ُيَباَرْؾ َلُكْع ِفضِو ((َنْذَبُع َقاَؿ َفَمَعَمُكْع َتْأُكُمػَف ُمَتَفخِِّقضَغ َقاُلػا َنَعْع َقاَؿ َفاْجَتِسُعػا َعَم  َشَعاِمكُ 
 ] أحسج َكْحِذيُّ ْبُغ َحْخِب[

 ك: 

جه أبجًا((  ))كاف عمضو الربلة كالدبلـ ال يأكل ْك
 ] الخخائصي عغ أنذ[

ما كثخت  ككاف عمضو الربلة كالدبلـ يجتيج في تكثضخ األيجؼ عمى الصعاـ كلػ مغ أىمو ككلجه، فإّف خضخ الصعاـ
 عمضو األيجؼ. 

 كع حجيث؟ ثبلثة، كفي درس قادـ إف شاء هللا نأخح آداب حالة األكل كآداب ما بعج الصعاـ.

* * * 

 مغ شسائل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص :

 ػ شجة اىتساـ الشبي الكخيع بسغ يدألو عغ أمػر الجيغ مغ الخجاؿ كالشداء : 1

كاآلف إلى بعس شسائمو ملسو هيلع هللا ىلص، كل ىحه الحقائق كالسعمػمات كالتػجضيات كاألحاديث قابمة لمتصبضق الفػرؼ في أكؿ 
 كجبة شعاـ. 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

563 

الَشِبيِّ َصَم  الَميع  )) َعْغ َشِخيِظ ْبِغ َعْبِجَّللَاِ ْبِغ َأِبي َنِسٍخ َأَنُو َسِسَع َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َيُقػُؿ َبْضَشَسا َنْحُغ ُجُمػس  َمعَ 
َأُيُكْع ُمَحَسج  َكالَشِبُي َصَم  َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي اْلَسْدِجِج َدَخَل َرُجل  َعَم  َجَسٍل َفَأَناَخُو ِفي اْلَسْدِجِج ُثَع َعَقَمُو ُثَع َقاَؿ َلُيْع: 

َشا َىَحا الَخُجُل األْبَضُس اْلُسَتِكُئ َفَقاَؿ َلُو الَخُجُل َيا اْبَغ َعْبِج اْلُسَصِمِب َفَقاَؿ الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ُمَتِكئ  َبْضَغ َضْيَخاَنْضِيْع َفُقمْ 
د  َعَمْضَظ َمَع ِإنِّي َساِئُمَظ َفسُ َلُو الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َقْج َأَجْبُتَظ َفَقاَؿ الَخُجُل ِلمَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكسَ  َذجِّ

 َقْبَمَظ َأَّللَاُ َأْرَسَمَظ ِإَل  ِفي اْلَسْدَأَلِة َفبل َتِجْج َعَمَي ِفي َنْفِدَظ َفَقاَؿ: َسْل َعَسا َبَجا َلَظ، َفَقاَؿ: َأْسَأُلَظ ِبَخبَِّظ َكَربِّ َمغْ 
ـِ َكالَمْضَمِة َقاَؿ:  الَشاِس ُكمِِّيْع، َفَقاَؿ: الَمُيَع َنَعْع، َقاَؿ: َأْنُذُجَؾ ِباّلَِلِ  َأَّللَاُ َأَمَخَؾ َأْف ُنَرمَِّي الَرَمَػاِت اْلَخْسَذ ِفي اْلَضْػ

َّللَاُ َأَمَخَؾ َنَعْع َقاَؿ: َأْنُذُجَؾ ِباّلَِلِ أَ  الَمُيَع َنَعْع َقاَؿ: َأْنُذُجَؾ ِباّلَِلِ َأَّللَاُ َأَمَخَؾ َأْف َنُرػـَ َىَحا الَذْيَخ ِمَغ الَدَشِة َقاَؿ الَمُيعَ 
ِو َكَسَمَع الَمُيَع َنَعْع َفَقاَؿ َأْف َتْأُخَح َىِحِه الَرَجَقَة ِمْغ َأْغِشَضاِئَشا َفَتْقِدَسَيا َعَم  ُفَقَخاِئَشا َفَقاَؿ الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمضْ 

ـُ ْبُغ َثْعَمَبَة َأُخػ َبِشي َسْعِج ْبِغ َبْكٍخ ((الَخُجُل: آَمْشُت ِبَسا ِجْئَت ِبِو َكَأَنا َرُسػُؿ َمْغ َكَراِئي ِمْغ قَ   ْػِمي َكَأَنا ِضَسا
]ِ  ] الشدائي َعْغ َشِخيِظ ْبِغ َعْبِجَّللاَّ

السغدػ ىحا الخجل جاء نضابًة عغ قػمو كميع، كشجد في الدؤاؿ، كاستضقغ مغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فإذا آمغ 
دت ىشا تحت عشػاف شجة اىتسامو بسغ يدألو عغ أمػر الجيغ مغ ىػ آمغ معو قػمو جسضعًا، فيحه القرة كر 

 الخجاؿ كالشداء.

كركؼ عشيا أنيا أتت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص  -كانت مغ ذكات العقل كالجيغ -" كعغ أسساء بشت يديج رضي هللا عشيا قالت: 
غ بقػلي، ككميغ عمى مثل رأيي، فقالت: "يا رسػؿ هللا إني رسػؿ مغ كرائي مغ جساعة نداء السدمسضغ كميغ يقم

قػاعج  -إف هللا بعثظ إلى الخجاؿ كالشداء فآمشا بظ كاتبعشاؾ، كنحغ معذخ الشداء مقرػرات مخجرات في البضػت 
كإف الخجاؿ فزمػا بالجسعات، كشيػد الجشائد كالجياد، فإذا خخجػا إلى الجياد حفطشا ليع أمػاليع،  -في البضػت 

اركيع في األجخ يا رسػؿ هللا؟ فالتفت عمضو الربلة كالدبلـ بػجيو إلى أصحابو كقاؿ: ىل كربضشا ليع أكالدىع أفشذ
سسعتع مقالة ىحه السخأة؟ إنيا أحدشت الدؤاؿ عغ ديشيا، فقالػا: بمى يا رسػؿ هللا، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

شمبيا لسخضاتو، كاتباعيا انرخفي يا أسساء كأعمسي مغ كرائِظ مغ الشداء أف حدغ تبع إحجاكغ لدكجيا، ك 
لسػافقتو، يعجؿ كل ما ذكخِت لمخجاؿ، قاؿ: فانرخفت أسساء كىي تيمل كتكبخ استبذارًا لسا قالو الشبي عمضو 

 الربلة كالدبلـ ليا "

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

564 

 ىحا الحجيث مخكؼ ثبلث ركايات:

اء إلضظ، ىحا الجياد كتبو هللا " قاؿ: جاءت امخأة إلى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فقالت: يا رسػؿ هللا أنا كاثبة الشد
عمى الخجاؿ، فإف أصضبػا أجخكا، كإف قتمػا كانػا أحضاًء عشج ربيع يخزقػف، كنحغ معاشخ الشداء نقـػ عمضيع فسا لشا 
مغ ذلظ؟ فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: أبمغي مغ لقضِت مغ الشداء أف شاعة الدكج كاعتخافًا بحقو يعجؿ ذلظ كقمضل 

 مشكغ مغ تفعمو "

 كأف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ عخؼ ما سضكػف كقمضل مشكغ مغ تفعمو.

الخكاية الثالثة: " أف امخأًة جاءت الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فقالت: إني رسػؿ الشداء إلضظ ما مشيغ امخأة عمست 
الخجاؿ كإلى الشداء، أك لع تعمع إال كىي تيػػ مخخجي إلضظ، هللا رب الخجاؿ كالشداء كإلييع كأنت رسػؿ هللا إلى 

كتب هللا الجياد عمى الخجاؿ فإف أصابػا أجخكا، كإف استذيجكا كانػا أحضاًء عشج ربيع يخزقػف فسا يعجؿ ذلظ مغ 
 أعساليع مغ الصاعة؟ فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: شاعة أزكاجيغ كمعخفة حقػقيغ كقمضل مشكغ يفعمو "

 جة اىتسامو ملسو هيلع هللا ىلص بسغ يدألو عغ أمػر الجيغ مغ الخجاؿ كالشداء.إذًا ىح الخكايات الثبلث كاألكلى تحت عشػاف ش

 ػ مكافأتو ملسو هيلع هللا ىلص اإلكخاـ بأفزل اإلكخاـ :  2

مكافأتو ملسو هيلع هللا ىلص اإلكخاـ بأفزل اإلكخاـ، ركػ البضيقي في الجالئل كابغ إسحاؽ عغ أبي قتادة أنو قاؿ: " كفَج كفٌج 
 مى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقاـ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يخجميع بشفدو فقاؿ لو أصحابو: يا رسػؿ هللا نحغ نكفضظ ذلظ، فقاؿ عمضوالشجاشي ع

 الربلة كالدبلـ: إنيع كانػا ألصحابشا مكخمضغ كأنا أحب أف أكافأىع عمى ذلظ "
 نبي ىحه األمة كاف يخجميع بشفدو. 

 مشو : ػ مقابمة اإلْداف بأجسل 3

 كمقابمة اإلحداف بأجسل مشو مغ شسائل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ. 
فعغ عسخك بغ أخصب األنرارؼ رضي هللا عشو قاؿ: "استدقى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأتضتو بقجح فضو ماء فكانت فضو 

 جسمو ".شعخة فأخحتيا، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ مقاببًل ىحا الرشضع الجسضل: الميع 
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ماذا فعل ىحا الرحابي؟ قجـ كأس ماء كجج فضو شعخة أزاليا فجعا لو الخسػؿ عمضو الربلة كالدبلـ أف يجسمو، قاؿ 
 الخاكؼ: "فخأيت عسخًا كىػ ابغ تدعضغ سشة كلضذ في لحضتو شعخة بضزاء ألنو قاؿ لو: الميع جسمو.

 " كعغ أبي أيػب األنرارؼ قاؿ: 
أْضانًا  - يصػؼ بضغ الرفا كالسخكة فدقصت عم  لحضتو ريذة فابتجر أبػ أيػب فأخحىا))كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ندع هللا عشظ ما تكخه (( -يكػف عم  كتف أخضو شعخة، أك قذة، أك نسمة
 ]الصبخاني عغ أبى أيػب[

 ، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ما ندضيا، سضجنا أبػ أيػب أزاؿ ريذًة عغ لحضتو ملسو هيلع هللا ىلص

 ))...ندع هللا عشظ ما تكخه ((
ما ىحه الجقة في مبلقاة الجسضل؟ مدمع راكؼ الحجيث الذيضخ ركػ عغ ربضعة بغ كعب األسمسي رضي هللا عشو 

 قاؿ: 

َجَثِشي َرِبضَعُة ْبُغ َكْعٍب اأَلْسَمِسُي َقاَؿ: ُكْشُت َأِبضُت َمَع َرُسػِؿ  َْ اَجِتِو )) َْ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَأَتْضُتُو ِبَػُضػِئِو َك
َأِعشِّي َعَم  َنْفِدَظ َفَقاَؿ ِلي: َسْل؟ َفُقْمُت: َأْسَأُلَظ ُمَخاَفَقَتَظ ِفي اْلَجَشِة، َقاَؿ: َأْك َغْضَخ َذِلَظ؟ ُقْمُت: ُىَػ َذاَؾ، َقاَؿ: فَ 

 ِبَكْثَخِة الُدُجػِد ((
 مدمع َرِبضَعُة ْبُغ َكْعٍب اأَلْسَمِسيُّ [] 

ممظ قاؿ البشو: ماذا تخيج أف تكػف يا بشي؟ قاؿ لو: أريج أف أكػف رئضذ الجامعة، فقاؿ لو: ىحه تحتاج إلى دراسة، 
أنت أنا أعصضظ بضتًا فػرًا، كشائخة، ك يختًا، أما أعضشظ مجيخ الجامعة ىحه تحتاج إلى دكتػراه، يجب أف تعضششي، إذا 

ما عسمت لغ تشاؿ ىحا السشرب، فيحا سضجنا ربضعة شمب شمبًا عالضًا ججًا أف يكػف رفضق رسػؿ هللا في الجشة، ىحا 
 السقاـ ال يشاؿ إال بالتعب الذجيج.

قاؿ ربضعة: فكشت أخجـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ نيارؼ فإذا كاف المضل أكيت إلى باب رسػؿ هللا فبت عشجه فبل 
 يقػؿ: سبحاف هللا، سبحاف هللا، سبحاف هللا حتى أمل أك تغمبشي عضشي كالشبي ال يشاـ، قاؿ تعالى:  أزاؿ أسسعو

ُر الَمْضَل َكالشَ ﴿ ِإَف َرَبَظ َيْعَمُع َأَنَظ َتُقػـُ َأْدَن  ِمْغ ُثُمَثي الَمْضِل َكِنْرَفُو َكُثُمَثُو َكَشاِئَفة  ِمْغ اَلِحيَغ َمعَ   َياَر  َظ َوَّللَاُ ُيَقجِّ
 [20] سػرة السدمل: 
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 يا تخػ إذا الشاس كميع نامػا، ككل حبضب أكػ إلى حبضبو، فأنت مغ حبضبظ؟ ىل تقـػ في المضل ترمي؟ 

ُمُث الَمْضِل َنَدَؿ َّللَاُ َبِقَي ثُ )) َعْغ َأِبي َجْعَفٍخ َأَنُو َسِسَع َأَبا ُىَخْيَخَة َيُقػُؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا 
ِني َفَأْغِفَخ َلُو َمْغ َذا َعَد َكَجَل ِإَل  َسَساِء الُجْنَضا َفَضُقػُؿ َمْغ َذا اَلِحي َيْجُعػِني َفَأْسَتِجضَب َلُو َمْغ َذا اَلِحي َيْدَتْغِفخُ 

َت  َيْشَفِجَخ اْلَفْجُخ ((اَلِحي َيْدَتْخِزُقِشي َفَأْرُزَقُو َمْغ َذا اَلِحي َيْدَتْكِذُف الزُ  َْ  َخ َفَأْكِذَفُو َعْشُو 
 ]متفق عمضو َعْغ َأِبي َجْعَفٍخ [

 ىل لظ ركعتاف قبل الفجخ بضشظ كبضغ هللا عد كجل؟ في ركاية ثانضة قاؿ:

كتحكخت أف الجنضا  -ماداـ لي عشجؾ ىحه الحاجة أنطخني -" يا ربضعة سمشي فأعصضظ، قاؿ: أنطخني حتى أنطخ 
مشقصعة فقاؿ يا رسػؿ هللا: أسألظ أف تجعػ هللا لي أف يشجضشي هللا مغ الشار كيجخمشي الجشة، فدكت الشبي  فانضة

عمضو الربلة كالدبلـ ثع قاؿ: مغ عمسظ ىحا؟ قمت: وهللا ما عمسشضو أحج كلكشي عمست أف الجنضا مشقصعة فانضة 
 قاؿ: فأعشي عمى نفدظ بكثخة الدجػد ".كأنت مغ هللا بالسكاف الحؼ أنت مشو فأحببت أف تجعػ هللا لي 

 ػ تفقج أصحابو ك الدؤاؿ عشيع : 4

الشبي صمى هللا عمضو مغ شسائمو الكخيسة أنو كاف يتفقج أصحابو كيدأؿ الشاس عسا في الشاس، فإذا الشاس في 
عغ أنذ ضائقة يدأليع عغ ىحه الزائقة، فمضذ يعضر في بخجو العاجي، يدأليع عسا يعانػنو، فأبػ يعمى ركػ 

رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف إذا فقج الخجل مغ إخػانو ثبلثة أياـ سألو عشو، فإف كاف غائبًا دعا لو، كإف كاف 
 شاىجًا زاره، كإف كاف مخيزًا عاده.

عا لو، كإف عشجما يغضب الخجل عغ الجامع ثبلثة أياـ كاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يدأؿ عشو، فإف كاف غائبًا د
كاف شاىجًا زاره، كإف كاف مخيزًا عاده، أما إذا كاف مقضسًا كما جاء إلى السدجج فسعشى ىحا أنو يػجج مذكمة، قج 
يكػف عشجه مذكمة، مثل ضػائقة نفدػضة، أك قزضة مادية حبدتو عغ السجيء، كإذا كاف مدافخًا دعا لو، كلكغ إذا 

 كالدبلـ فيحا مخالف لمدشة.  اإلنداف سافخ كما أعمع الشبي عمضو الربلة
 
 
 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

567 

 ػ ْفطو لمػد : 5

 حفطو لمػد ملسو هيلع هللا ىلص: 
 َأْف َيَتَدَكَجِشي )) َعْغ َعاِئَذَة َرِضي الَميع َعْشَيا َقاَلْت َما ِغْخُت َعَم  اْمَخَأٍة َما ِغْخُت َعَم  َخِجيَجَة َكَلَقْج َىَمَكْت َقْبلَ 

َخَىا ِبَبْضٍت ِفي اْلَجَشِة ِمْغ َقَرٍب َكِإْف َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ ِبَثبلِث ِسِشضَغ ِلَسا ُكْشُت   َأْسَسُعُو َيْحُكُخَىا َكَلَقْج َأَمَخُه َرُبُو َأْف ُيَبذِّ
 َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َلَضْحَبُح الَذاَة ُثَع ُيْيِجي ِفي ُخَمِتَيا ِمْشَيا((

 ] مدمع َعْغ َعاِئَذَة[

لخجيجة، كحفطًا لػدىا، كحدشًا لعيجه معيا بعج كفاتيا، كركت عائذة أيزًا عغ الشبي عمضو الربلة إكخامًا 
كالدبلـ: " أنو جاءت عجػز إلى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فقاؿ: كضف أنتع؟ كضف حالكع؟ كضف أنتع بعجنا؟ 

تقجـ عمى ىحه العجػز ىحا اإلقباؿ؟ فقالت: بخضخ بأبي أنت كأمي يا رسػؿ هللا، فمسا خخجت قمت: يا رسػؿ هللا 
 قاؿ: يا عائذة إنيا كانت تأتضشا أياـ خجيجة كإف حدغ العيج مغ اإليساف ".

ابغ شفضل قاؿ:" رأيت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقدع لحسًا بالجعخانة كأنا يػمئٍح غبلـ أحسل عجك البعضخ، فأتتو امخأة فبدط ليا 
 الحؼ أرضعتو ": رداءه، قمت مغ ىحه؟ قاؿ: ىحه أمو 

َجَثُو َأَنُو َبَمَغُو َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  ال َْ َجَثِشي َعْسُخك ْبُغ اْلَحاِرِث َأَف ُعَسَخ ْبَغ الَداِئِب  َْ َميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكاَف )) 
َعَمْضِو ُثَع َأْقَبَمْت ُأُمُو ِمَغ الَخَضاَعِة َفَػَضَع َلَيا ِشَق  َجاِلًدا َفَأْقَبَل َأُبػُه ِمَغ الَخَضاَعِة َفَػَضَع َلُو َبْعَس َثْػِبِو َفَقَعجَ 

ـَ َلُو َرُسػُؿ َّللَاِ َصمَ    الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َثْػِبِو ِمْغ َجاِنِبِو اآلَخِخ َفَجَمَدْت َعَمْضِو ُثَع َأْقَبَل َأُخػُه ِمَغ الَخَضاَعِة َفَقا
 ِو ((َفَأْجَمَدُو َبْضَغ َيَجيْ 

 ]أبي داكد َعْسُخك ْبُغ اْلَحاِرِث[

 ! آخخ قرة في الرحضحضغ:  ىكحا الػفاء تعضر مع اإلنداف سشػات تكخمو كتجهلل ثع يؤذيك

ُبْخد  َنْجَخاِنّي َمْضِو )) َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضي الَميع َعْشيع َقاَؿ: ُكْشُت َأْمِذي َمَع الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكعَ 
َت  َنَطْخُت ِإَل  َصْفَحِة َعاِتِق الَشِبيِّ  َْ  َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َغِمضُع اْلَحاِشَضِة َفَأْدَرَكُو َأْعَخاِبّي َفَجَحَبُو َجْحَبًة َشِجيَجًة 

اِشَضُة الخَِّداِء ِمْغ ِشَجِة َجْحَبِتِو ُثَع َقاؿَ  َْ ُمْخ ِلي ِمْغ َماِؿ َّللَاِ اَلِحي ِعْشَجَؾ َفاْلَتَفَت ِإَلْضِو َفَزِحَظ ُثَع َأَمَخ َلُو  َقْج َأَثَخْت ِبِو 
 ِبَعَصاٍء((

 ]مدمع َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضي المَّيع َعْشيع [



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

568 

 

ال كىشاؾ أعخابي آخخ جاء الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يدتعضشو في شيء ثع قاؿ لو: أحدشت إلضظ، قاؿ: ال ك 
أجسمت، قاؿ: فغزب السدمسػف كىسػا أف يقتمػه ما ىحا الكبلـ؟ فقاـ عمضو الربلة كالدبلـ كبمغ إلى مشدلو كدعا 

ىكحا  -فقاؿ: إنسا جئتشا تدألشا فأعصضشاؾ فقمت ما قمت  -انتقل إلى البضت كشمبو لػحجه  -األعخابي إلى البضت 
القرة لع -لضظ، قاؿ: نعع، جداؾ هللا مغ أىل عذضخٍة خضخًا فداده الشبي كقاؿ لو: أحدشت إ -تقػؿ أماـ أصحابي؟ 

فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: إنظ جئتشا فدألتشا فأعصضشاؾ فقمت ما قمت، كلع يقل ماذا قاؿ كفي نفذ  -تشتِو 
سػؼ أجسعظ معيع قل ليع ما قمت  -أصحابي عمضظ مغ ىحا شيء فإذا جئت فقل بضغ أيجييع ما قمت بضغ يجؼ

قاؿ: نعع، فمسا جاء األعخابي قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: إف صاحبكع  -ىب عغ صجكرىع ما ىع فضوإلي حتى يح
كاف جاءنا فدألشا فأعصضشاه فقاؿ ما قاؿ كما أعاد مقالتو، كإنا قج دعػناه فأعصضشاه فدعع أنو قج رضي كحلظ يا 

الربلة كالدبلـ: كسثل رجل كانت لو ناقة  أعخابي، فقاؿ األعخابي: نعع جداؾ هللا مغ أىل عذضخة خضخًا، فقاؿ عمضو
فذخدت عمضو فتبعيا الشاس فمع يديجكىا إال نفػرىا، فقاؿ ليع صاحب الشاقة: خمػا بضشي كبضغ ناقتي فأنا أرفق بيا، 
كأنا أعمع بيا، فتػجو إلضيا صاحبيا كأخح ليا مغ خذاف األرض شعامًا، كدعاىا حتى جاءت، كاستجابت فذج 

ي لػ أشعتكع حضث قاؿ ما قاؿ لجخل الشار". اإلنداف يجب أال يكػف عػف الذضصاف عمى أخضو، عمضيا رحميا، كإن
 يجب أف يكػف عػف أخضو عمى الذضصاف. 

 الشبي أسػة لشا :

ىحه بعس شسائمو ملسو هيلع هللا ىلص كنحغ اقتخبشا مغ عضج السػلج، إف شاء هللا في ىحه األياـ السباركات سػؼ أكثخ مغ الحجيث 
 سائمو ملسو هيلع هللا ىلص ىػ قجكة لشا، قاؿ تعالى: عغ ش

َدَشة  ِلَسْغ َكاَف َيْخُجػ َّللَاَ َكاْلَضْػـَ اآْلَِخَخ َكَذَكَخ َّللَاَ  َْ   َكِثضخًا ﴿ َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسػِؿ َّللَاِ ُأْسَػة  
 [21] سػرة األحداب: 
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كإف لع يكغ لظ أسػة فيحا الخجل الحؼ لع يكغ الشبي لو أسػة  إف كشت تخجػ هللا كالضـػ اآلخخ فالشبي لظ أسػة،
قصعًا ال يخجػ هللا كال الضـػ اآلخخ، كمغ عبلمة أنظ تخجػ هللا كالضـػ اآلخخ أف تتخحه أسػة لظ في معامبلتظ 
كميا مغ الضػمضة، انطخكا كضف كفاء العيج، كالتحسل، كالخقة، كالػداعة، كالمصف، كالحمع، كالذكخ، كالسػدة، كىحه 

 صفات الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : قزاء الفػائت 29الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

بو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشا
 الرالحضغ. 

 قزاء الفػائت :

: "باب قزاء الفػائت"، كالقزاء لغًة الحكع، كلكغ شخعًا إسقاط الػاجب  أييا األخػة السؤمشػف، مػضػع الفقو الضـػ
تحكختيا فقج قزضتيا، فالعبادات تؤدػ أداًء بسثل ما عشجه، أؼ عمضظ فخض صبلة فاتتظ إذا صمضتيا بعج أف 

كقزاًء، إف صست رمزاف في رمزاف فيحه عبادة أديتيا أداًء، كإف كشت مخيزًا، أك عمى سفخ، كصست أيامًا 
أخخ في كقت آخخ، فيحه العبادة أديتيا قزاًء، إما أف تؤدػ العبادة أداًء أؼ في كقتيا، كإما أف تؤدػ قزاًء لعحر 

 في غضخ كقتيا.
فالتختضب بضغ الفائتة كالػقتضة كبضغ الفػائت مدتحق، أؼ فاتتظ صبلة الطيخ كأذف العرخ التختضب بضغ الفائتة 
كالػقتضة مدتحق أؼ عمضظ أف ترمي الطيخ أكاًل ثع العرخ ثانضًا، كبضغ الفػائت لػ أنو فاتظ عجة صمػات ألمخ 

فالعرخ فالسغخب فالعذاء، كلضذ لظ أف ترمي قاىخ ترمي الرمػات التي فاتتظ كفق تختضبيا الصبضعي الطيخ 
العذاء أكاًل كىػ أحجثيا فالسغخب فالعرخ، بل يجب أف تختب الفائتة كالػقتضة كأف تخاعي التختضب فضسا بضغ 

 الفػائت. 

 شخكط إسقاط التختضب :

ذ كقت كلكغ متى يدقط التختضب؟ في ثبلث حاالت؛ في ضضق الػقت السدتحب، أؼ لػ أنو بقي الصفخار الذس
قمضل ال يتدع لربلة الطيخ الفائت كالعرخ الػقتي يجب أف تبجأ بالعرخ، ألف صبلة العرخ فضيا كقت 
مدتحب، كفضيا كقت مكخكه، كإذا بقي لجخػؿ الػقت السكخكه أمج قرضخ ال يدسح لظ لربلة الطيخ أكاًل ثع صبلة 
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فًا: لضذ مغ الحكسة إضاعة السػجػد في شمب العرخ ثانضًا، يجب أف تبجأ بالعرخ ألف العمساء قالػا كبلمًا لصض
السفقػد، ك اآلف معظ كقت صحضح ألداء صبلة العرخ، أضعت الػقت الرحضح السدتحب لربلة فائتة فاتتظ، 
فمسا جاء الػقت السدتحب انتيى الػقت السدتحب كدخل الػقت السكخكه، إذًا لضذ مغ الحكسة إضاعة السػجػد في 

بلة فشدضيا فمع يحكخىا إال كىػ يرمي مع اإلماـ فمضرل التي ىػ فضيا ثع لضقس شمب السفقػد، كمغ ناـ عغ ص
 التي تحكخىا.

فأكؿ سبب يػجب إسقاط التختضب ضضق الػقت السدتحب، كدخػلظ في كقت مكخكه، فابجأ في الػقتضة ثع صلِّ 
 الفائتة.

عرخ فأنت بيحا لع تخاِع التختضب، كالشدضاف؛ لػ أف صبلة الطيخ فاتتظ كلع تحكخ أنيا فاتتظ كشخعت في صبلة ال
كلكغ صبلة العرخ صحضحة ألنظ لع تتحكخ الربلة التي فاتتظ، فشدضاف الربلة الفائتة يدقط مخاعاة التختضب بضغ 
الفائتة كالػقتضة، أما العبخة في مػضػع ضضق الػقت فعشج الذخكع ال عشج االنتياء، فضجب أف تحدب إذا بجأت في 

بقى كقت لشياية العرخ، فضجب أف تخاعي إذا صمضت الطيخ كدخل الػقت السكخكه أف صبلة العرخ يجػز أال ي
 العبخة في نياية الربلة ال في بجئيا. 

 شخط سقػط مخاعاة التختضب بضغ الػقتضة كالفائقة :

ضمة، أؼ كلكغ العمساء قالػا: إذا صارت الفػائت ستًا فسا فػؽ فعشجئٍح يدقط مخاعاة التختضب، كىحا في الفػائج القم
ألمخ قاىخ مثل عسمضة جخاحضة، أك حخيق نذب، أك شيء فػؽ شاقة اإلنداف، فاتو مجسػعة صمػات، فضجب أف 
تكػف ىحه الرمػات دكف الدت حتى تخاعي تختضبيا مع الػقتضة، فإذا تجاكزت الفخائس الدت فعشجئح يدقط مخاعاة 

، كقج رفع عغ أمتي التختضب بضغ الػقتضة كالفائقة، كلكغ الذيء العجضب أف اإلن داف يشدى أنو صمى أـ لع يرلِّ
الخصأ كالشدضاف، كلكغ إذا ندي أنو صمى أـ لع يرلِّ فيحه إشارة خصضخة إلى أف الربلة عشجه ال شأف ليا، ك 
ندضاف أنظ صمضت أـ لع ترلِّ ىػ ندضاف كلغ تحاسب عمي،ق لكشو يعمغ عغ شيء، يعمغ عغ أف الربلة في 

صمب حضاتظ، كالسؤمغ الرادؽ يشتطخ الربلة إذا نادػ السشادؼ يمبي الشجاء، حّي عمى ىامر حضاتظ كلضدت في 
الربلة حّي عمى الفبلح، كمغ عبلمات السؤمغ الرادؽ أنو ال تفػتو الربلة كال يشداىا، كلكغ إذا ندضيا فيحا ىػ 

 الحكع، كسػؼ نشتقل في درس قادـ إف شاء هللا تعالى إلى باب إدراؾ الفخيزة.
* * * 
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 آداب السؤمغ السدمع في أثشاء الصعاـ كالذخاب :

 ػ أف يبجأ بالتدسضة : 1

كاآلف إلى متابعة آداب الصعاـ كالذخاب كسا كردت في إحضاء عمـػ الجيغ لئلماـ الغدالي، كسػؼ تخكف كضف أف 
داف في الجنضا كاآلخخة الصعاـ مغ الجيغ، فإذا كاف الصعاـ بشضة التقػؼ عمى العمع كالعسل المحيغ ىسا ِقػاـ حضاة اإلن

فدػؼ تعمسػف كضف أف الصعاـ مغ الجيغ بذخط األخح بيحه اآلداب، كقج تحجثشا في الجرس الساضي عغ اآلداب 
 التي يشبغي ليا أف تدبق الصعاـ كالذخاب كالضـػ نتحجث عغ آداب السؤمغ السدمع في أثشاء الصعاـ كالذخاب.

هللا في أكلو، فاسع هللا قبل الصعاـ ماذا يعشي؟ يعشي شضئضغ، األكؿ: أف قاؿ اإلماـ الغدالي: يشبغي أف يبجأ باسع  
ىحا الحؼ تأكمو مغ نعع هللا، كالثاني يجب أف تأكمو كفق سشة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ التي ىي تفرضل لذخع 

حا العسل، كانتبو إلى هللا، فإذا بدسل العبج قبل كل عسل فسعشى ذلظ أنو انتبو إلى أمخ هللا، كراعى أمخ هللا في ى
 أف ىحه الشعع ىي نعع هللا عد كجل، ثبلث كمسات ميمكات: لي، كعشجؼ كأنا، قاؿ قاركف، قاؿ تعالى: 

ُو ُقَػًة َكَأْكَثُخ ْغ ُىَػ َأَشُج ِمشْ ﴿ َقاَؿ ِإَنَسا ُأكِتضُتُو َعَم  ِعْمٍع ِعشِجي َأَكَلْع َيْعَمْع َأَف َّللَاَ َقْج َأْىَمَظ ِمْغ َقْبِمِو ِمْغ الُقُخكِف مَ 
 َجْسًعا َكاَل ُيْدَأُؿ َعْغ ُذُنػِبِيْع اْلُسْجِخُمػَف 

 [78] سػرة القرز : 

 فأىمكو هللا عد كجل، كقاؿ الذضصاف، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َقاَؿ َأَنا َخْضخ  ِمْشُو َخَمْقَتِشي ِمْغ َناٍر َكَخَمْقَتُو ِمْغ ِشضٍغ  
 [76] سػرة ص : 

 أىمكو هللا عد كجل، كقاؿ فخعػف، قاؿ تعالى: 

ـِ َأَلْضَذ ِلي ُمْمُظ ِمْرَخ َكَىِحِه اأْلَْنَياُر َتْجِخي ِمْغ َتْحِتي َأفَ   بَل ُتْبِرُخكَف  ﴿ َكَناَدى ِفْخَعْػُف ِفي َقْػِمِو َقاَؿ َياَقْػ
 [51] سػرة الدخخؼ: 

اشتخاه، كىػ حرل خبخًة عالضة، درس الصب كأخح بػرد، فإذا اإلنداف جاءتو خػاشخ كىػ يأكل أف ىحا الصعاـ ىػ 
كىػ اآلف شبضب كبضخ، كلو دخل كبضخ، أتاح لو ىحا االنرخاؼ لمعمع، كتحرضل ىحه الذيادات، أف يذتخؼ ما لّح 
كشاب مغ الصعاـ كالذخاب، إذا ترػر ىحا لع يقل بسم ميحرلا نمحرلا هللا، فإذا قاؿ: بسم ميحرلا نمحرلا هللا فيحا 

 شي أنو يخػ نعسة هللا عد كجل في ىحا الصعاـ، كأنو يحكخ أمخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ في تشاكؿ الصعاـ. يع
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 ػ يأكل بالضسش  كيبجأ بالسمح كيختع بو : 2

أف يبجأ بدع هللا في أكلو، كالحسج هلل في آخخه، كلػ قاؿ مع كل لقسة بدع هللا فيػ حدغ، أؼ إذا اإلنداف قاليا 
بلثًا أثشاء الصعاـ فيػ حدغ، لساذا؟ حتى ال يذغمو الذخه عغ ذكخ هللا تعالى، كأحضانًا تأكل أماـ إنداف مختضغ أك ث

ُيَكخىظ في الصعاـ فيػ شخه كما سّسى، كإذا اإلنداف دخل إلى بضتو كلع يدمع قاؿ الذضصاف إلخػانو: أدركتع السبضت، 
جمذ إلى الصعاـ كما سسى يقػؿ الذضصاف: أدركتع  تخػ شػاؿ المضل مذاكل ألسباب تافية ال قضسة ليا، كإذا

العذاء، ال يػجج بخكة، كأكؿ صحغ ممئ كما شبعػا، ثبلثة صحػف، كإذا جمذ اإلنداف كلع يدعِّ قاؿ الذضصاف 
إلخػانو: أدركتع العذاء، كإذا دخل البضت كلع يدمع قاؿ الذضصاف: أدركتع السبضت، شػاؿ المضل مذاكل، فإذا دخل 

 لبضت كلع يدمع كجمذ إلى الصعاـ كلع يدعِّ قاؿ الذضصاف إلخػانو: أدركتع السبضت كالعذاء.الخجل إلى ا
كلػ قاؿ اإلنداف مع كل لقسة مختضغ أك ثبلثًا بدع هللا ال يذغمو الذخه عغ ذكخ هللا تعالى، كيقػؿ مع المقسة  

ميحرلا نمحرلا هللا، كيجيخ بحلظ لضحكخ غضخه، األكلى بدع هللا، كمع المقسة الثانضة بدع هللا الخحسغ، كمع الثالثة بسم 
فاإلنداف يبدسل بضشو كبضغ نفدو، كلكغ إذا قاؿ بسم ميحرلا نمحرلا هللا أماـ زكجتو كأكالده فكأنو يقػؿ ليع: بدسمػا، 
ىشاؾ  كيأكل بالضسشى، كيبجأ بالسمح كيختع بو، ك ال يعمع إال هللا كع تشصػؼ ىحه الشرضحة الشبػية عمى فػائج، كلػ أف
 متدعًا مغ الػقت لذخحت ىحه الفػائج التي تشتج عغ تشاكؿ شيء قمضل مغ السمح قبل الصعاـ كبعجه. 

 ػ ترغضخ المقسة ك إجادة مزغيا : 3

لقسة بفسو كلقسة بضجه كعضشو عمى الثالثة،  -كيرغخ المقسة، كيجضج مزغيا كما لع يبتمعيا ال يسج الضج إلى األخخػ 
 عجمة باألكل.  فإف ذلظ -ال لضذ ىكحا 

 ػ أال يحـ مأكػاًل : 4

 أال يحـ مأكػاًل صمى هللا عمضو ما عاب شعامًا قط، ما رئي مادًا رجمضو قط كما عاب شعامًا قط في كل حضاتو.
لكغ الشفذ ليا رغبات، فسغ آدابو الشبػية السصيخة ال يعضب مأكػاًل، كاف إذا أعجبو أكمو كإال تخكو، كأحضانًا تجعػ  

إندانًا مغ أىل الجنضا إلى شعاـ فضقػؿ لظ: السمح قمضل، كأما الدسغ فقج غذػؾ بو، كالديت كحلظ، تخاه يخجمظ، 
الكخيع قاؿ: نعع اإلداـ الجػع، جػع كانطخ تخػ أؼ شعاـ كأنو كىحه مغ صفات السشافقضغ أف يعضب الصعاـ، فالشبي 
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الجنضا، نعع اإلداـ الجػع، تحجثشا في الجرس الساضي أنو ال يجػز إلنداف أف يأكل إال كىػ جائع، كال أف يخفع يجه 
 عغ الصعاـ إال كىػ جائع، أؼ قبضل الذبع.
 ال يعضب مأكػاًل كاف إذا أعجبو أكمو كإال تخكو. 

 ل مسا يمضو ك ال تجػؿ يجه عم  الصعاـ إال الفاكية :ػ يأك 5

 كأف يأكل مسا يمضو، كأال أف تجػؿ يجه عمى الصعاـ مسا يمضو إال الفاكية، فإف لو أف يجضل يجه فضيا، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 
ـٍ َكَمَعُو َرِبضُبُو ُعَسُخ ْبُغ َأِبي )) َعْغ َكْىِب ْبِغ َكْضَداَف َأِبي ُنَعْضٍع َقاَؿ: ُأِتَي َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم   الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِبَصَعا

 َسَمَسَة َفَقاَؿ: َسعِّ َّللَاَ َكُكْل ِمَسا َيِمضَظ ((
 ]مدمع َعْغ َكْىِب ْبِغ َكْضَداَف َأِبي ُنَعْضٍع[

شاب يحبيا حامزة، تعاؿ فأحضانًا إنداف متقجـ في الدغ كأسشانو ال تداعجه كيحتاج إلى مذسذة ناضجة، كىحا 
كقل لو: ُكْل مسا يمضظ، فيحا يحب التفاحة أف تكػف ىذة، ك يخيجىا حسخاء، كىحا يحبيا قاسضة، الشفذ ليا رغبات 
متبايشة، كالفاكية مشػعة، فيحا يحب الخضارة صغضخة كىحا أكبخ، ك ىحه األشضاء يختمف فضيا الشاس، فالشبي عمضو 

 ف يختار مغ الفاكية، قاؿ تعالى: الربلة كالدبلـ سسح لئلنداف أ

 ﴿ َكَفاِكَيٍة ِمَسا َيَتَخَضُخكَف  
 [20] سػرة الػاقعة : 

حتى الدشة أف تأكل الفاكية قبل الصعاـ، ألف ىحه الفاكية فضيا مػاد سكخية بدضصة تشتقل إلى الجـ في عذخيغ 
تأكميا بعج الصعاـ أكمتيا قبل الصعاـ  دقضقة، فمػ أنظ دخمت إلى البضت، كتشاكلت ىحه البختقالة التي مقخر أف

كصمضت الطيخ، فحجة الجػع خفت، ككدخت، ىحا الساء الدكخؼ الحؼ في الفاكية سيل اليزع، كمؤل السعجة 
كتسثمتو بديػلة، إذًا حجة الجػع خفضفة،عشجئح نجمذ كنأكل الصعاـ، كاألفزل أف يكػف بضغ تشاكؿ الفاكية قبل 

عمى عذخيغ دقضقة، ك لحلظ فالشبي الكخيع في رمزاف كاف يأكل ثبلث تسخات ككأس الصعاـ كبضغ الصعاـ ما يديج 
ماء ثع يرمي السغخب قبل أف يأكل الصعاـ، كإذا جمذ لضأكل يأكل كسا يأكل كجبتو العادية، كيكػف الرضاـ سبع 

بختقالة أك تفاحة  عذخة ساعة في أياـ الرضف الحارة، فمػ تشاكؿ ثبلث تسخات أك كأس عرضخ أك شضئًا مغ الفاكية
 كتشاكؿ كأس ماء كقاـ كصمى السغخب كالدشة ثع جمذ لضأكل فإذا ىػ يتشاكؿ كجبًة عادية.

كمخة قضل لو: يا رسػؿ هللا ككأف أحج الرحابة كّجو نطخه أف يجه الذخيفة كانت تجػؿ عمى شبق الفاكية، فقاؿ 
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 عمضو الربلة كالدبلـ لضذ ىػ نػعًا كاحجًا. 

 شترف القرعة بل يأكل مغ الصخؼ الحي يمضو :ػ ال يأكل مغ م 6

كأال يأكل مغ مشترف القرعة بل يأكل مغ الصخؼ الحؼ يمضو كىحا مغ الدشة، ك مخة كشت في دعػة شعاـ ىشاؾ 
كالقرعة ساخشة كيػجج أخ آخخ نياه عشيا،  -السذسع  -أخ كضع قصعة خبد تحت القرعة لئبل تؤذؼ الخػاف 

نظ قج استخجمت الخبد استخجامًا فاختمفػا لكغ كججت أف مغ آداب الصعاـ أال تزع قرعة الصعاـ عمى الخبد أل
 رخضرًا، فشعسة كبخػ أنعع هللا بيا عمضظ لتأكميا ال لتجعميا عازاًل بضغ الخػاف كبضغ القرعة، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ))َأْكِخُمػا اْلُخْبَد، َفِإَف َّللَاَ َأْنَدَلُو ِمْغ َبَخَكاِت الَدَساِء((
 أـ حخاـ [ ] البدار كالصبخاني عغ عبج هللا بغ

هللا مخة شاىجت إندانًا يسدح ححاءه بالخبد، كإندانًا آخخ يمضف الرحغ بمب الخبد، يخغػ عمضو الرابػف كيمضف 
الرحغ، فإذا كاف مسا يشافي اآلداب الشبػية السصيخة أف تزع رغضف الخبد تحت قرعة الصعاـ، كأنظ جعمت 

 ىحا الخبد عازاًل، فكضف إذا مدحت يجؾ بالخبد؟ 

 ظ أال تسدح يجؾ بالخبد، أؼ إذا أكمت أكمة فضيا مخؽ فالعق أصبعظ بفسظ كال تسدح بيا الخبد. ك عمض

 ػ غدل الضجيغ قبل الصعاـ : 7

 كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
ِجُكْع َفْمَضْأُخْحَىا َفْمُضِسْط َما َكاَف ِبَيا ِمْغ َأًذى َكْلَضْأُكْمَيا َكال  َْ َيَجْعَيا ِلمَذْضَصاِف َكال َيْسَدْح َيَجُه ))ِإَذا َكَقَعْت ُلْقَسُة َأ

َت  َيْمَعَق َأَصاِبَعُو َفِإَنُو ال َيْجِري ِفي َأيِّ َشَعاِمِو اْلَبَخَكُة (( َْ  ِباْلِسْشِجيِل 
 ] ابغ ماجة َعْغ َجاِبٍخ[

يا بالقسامة فيحا مثبًل كقعت عشبة خحىا كاغدميا كتشاكليا، أك كقعت قصعة خبد أزؿ عشيا ما أصابيا، أما أف تخمض
لضذ مغ آداب السدمع في شعامو كشخابو، كبعس العمساء كجو لعق األصابع بأنو إجخاء احتخازؼ ضسانًا لشطافة 
األصابع قبل الصعاـ، فانتبو أييا السدمع يجب أف تمعق أصابعظ بعج الصعاـ إذًا عمضظ أف تغدل يجيظ قبل الصعاـ 

  كي تدتدضغ نفدظ لعق األصابع بعج الصعاـ.
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 ػ الػضػء قبل الصعاـ ك بعجه ك عجـ الشفخ بالصعاـ الحار : 8

 بخكة الصعاـ الػضػء قبمو كالػضػء بعجه، كال يشفخ بالصعاـ الحار كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 ))إنو أعطع لمبخكة((

 ]البضيقي َعْغ َأْسَساَء ِبْشِت َأِبي َبْكٍخ[

 بل يربخ إلى أف يديل أكمو. 

 تسخ كتخًا قبل الصعاـ :ػ يأكل مغ ال 9

يأكل مغ التسخ كتخًا، سبعًا أك إحجػ عذخة أك ما اتفق، كال يجسع بضغ التسخ كالشػػ في شبق كاحج، كأكثخ الشاس 
يزع في صحشو العطاـ السأكػلة، أك بعس فزبلت الصعاـ عمى شخؼ الرحغ، كيعج ىحا نػعًا مغ الشطاـ 

شبق كاحج التسخ كالشػػ، ألف ىحا الشػػ كاف في فع اإلنداف فإذا الججيج، ال، الشبي الكخيع نيى أف يجتسع في 
مدت نػاة تسخًة، فكأف سؤر ىحا الحؼ أكميا قج انتقل إلى ىحا التسخ، كىحا قج يجعػ إندانًا آخخ إلى االشسئداز، فبل 

أمدكيا بضجه  يشبغي لشا أف يكػف الشػػ كالتسخ في شبق كاحج، كال يجسع في كفو، أؼ إذا أكل تسخة أخخج الشػاة 
كضعيا في الرحغ، أك كضعيا عمى السائجة، كأمدظ التسخة فػججىا قاسضة كأخح تمظ، فيحا الدؤر الحؼ خخج مغ 

كصل إلى  -أمدظ الشػاة بإصبعضو فػضعيا عمى الخػاف، ثع تشاكؿ تسخًة لغ تعجبو كأخح األخخػ  -فسو مع الشػاة 
لدبلـ؟ كاف يأكل التسخة كيزع أصابعو الثبلث ىكحا كيمفطيا ىحه التسخة، ماذا كاف يفعل الشبي عمضو الربلة كا

عمى ضيخ أصابعو، كيزعيا في شخؼ الخػاف، كيتشاكؿ التسخة التي يجسع أكميا بإصبعضو مغ الجاخل، ىل يػجج 
أنعع ك أنطف مغ ىحا؟ كأحضانًا اإلنداف يأكل بصضخًا يشحت الحد كيزع عمى ضيخه أؼ آثار أسشانو ضاىخة عمضو، 

 إنداف يذسئد، فإذا اإلنداف متبع لمدشة يأكل الحد كيزعو عمى بصشو لكي ال تبجك آثار أسشانو عمضو. كيػجج
 كالخبلصة أف لئلنداف في شعامو كشخابو آدابًا كثضخة يجب عمضو أف يتأدب بيا.  

و في القرعة : 19  ػ أال يتخؾ ما استخذلو مغ الصعاـ كيصْخ

أال يتخؾ ما استخذلو مغ الصعاـ كيصخحو في القرعة فأثشاء تشاكلو لمصعاـ كجج شضئًا مغ المحع ال يؤكل كػتخ 
العزمة ال يزعيا عمى الرحغ نفدو، بل بصخؼ الرحغ، كيػجج آثار قصع لحع لع تؤكل معو فمفطيا مغ فسو، 

ما استخذلو مغ الصعاـ ال يشبغي لو أف  كفي الصخؼ اآلخخ يػجج رز أك شعاـ ال يجػز ىحا، فيحا الحؼ ال يعجبو
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يبقى في الصبق، قاؿ: حتى ال يمتبذ عمى غضخه فضأكمو، تخؾ صحشو كقاـ جاء إنداف جائع كجج لحسة كأكميا كما 
 أكمت معو ألنيا مأكػلة سابقًا فيحه مذكمة، كالشبي الكخيع نيى عغ ىحا.

 ػ عجـ اإلكثار مغ الذخب أثشاء الصعاـ : 11

ذخب في أثشاء الصعاـ، فاألشباء قالػا: كثخة الذخب في أثشاء الصعاـ تسجد العرارة السعػية، كمع تسجد كأال يكثخ ال
ىحه العرارة تزعف فاعمضة اليزع، إذًا أحج أسباب عدخ اليزع كثخة شخب الساء في أثشاء الصعاـ، إال إذا 

 ذلظ مدتحب في الصب.  غز في لقسٍة، أك كاف يأكل سفخجبًل، أك كاف ذا عصر شجيج، فقج قضل: إف

 آداب الذخاب :

 ػ أخح الكػز بالضسضغ : 1

 كأما الذخب فأدبو أف يأخح الكػز بضسضشو، كيقػؿ: بدع هللا.

 ػ الذخب مرًا ال عبًا : 2

كيذخبو مرًا ال عبًا، كاف يفتح البخاد كيأخح الساء كيكخع فضيا، فذاربػف شخب اليضع، أما السؤمغ فضسز الساء 
 مرًا كال يعبو عبًا، كفي حجيث آخخ: 

 ))إف الكباد مغ العب ((
 ]أخخجو أبػ مشرػر الجيمسي في مدشج الفخدكس مغ حجيث أنذ[

ال يعضر اإلنداف مغ دكنو أكثخ مغ ثبلث ساعات ىػ الكبج كىػ  أؼ أمخاض الكبج، كىحا العزػ ثسضغ ججًا فالحؼ
مبلصق لمسعجة، كحخارتو سبع كثبلثػف، فإذا أدخمت إلى جػفظ ماًء مثمجًا بكسضات كبضخة عببتو عبًا فإف ىحا قج 

 يؤذؼ الكبج كقج يرضبو بعصٍب شجيج لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 فإف الكباد مغ العب (( )) مرػا الساء مرًا، كال تعبػه عباً 
 ع فاشخبػا مرا[]أخخجو أبػ مشرػر الجيمسي في مدشج الفخدكس مغ حجيث انذ بالذصخ األكؿ، كألبي داكد في السخاسضل مغ ركاية عصاء بغ أبي رباح "إذا شخبت
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 ػ عجـ الذخب ك أنت قائع أك مزصجع : 3

، ككاف حكضسًا حكسًة بالغة لػ كال يذخب قائسًا كال مزصجعًا فإنو ملسو هيلع هللا ىلص نيى  عغ الذخب قائسًا إال في شخب ماء زمـد
أنو شخب ماء زمـد قاعجًا لسات نرف الحجاج، حضشسا كاف االزدحاـ الذجيج أكثخ مغ حجي قاؿ لي: إذا سقط 
دشة اإلنداف مات مغ شجة االزدحاـ، كلحلظ قاؿ بعس الدمف الرالح: لػ أف إندانًا سقاؾ ماء زمـد في الذاـ فال

 أف تذخبو قائسًا، ألنو مغ بضت هللا الحخاـ.

كيػجج حاالت قاىخة رجل أصابو عصر كيخيج أف يأخح حبة في الصخيق كال يػجج مكاف أف يجمذ، فضػجج 
استثشاءات حتى ال يربح مزحكة لمشاس، كفي ىحه الحالة نقػؿ لو: اشخب الساء قائسًا، فالشبي الكخيع في بعس 

ًا لدبب قاىخ، كفي بضتظ اجمذ كاشخب، كفي السدجج اجث عمى ركبتضظ كاشخب، ك لكغ الحاالت شخب الساء قائس
في الصخيق، أك في مكاف ال يقجركف الدشة الشبػية إذا شخبت قائسًا فمعمة قاىخة، ككأف الشبي الكخيع أدرؾ ذلظ، 

ت ضخكرية يدسح لظ أف كنيى عغ الذخب قائسًا كركؼ أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ شخب قائسًا، إذ يػجج حاال
 تذخب الساء قائسًا. 

 ػ أال تذخب ك عضشظ عم  الشاس : 4

كأال تذخب الساء كعضشظ عمى الشاس، فيحا الذخب ال يػجج فضو أدب فضجب أف يكػف الشطخ إلى الساء أثشاء 
العمع الذخب، فالشطخ في كأس الساء كفي الكػز كال يتجذأ، كّف عشا تجذؤؾ، كأحضانًا يأتي رجل في مجمذ 

فضتثاءب برػت عاٍؿ ككأنو يدبح ىحا سػء أدب، التثاؤب مغ الذضصاف، رجل سأؿ: إذا تثاءب الشبي ماذا كاف 
يفعل؟ أيزع يجه الضسشى أـ الضدخػ؟ فكاف الجػاب لع يتثاءب قط، لكغ نحغ إذا تثاءبشا فاإلنداف ال يفتح فسو، كإذا 

ا كأنو جالذ في بضتو كأخخج صػتًا عالضًا ككأنو في بضتو فتح فسو يزع يجه أك كسو أك مشجيبًل مغ دكف صػت، أم
 فيحا لضذ مغ آداب السدمسضغ. 

 ػ عجـ التشفذ في الكػز أك التجذؤ فضو : 5

كال يتشفذ في الكػز كال يتجذأ، يجػز أف يكػف معو أمخاض تشتقل عبخ التشفذ فإذا تشفذ في الكػز اختمط ىحا 
 فذ في الساء قاؿ: الجخثـػ في الساء، كلسا رأػ رجبًل يتش
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 )) أبغ القجح عغ فضظ ((
 ]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ أبي سعضج الخجرؼ [

 أؼ أبعجه، ثع يشحضو عغ فسو بالحسج كيخده بالتدمضة، كقج قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص بعج الذخب: 

ستو، كلع يجعمو ممحًا أجاجًا بحنػبشا((  )) الحسج هلل الحي جعمو عحبًا فخاتًا بْخ
 ابغ أبي الجنضا كالبضيقي في شعب اإليساف عغ أبي جعفخ[] 

 ػ أف يجكر الساء بجءًا مغ الضسضغ : 6

يجب أف يجكر الساء بجءًا مغ الضسضغ كقج شخب الشبي عمضو الربلة كالدبلـ لبشًا كأبػ بكخ عغ شسالو كأعخابي عغ 
أبا بكخ؟ فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:  يسضشو، كعسخ ناحضًا في شخؼ السجمذ فقاؿ عسخ رضي هللا عشو لمداقي أعط

 األيسغ فاأليسغ.
فالشبي الكخيع أمخ أف يجار الساء عغ يسضشو، ك مخة غبلـ عغ يسضشو كعغ يداره سضجنا الرجيق قاؿ لو: أتأذف لي يا 

 غبلـ ألنو حقو، ما أحب أف يعصي الغبلـ قبل سضجنا الرجيق إال عغ رضا مشو. 

 : ػ شخب الساء في ثبلثة أنفاس 7

كيذخب في ثبلثة أنفاس، كيحسج هللا في أكاخخىا، كيدسي هللا في أكائميا، كيقػؿ في آخخ الشفذ األكؿ: الحسج هلل، 
كفي الثاني يديج رب العالسضغ، كفي الثالث يديج الخحسغ الخحضع، قاؿ: ىحا قخيب مغ عذخيغ أدبًا في حالة األكل 

 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ. كالذخب دلت عمضيا األخبار كاآلثار كقج أثخت عغ 

 ما يدتحب بعج الصعاـ :

 ػ اإلمداؾ عغ الصعاـ قبل الذبع : 1

 كأما ما يدتحب بعج الصعاـ فإلى درس آخخ إف شاء هللا تعالى.

كىػ أف يسدظ عغ الصعاـ قبل الذبع، قاؿ لي شبضب: اإلحداس بالذبع يحتاج إلى خسذ عذخة دقضقة بجءًا مغ 
اإلنداف أمدظ عغ الصعاـ قبل أف يذبع يعضخ الداعة بعج مزي ىحه السجة يحذ بالذبع، انتياء الصعاـ، فإذا 
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كضف ترضخ؟ إذا اإلنداف تشاكؿ شصضخة ككاف مزصخًا فأكميا في الصخيق، كىحا العسل يجخح العجالة تشاكؿ الصعاـ 
خيق، السذي حافضًا، مغ في الصخيق أك صحبة األراذؿ، كىي ثبلثة كثبلثػف بشجًا، صحبة األراذؿ، األكل في الص

عبل صضاحو في البضت حتى سسعو مغ في الصخيق، الحجيث عغ الشداء، التشده في الصخقات، أكل لقسة مغ حخاـ، 
تصفضف بتسخة، مغ اتخح بخزكنًا فأخاؼ بو األشفاؿ، مغ أشمق لفخسو العشاف، مغ باؿ في الصخيق، مغ لعب الشخد، 

داف كمغ بضشيا األكل في الصخيق، أنا قرجت إذا اإلنداف دخل إلى بائع ىحه األشضاء إذا كقعت تدقط عجالة اإلن
شصائخ كأكل شصضخة مزصخًا، انتيى عسمو الداعة الثانضة كعشجه مػعج الداعة الثانضة كالشرف كفصخ الداعة 
ة الدابعة، ك لكغ إذا تشاكؿ الصعاـ في الصخيق يقػؿ لظ: أستصضع أف آكل عذخًا، كبعج ربع ساعة يذعخ بحال
عجضبة ال ىي شبع مع الثقل كال ىي جػع، بل حالة خفة كراحة كارتضاح، ألف الذعػر بالذبع كصل إلى مشصقة 
الجػع في الجماغ، كىحا الذعػر يحتاج إلى خسذ عذخة دقضقة، فاإلنداف يجخب إذا قاـ عغ الصعاـ قبل أف يذبع 

نًا اإلنداف يدكت جػعتو كيقػؿ: بعج قمضل فيحه اإلرادة كميا نرف ساعة، ك بعج ىحا يذعخ أنو اكتفى، كأحضا
 سػؼ آكل، بعج أف تدكت جػعتو شبع، أما بعجما تخؾ الصعاـ فسا كاف شبعانًا. 

 ػ التقاط فتات الصعاـ : 2

ك الشبي الكخيع مغ آدابو أنو يسدظ عغ الصعاـ قبل الذبع، كيمعق أصابعو ثع يغدميا، كيمتقط فتات الصعاـ، مغ 
 أكل ما يدقط مغ السائجة عاش في سعة كعػفي في كلجه. 

 ػ تشطضف األسشاف ك التسزسس : 3

سزسس بعج الخبلؿ ففضو كيتخمل، فاهلل عد كجل خمق لشا الخمة خرضرًا الستخجاميا في تشطضف األسشاف، كلضت
أثخ عغ أىل البضت عمضيع الدبلـ، كأف يمعق القرعة، أكل صحغ بضس كقبله بالدسغ البمجؼ، كثسغ الكضمػ 
 ثسانػف لضخة، كبقي أثخ مغ الدسغ إذا بمقسة صغضخة مدح الدسغ مدحًا جضجًا فيحه مغ الدشة، كىحا شيء ثسضغ. 

 ط الفتات ميػر الحػر العضغ. كمغ لعق القرعة كاف لو عتق رقبة، كإف التقا 

 ػ ذكخ هللا : 4

 كأف يحكخ هللا في قمبو عمى ما أشعسو فضخػ الصعاـ نعسًة مشو، قاؿ تعالى: 
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ِ ِإْف ُكشُتْع ِإَياُه َتْعُبُجك َباِت َما َرَزْقَشاُكْع َكاْشُكُخكا ّلِلَِ  َف ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا ُكُمػا ِمْغ َشضِّ
 [172 ] سػرة البقخة:

كالحسج عمى الشعسة أماف مغ زكاليا، كميسا أكل حبلاًل يقػؿ: "الحسج هلل الحؼ بشعستو تتع الرالحات، كتشدؿ 
 البخكات، الميع أشعسشا شضبًا كاستعسمشا صالحًا"، ىحا دعاء نياية الصعاـ.

حبلؿ فمضقل: "الحسج هلل كإذا إنداف أكل مغ شبية، أك أكل مغ شعاـ لضذ متأكجًا مغ كػنو مغ ماؿ حبلؿ أك غضخ 
 عمى كل حاؿ، الميع ال تجعمو قػة لشا عمى معرضتظ"، كيقخأ بعج الصعاـ: قل ىػ هللا أحج ك إليبلؼ قخير.
سسعت قرة أف رجبًل عشجه مميى لو بشت ال تأكل مغ شعاـ أبضيا لقسًة كاحجة ألنيا تخػ ماؿ أبضيا حخامًا بحخاـ 

 مضيا حضاتيا. كإذ تشاكلت لقسة مغ ماؿ أبضيا يفدج ع

 آداب السزضف :

كأنت مجعػ إلى كلضسة، كلظ شبضعة خاصة، أكمت لقستضغ كشبعت، لظ محل عمى السائجة تخكتو، كجمدت في 
مكاف آخخ ىحا خبلؼ الدشة، ما عسمت شضئًا فأنت لدت مزضفًا، السزضف يجب أف يبقى عمى السائجة شػاؿ 

قى السزضف عمى السائجة يأكل معيع ببطء، ألنو إذا أكل الػقت، ماداـ ىشاؾ مسغ يجعػىع يأكل، فضجب أف يب
بذكل سخيع آلخخ كاحج يزخ نفدو، ك مغ آداب الزضافة أف الحؼ دعػتو إلى الصعاـ تأكل معو لقسة خفضفة، 

 قصعة بشجكرة، حتى تذعخ أنو ما بقي أحج عمى الصاكلة فيحه آداب السزضف. 

 آداب اآلكل :

ُدعضت لصعاـ، كيػجج كخسي عمى السائجة ككراء الكخاسي يػجج أرائظ مخيحة،  كاآلف آداب اآلكل أؼ أنت آكل، ك
فانتيضت مغ الصعاـ كاندحبت كجمدت عمى األريكة فيحا خبلؼ الدشة، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ ال يقـػ عغ 

، ألنظ السائجة حتى تخفع أكاًل، ابق في مكانظ جالدًا، تػقف عغ الصعاـ حتى يشتيي الجسضع، ك يخفعػا ا لصعاـ تقـػ
أنت تأكل أكبًل قمضبًل لدبب معضغ، كإلى جانبظ إنداف جائع عشجما أنت اندحبت أخجمتو، فابق في مكانظ، كلضذ 
لئلنداف الحق أف يغادر الصاكلة حتى يخفع الصعاـ كمو، أما أف يأخح مكانًا آخخ فبل يجػز ىحه مغ الدشة الشبػية 

 السصيخة.
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عاء الحؼ قمشاه قبل قمضل: "الحسج هلل الحؼ بشعستو تتع الرالحات، كتشدؿ البخكات، الميع إف أكل شعاـ الغضخ ىحا الج
أشعسشا شضبًا، كاستعسمشا صالحًا" فيحا إذا أكل مغ شعامو في بضتو، أما إذا كاف مجعػًا إلى شعاـ فساذا يجب أف 

خضخًا، أقشعو بسا أعصضتو، كاجعمشا كإياه يقػؿ؟ يقػؿ: هللا أكثخ خضخه، كبارؾ لو فضسا رزقتو، كيدخ لو أف يفعل فضو 
مغ الذاكخيغ"، كإذا أفصخ عشج قـػ كالجنضا صضاـ فمضقل: "أفصخ عشجكع الرائسػف، كأكل شعامكع األبخار، كصمت 
عمضكع السبلئكة األخضار"، فإف أكل مغ شعاـ غضخه يقػؿ: "الميع بارؾ لشا فضسا رزقتشا، كارزقشا خضخًا مشو" كحلظ 

 ّز بو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ.الجعاء مسا خ
أما المبغ فمع يقل كارزقشا خضخًا مشو، ألنو أنفذ شخاب كاف يقػؿ: "كزدنا مشو"، أكمت زيتًا ك زعتخًا قل: يا رب 
كارزقشا خضخًا مشو، الجبغ قج تكػف أشضب، أما إذا أكمت لبشًا فقل: زدنا مشو، كإذا قمت: ارزقشا خضخًا مشو فخبلؼ 

 الدشة. 

 قاؿ بعج الصعاـ :ما ي

كيدتحب أف يقػؿ بعج الصعاـ: "الحسج هلل الحؼ أشعسشا، كسقانا، ككفانا، كآكانا، سضجنا كمػالنا يا كافي مغ كل 
شيء كيكفي مشو شيء، أشعست مغ جػع، كآمشت مغ خػؼ، فمظ الحسج آكيت مغ يتع، كىجيت مغ ضبللة، 

بًا، نافعًا، مباركًا فضو كسا أنت أىمو كمدتحقو، الميع أشعسشا كأغشضت مغ عضمة، فمظ الحسج حسجًا كثضخًا، دائسًا، شض
شضبًا، كاستعسمشا صالحًا، كاجعمشا عػنًا لظ عمى شاعتظ، كنعػذ بظ أف ندتعضغ بو عمى معرضتظ"، ثع غدل 
ًا الضجيغ بعج نياية الصعاـ، فيحه الدشغ التي يجب أف تخاعى قبل الصعاـ، كفي أثشاء الصعاـ كبعجه إذا كشت مؤمش

 حقًا ىكحا تفعل.
لكغ ال تفعل معرضة كبضخة كتأكل ممحًا قبل الصعاـ، مقبػؿ لكغ ىحه معرضة كبضخة، فالسدمع كل الدشغ الديمة 
الخفضفة التي ال تكمف شضئًا يصبقيا بححافضخىا كيشتقج اآلخخيغ فضيا، ك ىشاؾ أشضاء كبضخة ججًا في حضاتو ىػ كاقع 

ئس، كلسغ استقاـ عمى أمخ هللا استقامًة تامة، لكغ إذا كاف تاركًا أمخ هللا شاىجنا بيا، كىحه الجقائق لسغ أتّع الفخا
 مدمدبًل ثع نقػؿ: السمح سشة، فيحا التشاقس صفٌة بذعة في شخرضة السدمع الحالي، بمع الثػر كغز في الحنب.

* * * 
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 شسائل الشبي صم  هللا عمضو ك سمع :

 ػ صادؽ الػعج ك كفي : 1

شسائمو ملسو هيلع هللا ىلص كنحغ في عضجه الذخيف، كاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ صادؽ الػعج يفي بػعجه كاآلف إلى بعس 
 كإف شق ذلظ عمضو: 

َكَبِقَضْت َلُو َبِقَضة  َأْف ُيْبَعَث )) َعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ َأِبي اْلَحْسَداِء َقاَؿ: َباَيْعُت الَشِبَي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِبَبْضٍع َقْبَل 
 َفَػَعْجُتُو َأْف آِتَضُو ِبَيا ِفي َمَكاِنِو... ((

ِ ْبِغ َأِبي اْلَحْسَداِء[  ]أبي داكد َعْغ َعْبِج َّللاَّ

كأصعب مػعج أف يكػف في الصخيق في مكاف، في البضت مقبػؿ التأخخ كإف كاف السدمع يفي بػعجه، لكغ في 
 الصخيق!!! 

  َلَقْج َأْف آِتَضُو ِبَيا ِفي َمَكاِنِو َفَشِدضُت ُثَع َذَكْخُت َبْعَج َثبلٍث َفِجْئُت َفِإَذا ُىَػ ِفي َمَكاِنِو َفَقاَؿ: َيا َفتً  )).... َفَػَعْجُتوُ 
 َشَقْقَت َعَمَي َأَنا َىاُىَشا ُمْشُح َثبلٍث َأْنَتِطُخَؾ ((

ِ ْبِغ َأِبي اْلَحْسَداِء[  ]أبي داكد َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 مكـخ ألصحابو :ػ  2

ككاف عمضو الربلة كالدبلـ يدكر أصحابو لضكخميع بحلظ، كلضجخل الدخكر عمى قمػبيع، كلضشفعيع بإرشاداتو 
 كتعالضسو. 

َجَثُو َأفَ  َْ َجَثُو َأَف َأَباُه  َْ َجَثَشا َرُجل  ِمَغ األْنَراِر َأَف َأَبا َبْكِخ ْبَغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ َقْضٍذ  َْ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو   َرُسػؿَ )) 
 َكِإَذا َزاَر َعاَمًة َأَت  َكَسَمَع َكاَف ُيْكِثُخ ِزَياَرَة اأَلْنَراِر َخاَصًة َكَعاَمًة َفَكاَف ِإَذا َزاَر َخاَصًة َأَت  الَخُجَل ِفي َمْشِدِلوِ 

 اْلَسْدِجَج ((
ِ ْبِغ َقضْ   ٍذ[] أحسج عغ َأَبي َبْكِخ ْبَغ َعْبِج َّللاَّ

 كركػ التخمحؼ كالشدائي عغ أنذ رضي هللا عشو قاؿ: 

 ))كاف عمضو الربلة كالدبلـ يدكر األنرار كيدمع عم  صبضانيع كيسدح رؤكسيع((
 ]التخمحؼ كالشدائي عغ أنذ[
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 ك : 

َع َزاَر َأْىَل َبْضٍت ِمَغ اأَلْنَراِر َفَصِعَع ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضي الَميع َعْشيع َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسمَ 
 ِو َكَدَعا َلُيْع((ِعْشَجُىْع َشَعاًما َفَمَسا َأَراَد َأْف َيْخُخَج َأَمَخ ِبَسَكاٍف ِمَغ اْلَبْضِت َفُشِزَح َلُو َعَم  ِبَداٍط َفَرَم  َعَمضْ 

 ] أبي داكد َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

بي عمضو الربلة كالدبلـ لو صاحب مغ أصحابو كاف كفضف البرخ فأراد أف عغ جبضخ بغ مصعع قاؿ: كاف الش
يدكره في البضت فساذا قاؿ ألصحابو؟ قاؿ: انصمقػا بشا إلى بشي كاقف ندكر البرضخ ماذا سساه؟ البرضخ إكخامًا لو 

 ما لفع كمسة أعسى كال كمسة كفضف: 

َسُة َّللَاِ َقاَؿ ))َعْغ َقْضِذ ْبِغ َسْعٍج َقاَؿ: َزاَرَنا َرُسػُؿ َّللَاِ  ْْ  َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي َمْشِدِلَشا َفَقاَؿ: الَدبلـُ َعَمْضُكْع َكَر
ُت َأْسَسُع ػَؿ َّللَاِ َقْج ُكشْ َفَخَد َسْعج  َرِدا َخِفِضا َفَخَجَع َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكاَتَبَعُو َسْعج  َفَقاَؿ َيا َرسُ 
ـِ َقاَؿ َفاْنَرَخَؼ َمَعُو َرُسػُؿ َّللَاِ َص  َم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَأَمَخ َتْدِمضَسَظ َكَأُرُد َعَمْضَظ َرِدا َخِفِضا ِلُتْكِثَخ َعَمْضَشا ِمَغ الَدبل

ػُه ِمْمَحَفًة َمْرُبػَغًة ِبَدْعَفَخاٍف َكَكْرٍس َفاْشَتَسَل ِبَيا ُثَع َرَفَع َلُو َسْعج  ِبُغْدٍل َفُػِضَع َفاْغَتَدَل ُثَع َناَكَلُو َأْك َقاَؿ َناَكلُ 
َسَتَظ َعَم  آ ْْ ِؿ َسْعِج ْبِغ ُعَباَدَة َقاَؿ ُثَع َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيَجْيِو َكُىَػ َيُقػُؿ الَمُيَع اْجَعْل َصَمَػاِتَظ َكَر

َساًرا َقْج َكَشَأ َعَمْضِو ِبَقِصضَفٍة َفَخِكَب َرُسػُؿ َأَصاَب ِمَغ  ِْ ـِ َفَمَسا َأَراَد االْنِرَخاَؼ َقَخَب ِإَلْضِو َسْعج   َّللَاِ َصَم  الَميع الَصَعا
َقْضذ  َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع  َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ َسْعج  َيا َقْضُذ اْصَحْب َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاؿَ 

 َعَمْضِو َكَسَمَع اْرَكْب َفَأَبْضُت ُثَع َقاَؿ ِإَما َأْف َتْخَكَب َكِإَما َأْف َتْشَرِخَؼ َقاَؿ َفاْنَرَخْفُت((
 ]أبي داكد َعْغ َقْضِذ ْبِغ َسْعٍج[

ملسو هيلع هللا ىلص كشا نحذ أف رحسًة تشدلت عمضشا"، ليحا الدبب كيػجج ركاية أخخػ لمقرة قاؿ: "وهللا كمسا سمع عمضشا الشبي 
 أخفى الجػاب رد عمضو ردًا خفضًا حتى يعضج الدبلـ عمضو. 

ـِ َفَمَسا َأَراَد االْنِرَخاَؼ َقَخَب لَ  َسا))... ُثَع َأَصاَب َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِمَغ الَصَعا ِْ ًرا َقْج َكَشَأ ُو َسْعج  
 َصَم  الَميع َعَمْضِو َعَمْضِو ِبَقِصضَفٍة َفَخِكَب َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ َسْعج  َيا َقْضُذ اْصَحْب َرُسػَؿ َّللَاِ 

اْرَكْب َفَأَبْضُت ُثَع َقاَؿ ِإَما َأْف َتْخَكَب َكِإَما َأْف َتْشَرِخَؼ َكَسَمَع َقاَؿ َقْضذ  َفَقاَؿ ِلي َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع 
 َقاَؿ َفاْنَرَخْفُت((
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 كيػجج ركاية ثانضة: 

)) فأرسل سعج ابشو قضدًا مع رسػؿ هللا لضخد الحسار فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: اْسمو بضغ يجي، فقاؿ سعج: 
فقاؿ: نعع ىػ أْق بجابتو، فقاؿ: ىػ لظ يا رسػؿ  -لضذ معقػاًل  -هللا سبحاف هللا أتحسمو بضغ يجيظ يا رسػؿ 

 هللا، قاؿ: إذًا فاْسمو خمفي، الخجل أْق برجر دابتو((
أحضانًا يجخل إنداف لعشج مػضف كيجمذ خمف الصاكلة ىحا لضذ مكانظ، ىحا مكانو، ىػ الخجل أحق برجر دابتو، 

ال يحب أحجًا أف يدػؽ لو سضارتو لعمظ إذا جمدت مكانو كحخكتيا  كىحه أيزًا ليا معشى ثاٍف أحضانًا اإلنداف
 يشدعج، الخجل أحق برجر دابتو فرجر الدضارة مكاف القضادة. 

 ػ يدكر ضعاؼ السدمسضغ كعامة أىل الرفة : 3

ككاف عمضو الربلة كالدبلـ يدكر ضعاؼ السدمسضغ كعامة أىل الرفة، فكاف يدكر ىؤالء، كيبلشفيع، كيؤنديع، 
عػد مخضاىع، كيحزخ جشائدىع، كفي ىحا تكخيع ليع، كتبخيظ عمضيع، كمػاساة كإحداف إلضيع، لضذعخكا بعدتيع كي

 ككخامتيع كسعادتيع:
عغ سيل بغ حشضف رضي هللا عشو قاؿ: "كاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يأتي ضعفاء السدمسضغ، كيعػد 

أؼ جساعة، الكمسة ليا معشى تاريخي كمعشى مدتحجث،  مخضاىع، كيذيج جشائدىع"، معشى عرابة بالسعشى القجيع
فسخة الذاعخ أبػ تساـ مجح السعترع فقاؿ لو: أنت جخثػمة الجيغ كاإلسبلـ كالحدب، فالجخثػمة في المغة أؼ 
أصل الذيء فإذا قاؿ أبػ تساـ يسجح السعترع أنت جخثػمة الجيغ يا أييا الخمضفة، أؼ أنت أصل الجيغ، كالعمساء 

بحثػا عغ أسباب األمخاض، فإذا ىي كائشات صغضخة ىي الفضخكسات فدسػىا جخاثضع، فإذا قمشا لصالب:  السحجثػف 
أنت جخثػمة الرف ليا معشى آخخ، فالكمسات تأخح معشى آخخ، كمسة استعسار مثبًل تعشي إعسار األرض كمعشاىا 

 االصصبلحي اآلف قبضح ججًا.
 قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 العرابة فمغ تعبج في األرض (()) إف تيمظ ىحه 
 ] البضيقي عغ ابغ عباس[
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 أؼ ىحه الجساعة كمأخػذة مغ العربة التجسع. 

ِبَبْعٍس ِمَغ اْلُعْخِي  ))َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِريِّ َقاَؿ َجَمْدُت ِفي ِعَراَبٍة ِمْغ ُضَعَفاِء اْلُسَياِجِخيَغ َكِإَف َبْعَزُيْع َلَضْدَتِتخُ 
ـَ َرُسػُؿ َّللَاِ َكَقاِرئ  يَ  ـَ َعَمْضَشا َفَمَسا َقا  َصَم  الَميع َعَمْضِو ْقَخُأ َعَمْضَشا ِإْذ َجاَء َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقا

ِإَنُو َكاَف َقاِرئ  َلَشا َيْقَخُأ َعَمْضَشا َفُكَشا َنْدَتِسُع  َكَسَمَع َسَكَت اْلَقاِرُئ َفَدَمَع ُثَع َقاَؿ: َما ُكْشُتْع َتْرَشُعػَف؟ ُقْمَشا: َيا َرُسػَؿ َّللَاِ 
ِ اَلِحي َجَعَل ِمْغ أُ  َمِتي َمْغ ُأِمْخُت َأْف َأْصِبَخ ِإَل  ِكَتاِب َّللَاِ َقاَؿ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع اْلَحْسُج ّلِلَِ

 … ((َنْفِدي َمَعُيْع 
[] أح  سج َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ

 قاؿ تعالى: 

ْشُيْع ُتِخيُج ِزيَشَة اْلَحَضاِة ﴿َكاْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع اَلِحيَغ َيْجُعػَف َرَبُيْع ِباْلَغَجاِة َكاْلَعِذيِّ ُيِخيُجكَف َكْجَيُو َكاَل َتْعُج َعْضَشاَؾ عَ 
 َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َكاَتَبَع َىَػاُه َكَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا  الُجْنَضا َكاَل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا 

 [ 28] سػرة الكيف: 

 ))... َقاَؿ َفَجَمَذ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكْسَصَشا ِلَضْعِجَؿ ِبَشْفِدِو ِفضَشا...((
]  ] أحسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ

السدمسضغ أىل الرفة، اآلف في الحـخ الشبػؼ بعج الحجخة الشبػية السذخفة، بعج أف تدمع عمى الشبي ىؤالء فقخاء 
تشصمق شسااًل ثع تشحخؼ نحػ الضدار فإذا بسكاف في شخؼ السدجج الشبػؼ ىحا مكاف أىل الرفة كىػ مػجػد إلى 

 اآلف. 

َكَسَمَع َكْسَصَشا ِلَضْعِجَؿ ِبَشْفِدِو ِفضَشا، ُثَع َقاَؿ ِبَضِجِه َىَكَحا َفَتَحَمُقػا َكَبَخَزْت  ))... َقاَؿ َفَجَمَذ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضوِ 
ًجا َغْضِخي َفَقا َْ الَميع َؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  ُكُجػُىُيْع َلُو َقاَؿ َفَسا َرَأْيُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َعَخَؼ ِمْشُيْع َأ
ّـِ َيْػـَ اْلِقَضاَمِة َتْجُخُمػَف ا ْلَجَشَة َقْبَل َأْغِشَضاِء الَشاِس َعَمْضِو َكَسَمَع: َأْبِذُخكا َيا َمْعَذَخ َصَعاِلضِظ اْلُسَياِجِخيَغ ِبالُشػِر الَتا

ـٍ َكَذاَؾ َخْسُذ ِماَئِة َسَشٍة ((  ِبِشْرِف َيْػ
 [] أحسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ 
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 االْتفاؿ الرحضح بعضج السػلج أف تجعل الشبي أسػًة لظ في ْضاتظ :

كفي درس قادـ إف شاء هللا نتابع ىحه الشبحة عغ أخبلؽ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كعغ شسائل ىحا الشبي الكخيع 
الشبي عمضو الربلة الحؼ شخفشا هللا بو، كالضـػ عضج مػلجه الذخيف، كاالحتفاؿ الرحضح بعضج السػلج أف تجعل 

كالدبلـ أسػًة لظ في كل حخكاتظ، كسكشاتظ، كفي تػاضعظ، ك محبتظ لمشاس، ك عصفظ عمضيع، ك رحستظ بيع، ك 
 لصفظ، ك إنفاقظ، كمػدتظ، قاؿ تعالى: 

ػْ  َْ َسٍة ِمْغ َّللَاِ ِلْشَت َلُيْع َكَلْػ ُكْشَت َفِطا َغِمضَع اْلَقْمِب اَلْنَفُزػا ِمْغ  ْْ ِلَظ َفاْعُف َعْشُيْع َكاْسَتْغِفْخ َلُيْع َكَشاِكْرُىْع ﴿َفِبَسا َر
ِمضَغ    ِفي اأْلَْمِخ َفِإَذا َعَدْمَت َفَتَػَكْل َعَم  َّللَاِ ِإَف َّللَاَ ُيِحُب اْلُسَتَػكِّ

 [ 159] سػرة آؿ عسخاف: 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : إدراؾ الفخيزة 21الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

شل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا البا
 الرالحضغ. 

 إدراؾ الفخيزة :

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في مػضػع الفقو إلى باب إدراؾ الفخيزة، فإذا شخع السرمي في فخض مشفخدًا 
قصع ىحا السرمي صبلتو كاقتجػ إف لع  -إماـ الجساعة تكبضخة اإلحخاـكمعشى أقضست أؼ كبخ  -فأقضست الجساعة 
 يدجج لسا شخع فضو.

أؼ إذا شخع بربلة ثشائضة كسجج عمضو أف يتع الخكعة الثانضة فإف لع يدجج سمع تدمضستضغ قائسًا كتخؾ صبلتو 
ضة، كإذا سجج في رباعضة ضّع مشفخدًا، كالتحق بالجساعة، فإذا سجج سججًة في غضخ الخباعضة أتسيا بالخكعة الثان

أؼ إذا صمى صبلة ثشائضة أتسيا ثشائضة، كإف شخع في رباعضة صمى ركعتضغ فقط ثع لحق بإماـ  -ركعة ثانضة 
فالجساعة كربلة الجشازة، كإف صمى ثبلثًا ىػ في الخكعة الثالثة، كأقضست صبلة الجساعة عمضو لػ أنو  -الجساعة 

خكعة الثالثة أقضست صبلة الفخيزة أتّع الخابعة كاقتجػ باإلماـ إال في يرمي صبلة نفل أربع ركعات في ال
صبلتضغ؛ صبلة العرخ كصبلة الفجخ ألنو ال تشفل بعج أداء الفخيزة، فمع يؤثخ عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ 

 أنو صمى صبلة نفل بعج أداء الفخيزة في صبلتي الفجخ كالعرخ.

 زة مع اإلماـ :ما يتختب عم  السكمف إلدراؾ الفخي

إف كاف في سشة الجسعة فخخج الخصضب ماذا عمضو أف يفعل؟ عمضو أف يقصع صبلتو ألنو إذا صعج الخصضب إلى 
السشبخ ال صبلة كال كبلـ، كإف كاف في سشة الطيخ فأقضست صبلة الفخيزة سمع عمى رأس ركعتضغ، كحلظ في 

ركعتضغ فقط كيدتسع إلى الخصبة، كإذا الجسعة صمى ركعة يتع الثانضة، لػ كانت أربع ركعات الدشة القبمضة يرمي 
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دخمت إلى السدجج في صبلة الطيخ فخأيت اإلماـ يخفع يجيو كيكبخ تكبضخة اإلحخاـ كأنت لع ترلِّ الدشة بعج فساذا 
تفعل؟ تقتجؼ بو كتجع الدشة، لكغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف يرمي ركعات الدشة القبمضة بعج الدشة البعجية، 

إلى السدجج كرأيت اإلماـ يخفع يجيو لضكبخ تكبضخة اإلحخاـ كبخ معو، كاقتج بو، كدع الدشة القبمضة، أؼ إذا دخمت 
فإذا صمضت الفخيزة كالدشة البعجية ال عمضظ أف ترمي الدشة القبمضة قزاًء، لكشظ إذا دخمت إلى السدجج لترمي 

 عمضو الربلة كالدبلـ:  صبلة الفجخ، كمغ عادة إماـ الفجخ أنو يصضل في القخاءة لقػؿ الشبي
 ))َرْكَعَتا اْلَفْجِخ َخْضخ  ِمَغ الُجْنَضا َكَما ِفضَيا((

 ]التخمحؼ َعْغ َعاِئَذَة[

كألف ركعتي الفجخ أأكج أنػاع الدشغ عمى اإلشبلؽ فضدتحب أف تذخع في ركعتي الدشة إذا كشت كاثقًا أنظ تجرؾ 
كثخ كأنت بيحا ترمي ركعتضغ خفضفتضغ قبل الفجخ، كإف كشت مع اإلماـ الربلة، فقج يقخأ في الربلة صفحتضغ أك أ

كاثقًا أنظ تمحق اإلماـ في الخكعة األكلى، فإف غمب ضشظ عمى أنظ لغ تمحقو دع الدشة كاقتج باإلماـ، ألف صبلة 
 الجساعة أفزل مغ إدراؾ الدشة، ثع أداء صبلة الفخض مشفخدًا.

لخكػع كلع يبَق لو إال آية كأنت لع ترلِّ الدشة كأتسست باإلماـ فإذا دخمت إلى السدجج كرأيت اإلماـ عمى كشظ ا
كصمضت الفخض فالدؤاؿ ىل تقزى سشة الفجخ؟ الجػاب: نعع كال، ال تقزى قبل شمػع الذسذ كال بعج الدكاؿ، 
بعج زكاؿ الذسذ عغ كبج الدساء، إنسا كقت قزائيا السحرػر بضغ شمػع الذسذ كإلى ما قبل صبلة الطيخ 

 تا سشة الفجخ إذا فاتتظ، كقج التحقت باإلماـ كضضعت ركعتي الدشة. تقزى ركع

مغ أدرؾ إمامو راكعًا فكبخ ككقف حتى رفع اإلماـ رأسو، فاتتظ ىحه الخكعة فإذا أدركت معو الخكػع كلػ تدبضحة 
 كاحجة فقج أدركت ىحه الخكعة. 

 ادرة :كخه خخكج الخجل مغ السدجج إذا سسع األذاف فضو إال في ْالة خاصة ن

ككخه خخكج الخجل مغ السدجج إذا سسع األذاف فضو إال في حالة خاصة نادرة، أؼ إذا كاف ىشاؾ جامعاف متجاكراف 
فمػ فخضشا جامع الحاجبضة كجامع الشابمدي كأحج مدتسعي درس مغ الجركس الجرس كاف يػمئح بضغ السغخب 

مضو أف يرمي إمامًا ىشاؾ، كقاؿ مؤذف ىحا كالعذاء، كىػ مؤذف في جامع الحاجبضة، أك لو درس ىشاؾ، أك ع
السدجج: هللا أكبخ، لو في ىحه الحالة الخاصة أف يخخج مغ السدجج لضمحق صبلة الجساعة ىشاؾ، لضرمي إمامًا 
بالجساعة، أك لضؤذف، أك لسا شاكل ذلظ، ألنو خخج مغ مدجج إلى مدجج، كمغ جساعة إلى جساعة، فمضذ ىشاؾ 
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رأػ رجبًل خخج مغ السدجج بعج أف سسع األذاف أف يطغ بو الدػء، ما أدراؾ أنو  مكخكه، كلضذ ألحج حق إذا
ذىب إلى جامع آخخ؟؟ فيحا الحؼ يطغ بالشاس سػءًا ىػ سضئ ك مغ أساء الطغ بأخضو فكأنسا أساء الطغ بخبو، 

السدجج، أما كأحضانًا اإلنداف يخخج مغ السدجج لضمحق مدججًا آخخ لو درس ىشاؾ، كىػ سضرمي إمامًا في ىحا 
مغ دكف أف تكػف متػجيًا إلى مدجج آخخ فبل يجػز أف تخخج مغ السدجج بعج سساع األذاف في السدجج نفدو، 

إندانًا مزصخًا أف يغادر السدجج عشج أذاف العرخ، كمغ عادة ىحا  -كىحه حالة خاصة  -كلكغ لػ فخضشا 
ي أف يرمي الدشة كالفخيزة مشفخدًا، كيخخج السدجج أف الربلة تقاـ فضو بعج نرف ساعة، يدتصضع ىحا السرم

مغ السدجج ألمخ قاىخ، لو مخيس في مدتذفى، عمضو مػعج ميع ججًا، ىػ لع يخخج حضشسا سسع األذاف حضشسا 
 سسع األذاف صمى الفخض كخخج مغ السدجج ال شيء عمضو.

بعج صبلتو مشفخدًا فبل ككخه خخكجو مغ مدجج أذف فضو حتى يرمي إال إذا كاف ىشاؾ جساعة أخخػ، كإف خخج 
يكخه، إال إذا أقضست الجساعة أؼ قاـ لضخخج فأقضست الجساعة، فالسغخب بضغ إقامة الجساعة كاألذاف خسذ دقائق، 
بضشسا يشدؿ فضسا مزى السؤذف مغ السئحنة لضمتحق بالحـخ أقضست الربلة، صبلة السغخب التي تقاـ بعج األذاف 

و أف يرمي مع اإلماـ، أما في الرمػات التي كاف الشبي عمضو الربلة مباشخًة أك في صبلة العذاء يشبغي ل
كالدبلـ يؤخخىا، أؼ الشبي الكخيع كاف يؤخخ صبلة الفجخ حتى تدفخ الػجػه أؼ حتى يعخؼ السرمي كجػه أخػانو 
ؼ مغ دكف إضاءة، قجركىا تقجيخًا نرف ساعة بعج أذاف الفجخ، كاإلماـ الذافعي كاف يؤثخ الربلة في غمذ أ
كالػقت ضبلـ، كعمى كلٍّ إذا كشت في مدجج كالربلة تتأخخ كثضخًا، أؼ أخ في جامع يػجج عشجه سفخ، أك التحاؽ 
بعسل بػقت مبكخ ججًا، دخل إلى السدجج فػجج حتى تقاـ الربلة نرف ساعة لو أف يرمي كيخخج، أما السغخب 

خخج مغ ىحا السدجج حتى يرمي الجساعة مع كالعذاء فسادامت الربلة تقاـ بعج األذاف مباشخًة يكخه لو أف ي
 اإلماـ. 

 االبتعاد عغ الجمبة ك الزجضج في السدجج :

ىحا ما يتعمق في إدراؾ الفخيزة، يػجج شيء فاتشي أف أقػلو لكع ىػ أف السخء إذا دخل السدجج كرأػ اإلماـ راكعًا 
فمضذ لو الحق أف يخكس في السدجج، كيحجث جمبًة كضجضجًا، كيذػش عمى السرمضغ بحخكة عشضفة في الجامع 

فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا رأػ رجبًل  قج تثضخ حفضطة السرمضغ جسضعًا، فساذا حجث يا تخػ ىل أحج كقع؟
 يخكس في السدجج كيحجث جمبًة كضجضجضًا: 
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َيِرَل ِإَل  الَرفِّ َفَحَكَخ َذِلَظ  ))َعْغ َأِبي َبْكَخَة َأَنُو اْنَتَي  ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكُىَػ َراِكع  َفَخَكَع َقْبَل َأفْ 
ْخًصا َكال َتُعْج(( ِلمَشِبيِّ  ِْ  َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ: َزاَدَؾ َّللَاُ 

 ]الشدائي َعْغ َأِبي َبْكَخَة[

كذلظ مشتيى الخقة حتى إف عمساء االجتساع قالػا: "إذا أردت أف تشتقج مغ ىػ دكنظ في العسل فبلبج مغ أف تسيج 
لو بالثشاء عمى خمق مػجػد فضو ثع تػجو الشقج كاف ىحا بحاؾ كتمظ بيحا كخف عمضو حجة الشقج"، فالشبي الكخيع قاؿ 

 ىحا الخكس في السدجج ال يجػز فقاؿ: كال تعج.  ليحا الخجل: زادؾ هللا حخصًا أؼ أثشى عمى حخصو كلكغ

 أداء الدشغ في البضت شيء مدتحب :

يدتحب أف تؤدػ صبلة سشة الفجخ في البضت ىكحا كرد معي في شخح ىحه الكتاب، أؼ تدتضقع في البضت كقج 
، ثع ترمي سسعت أذاف الفجخ ترمي ركعتي الدشة في البضت، ثع تتػجو إلى السدجج فتؤدؼ ركعتي تحضة السدجج

 الفخض فترمي الدشة في البضت كالفخض في السدجج، ألف الشبي الكخيع قاؿ مخًة: 
ْضُثَسا ُكْشُتْع َفَرُمػا َعَمَي َفِإَف َصبلَتُكعْ  َْ   َتْبُمُغِشي (())ال َتَتِخُحكا َقْبِخي ِعضًجا َكال َتْجَعُمػا ُبُضػَتُكْع ُقُبػًرا َك

 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

ػ كاف السكاف لمشـػ أك لمصعاـ فرلِّ في ىحا البضت، صلِّ الدشة البعجية في البضت، يـػ الجسعة صمضت الفخض كل
فضسكغ أف تتػجو إلى البضت كترمي في البضت الدشة البعجية، كأف ترمي فخض العذاء في السدجج كتؤخخ الػتخ 

، كىشاؾ أشخاص يحبػف أف يرمػا الػتخ قبل أف ي شامػا، صمى العذاء في كقتو كتخؾ الػتخ إلى إلى ما قبل الشـػ
، كيحب أف يشاـ عمى شيارة.   ما قبل الشـػ

 الستشفل ال يـؤ السفتخض بل يرمي معو :

أنت كشت في السدجج كصمضت الطيخ حاضخًا، كأنت مجعػ إلى الغجاء الداعة الثانضة مثبًل كىشاؾ جساعة غضخ 
صمضت الفخض، فضدتحب أف ترمي معيع، كتقتجؼ بيع، تحدب مرمضغ، أقضست الجساعة في ىحا البضت، كأنت قج 

لظ ىحه الربلة نفبًل، لكشظ إذا كشت قج صمضت الطيخ فخضًا ثع ذىبت إلى البضت فأقضست صبلة الطيخ فمضذ لظ 
 الحق أف ترمي فضيع إمامًا ألف الستشفل ال يـؤ السفتخض فترمي معيع.

القبمضة كالبعجية فإذا اإلنداف حافع عمضيسا قصع شسع كبعس العمساء حاكؿ أف يدتشبط حكسة صبلة الدشة 
الذضصاف في نيضو عغ الربلة، فساذا يقػؿ الذضصاف إذا كاف اإلنداف محافطًا عمى الدشغ فسغ باب أكلى أنو 
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يحافع عمى الفخض، لكغ الذضصاف يخػ إندانًا قج تياكف بالدشغ فضصسع أف يحسمو عمى تياكنو في الفخض، كمغ 
 تخؾ ما لع يكتب عمضو فكضف يصضعشي في تخؾ ما كتب عمضو. لع يصعشي في 

أحضانًا اإلنداف يجخل إلى السدجج فضخػ اإلماـ قج ركع كقاؿ: سسع هللا لسغ حسجه، فضقػؿ: لساذا أندؿ معيع كأسجج؟ 
جػد ذىبت الخكعة، قاؿ: ىحا مكخكه، فإذا رأيت اإلماـ ساججًا فاسجج معو فػرًا، يقػؿ: أكفخ أكؿ ندلة كثاني س

 كسجػد ثع كقػؼ، ال، إذا دخمت إلى السدجج كرأيت اإلماـ ساججًا كبخ كاسجج ىكحا الدشة. 

 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يحثشا عم  أداء الدشغ في البضت :

 آخخ شيء يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 ال اْلَسْكُتػَبَة(())َصبلُة اْلَسْخِء ِفي َبْضِتِو َأْفَزُل ِمْغ َصبلِتِو ِفي َمْدِجِجي َىَحا إِ 

 ]متفق عمضو َعْغ َزْيِج ْبِغ َثاِبٍت[

غضخ معقػؿ ىحا الكبلـ، ك كأف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يحثشا عمى أداء الدشغ في البضت أماـ الدكجة صمضت 
 الدشة، عجت إلى البضت فرمضت الػتخ، فاالبغ شاىجؾ ترمي، صارت الربلة سمػكًا مألػفًا في ىحا البضت. 

 ِفضَسا ِسَػاُه ِإال ))َعْغ َجاِبٍخ َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ َصبلة  ِفي َمْدِجِجي َأْفَزُل ِمْغ َأْلِف َصبَلةٍ 
ـِ َأْفَزُل ِمْغ ِماَئِة َأْلِف َصبلٍة ِفضَسا ِسَػاهُ  ـَ َكَصبلة  ِفي اْلَسْدِجِج اْلَحَخا  (( اْلَسْدِجَج اْلَحَخا

 ]أحسج َعْغ َجاِبٍخ[

ْدِجِج اَلِحي ))َصبلُة الَخُجِل ِفي َبْضِتِو ِبَربلٍة َكَصبلُتُو ِفي َمْدِجِج اْلَقَباِئِل ِبَخْسٍذ َكِعْذِخيَغ َصبلًة َكَصبلُتُو ِفي اْلسَ 
َأْلِف َصبلٍة َكَصبلُتُو ِفي َمْدِجِجي ِبَخْسِدضَغ ُيَجَسُع ِفضِو ِبَخْسِذ ِماَئِة َصبلٍة َكَصبلُتُو ِفي اْلَسْدِجِج اأَلْقَر  ِبَخْسِدضَغ 

ـِ ِبِساَئِة َأْلِف َصبلٍة((  َأْلِف َصبلٍة َكَصبلة  ِفي اْلَسْدِجِج اْلَحَخا
 ]ابغ ماجة َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

 جسضع مداجج األرض متداكية باألجخ ك الثػاب عجا السدجج الحخاـ كالشبػي كاألقر  :

 الربلة كالدبلـ:  الحقضقة قاؿ عمضو
ـِ َكَمْدِجِج الَخُسػِؿ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكسَ  اُؿ ِإال ِإَل  َثبلَثِة َمَداِجَج اْلَسْدِجِج اْلَحَخا َْ  َمَع َكَمْدِجِج اأَلْقَر (())ال ُتَذُج الخِّ

 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ َعْشو[
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ؤدؼ الربلة في السدجج األمػؼ الكبضخ فالسدجج األمػؼ بحمب كاألمػؼ فأؼ إنداف يتػجو مغ حمب إلى دمذق لض
بجمذق، كجسضع مداجج األرض متداكية عجا السدجج الحخاـ كالشبػؼ كالسدجج األقرى، كما سػػ ىحه السداجج 
أف  كميا متداكية بالثػاب كاألجخ، فكميا مداجج ال فزل لػاحج عمى غضخه إال إذا تػجيت إلى الجيار السقجسة مع
هللا في كل مكاف كىحه حقضقة ثابتة لكشو جعل تجمضو عمى البضت الحخاـ تجمضًا مكثفًا كمخكدًا، فسغ ذىب إلى ىشاؾ 
 كتجذع مذاؽ الدفخ، كأنفق مالو، فبلبج مغ أف يذعخ بذعػر خاص كىػ يرمي في ىحه السداجج، قاؿ تعالى: 

 َكَة ُمَباَرًكا َكُىًجى ِلْمَعاَلِسضَغ ﴿ ِإَف َأَكَؿ َبْضٍت ُكِضَع ِلمَشاِس َلَمِحي ِببَ 
 [ 69] سػرة آؿ عسخاف: 

كأف اإلنداف حضشسا يتػجو إلى هللا عد كجل فاهلل لضذ لو مكاف، لكشو جعل ىحا البضت بضتو، كخرو بتجلٍّ خاص، 
 فكل مغ ذىب إلى ىحا البضت البج مغ أف يذعخ أف فضو تجمضًا لضذ في سػاه.

كالشبي صمى هللا عمضو في شخيقو إلى اليجخة قاؿ كمسة تتخؾ أثخىا في الشفذ قاؿ: يا رب إني قج خخجت مغ أحب 
الببلد إلّي فأدخمشي أحب الببلد إلضظ، أؼ خخج مغ مكة كىي أحب الببلد إلضو كتػجو إلى مكاف رجا هللا عد كجل 

 عد كجل السدجج الشبػؼ الذخيف، إذا اإلنداف دخل أف يكػف أحب األمكشة إلضو لحلظ قالػا: أحب األمكشة إلى هللا
إلى ىحه الخكضة فبلبج مغ أف يذعخ أنو في ركضة، ك تقػؿ: إنيا أجسل مكاف في العالع، كتكػف لدت مبالغًا، ك 
تجمذ الداعات الصػيمة ال تسل مغ الطيخ إلى العرخ، كمغ العرخ إلى السغخب، كمغ السغخب إلى العذاء، 

ع خاص، كالربلة فضيا شعع خاص، ك أنػار الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كقج قمت إف أنػار الشبي صمى هللا عمضو كالقخآف فضو شع
كاصمة إلى أنحاء السدجج، بل إلى أنحاء السجيشة السشػرة، تحذ بالدكضشة في ىحه السجيشة، فيشاؾ ىجكء ك معاممة 

 رصفى ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ تعالى: لصضفة، ك قّمسا تذعخ صضاحًا في األسػاؽ، كىحه سكضشة الس

ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع    ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 [ 103] سػرة التػبة: 

* * * 

 آداب الصعاـ ك الذخاب :

الجيغ، كالزلشا في مػضػع آداب الصعاـ كالذخاب، شبعًا الصعاـ كاآلف إلى بعس الفرػؿ السختارة مغ إحضاء عمـػ 
 كالذخاب شعاـ السؤمشضغ كسا قاؿ اإلماـ: "الصعاـ مغ الجيغ".
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تحجثشا مغ قبل عغ آداب الصعاـ كالذخاب مشفخدًا في اآلداب قبل الصعاـ، كفي اآلداب أثشاء الصعاـ، كفي اآلداب 
 بعج الصعاـ. 

 ساعة :آداب الصعاـ الستعمقة بالج

 ػ أال يبتجئ الخجل بالصعاـ كمعو مغ يدتحق التقجيع عمضو : 1

اآلف لػ أف جساعة جمدػا عمى مائجة لضأكمػا فيشاؾ آداب خاصة تتعمق بالجساعة أكؿ ىحه اآلداب: أال يبتجغ 
 جمذ كبجأ يأكل كيػجج أعمى مشو، فحتى يبجأ الكبضخ ىشاؾ -الخجل بالصعاـ كمعو مغ يدتحق التقجيع عمضو 

كقج يكػف ىشاؾ إنداف لو فزل اجتساعي، كقج يكػف إنداف لو فزل ديشي، فبل يحق لآلكل مع  -مقامات 
جساعة أف يسج يجه إلى الصعاـ قبل أف يسج أكجو الشاس عمى ىحه السائجة فيحه مغ الدشة، شبعًا ىحا الحؼ يدتحق 

الستبػع، ىػ أكبخ كاحج سشًا، أك أرفعيع شأنًا  أف يبجأ الصعاـ قج يكػف لكبخ سشو، أك لديادة فزمو، إال أف يكػف ىػ
أحضانًا يكػف الصعاـ مػضػعًا كىػ يتكمع كالحجيث مستع كىػ مدتخسل كىشاؾ أناس  -يبجأ ىػ، لكغ عمضو أف يبجأ 

فرار إحخاج، كىحا الحؼ يدسى متبػعًا في الصعاـ ىػ أعمى شأنًا لضذ لو الحق أف يتأخخ عغ الصعاـ  -جائعػف 
بجأ، كأحضانًا يحجث العكذ تحىب إلى إنداف فضزع لظ الزضافة كال يقػؿ لظ: تفزل، كضعت بل يجب أف ي

الفاكية أك أؼ شيء ربع ساعة، نرف ساعة كلضذ مغ السعقػؿ أف يسج الزضف يجه كيخيج أف يحىب أيزًا ىحا 
ـ كتبقى ساكتًا، خصأ، كضعت الصعاـ لمزضف ادعو إلى تشاكلو، فمضذ لظ الحق إذا ضضفت إندانًا أف تزع الصعا

 كلضذ لكبضخ القـػ الحق في أف يتحجث كالصعاـ مػضػع كىشاؾ شفل يذتيي أف يأكل. 

 ػ عجـ الدكػت عم  الصعاـ : 2

 الثاني: أال يدكتػا عمى الصعاـ، الدكػت لضذ مغ الدشة: 
 عػجائدًا مثل الدػعالي خسدا لقج رأيت عجبًا مح أمدػا 
ميغ ىسدا   هللا ليغ ضػػػػخساال تخؾ  يأكمغ ما في ْر

 كال لقضغ الجىخ إال تعػػػػػػدا
*** 
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تشاكؿ الصعاـ مع الدكػت لضذ مغ الدشة لساذا؟ اإلنداف يعسل تدابقًا في األكل، يسزغ مزغًا سخيعًا كيكبخ 
المقسة، كيتشافذ مع أخضو في األكل، كىحا لضذ مغ الدشة، أما إذا كجج حجيث مستع فرار اعتجاؿ في الصعاـ، 

، كبخكة، كالسائجة مشاسبة لمحجيث الصضب، كشبضعة حضاتشا السعقجة قج ال يمتقي األب بابشو إشبلقًا، ككل كمزغ جضج
كاحج مذغػؿ فرارت السائجة مشاسبة بذكل إجبارؼ، لقج جمدت مع األسخة لمعذاء فحجثيع، اجعل الحجيث ىػ 

أكل الجساؿ كقع قبل الخجاؿ، أىحه آية أـ األساس كلػ امتج الصعاـ ساعة ال يػجج مانع إنو سشة كلػ أشمشا، ُكْل 
حجيث؟ ال لضدت آية ك ال حجيثًا، اجمذ جمدة مخيحة، كُكْل عمى ميمظ، كتكمع مع ابشظ، كزكجتظ، كاسأليع 
كداعبيع في الكبلـ، تحرل بخكة أكثخ، كلضذ مغ الدشة الدكػت عشج الصعاـ، كىشاؾ أناس جالدػف يأكمػف أكل 

 يػجج آية قخآنضة مشاسبة؟ فقاؿ لو: كإذا الػحػش حذخت.  الػحػش، فقاؿ لو أحجىع: ىل

 ػ الخفق بخفضقو في القرعة : 3

األدب الثالث: أف يخفق بخفضقو في القرعة، قاؿ لي رجل: ذىبت إلى الخجمة اإللدامضة فجمدشا عمى الصعاـ ستة 
إشبلقًا، أىؤالء مدمسػف؟ ىحا عمى شاكلة في كمضة ضباط االحتضاط، فكل كاحج أخح قصعة لحع كما تخكػا لي شضئًا 

ال يجػز، قاؿ: أف يخفق بخفضقو بالقرعة، يشتبو ىل أكل المحع بسفخده؟ ىل أخح زبجة الرحغ بسفخده؟ يشتبو، أف 
يخفق بخفضقو في القرعة فبل يقرج أف يأكل زيادًة عمى ما يأكل، كأحضانًا يكػف ىشاؾ لحع فضأكمػف قصعة قصعة، 

مع السجسػع قصعة قصعة، كأحضانًا يأكمػف نرف قصعة بذكل معتجؿ فضجب أف تأكل كىػ كضع اثشتضغ اثشتضغ، ال 
بشفذ السعجؿ كدمبلئظ، فإف ذلظ حخاـ، بل يجب أف يقرج اإليثار، أؼ إذا قجمت قصعة لحع لآلكل معظ البشظ، 

ػف تفاحة ليا لدكجتظ، فيحا مغ الدشة، أؼ إذا دفع قصعة المحع لدكجتو فيحه حدشة يدتحق عمضيا الثػاب، كقج تك
خج أحسخ فأعصاىا البشو فضحرل مػدة، كأحضانًا االبغ يؤثخ أباه في التفاحة الجضجة، أؼ بضغ أف يكػف أثخة كبضغ أف 
يكػف مؤاثخة مدافة كبضخة ججًا، أؼ بضغ أف يأخح أشضب شيء لو كبضغ أف يكػف األساس في األدب اإلسبلمي كل 

 أخ يقجـ ألخضو أفزل الصعاـ. 
 كاف مع أصحابو في غدكة فضبجك أنيع أشالػا كآلسيع الجػع كلع يكغ معيع الداد الكافي، فجاء بعس كالشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 األصحاب لمخضسة بخغضفضغ خبد يابدضغ....
قاؿ: يشبغي أف يقرج اإليثار، كال يأكل تسختضغ في دفعة إال إذا فعمػا ذلظ، كلكغ إذا أحجىع قاؿ لظ: ُكْل ك دعاؾ 

أكؿ مخة مجاممة، كالثانضة مجاممة، أما الثالثة فمضدت مجاممة لو بل رغبة سابقة، يقجـ لظ في الثالثة فكل  فقج تكػف 
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كال يػجج مانع، كإذا كشت جالدًا مع أخضظ عمى الصعاـ كآثخؾ بذيء مغ الصعاـ، فقج يكػف آثخؾ مخة كاحجة فأنت 
 ال تأكميا فػرًا أما الثالثة فكميا ىكحا الشبي عمسشا. 

 ػ ال يديج في قػلو ُكْل عم  ثبلث : 4

كال يديج في قػلو ُكْل عمى ثبلث فإف في ىحا إلحاحًا، ككاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا خػشب في شيء ثبلثًا لع 
يخاجع، كإنداف دعاؾ ثبلث مخات فسعشى ىحا دعػة حقضقضة، كيػجج دعػة رفع عتب شكمضة، فقج كشت مخة راكبًا في 

يطيخ كجج صجيق ليحا الدائق فقاؿ لو: تفزل، فقاؿ لو: شكخًا، فقاؿ لو: وهللا تفزل  -باص كبضخ-سضارة عامة 
 كاشخب فشجاف قيػة، ك في الباص خسدػف راكبًا، فيحه لضدت دعػة جادة.

ككاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا خػشب في شيء ثبلثًا لع يخاجع، ككاف عمضو الربلة كالدبلـ يكخر الكبلـ ثبلثًا 
ؼ إذا أحّب أف يجعػؾ كمغ أجل تتأكج أنو صادؽ في ىحه الجعػة أكؿ مخة كثاني مخة كثالث مخة، إذا مغ األدب، أ

خػشب في أمخ ثبلث مخات لع يخاجع، كلػال التذيج لكانت الؤه نعع، مسا أثخ عشو ملسو هيلع هللا ىلص أنو ما شمب إلضو شيء 
 فقاؿ: ال. 

 ػ عجـ الحمف باألكل : 5

شػع، وهللا العطضع أف تأكل ىحه الضقصضشة ىحه تصخح جسبًل، قاؿ: أما الحمف باألكل فسسشػع، أما الحمف باألكل فسس
قاؿ الحدغ بغ عمي رضي هللا عشيسا: "الصعاـ أىػف مغ أف يحمف عمضو"، ال يحخز أف تحمف يسضشًا معطسًا لضأكل 

يحا، أيساف معطسة عمى الصعاـ ىحا ال لقسة زيادة، شبع كانتيى أكل عشبًا فمغ يأكل تفاحًا، ك ال يػجج رغبة عشجه ب
يجػز، رجل قاؿ لي كمسة: إذا إنداف دعاني إلى شعاـ فيل آكل؟ إذا كاف بخضبًل ال يعضجىا كإذا كاف كخيسًا يفخح، 
دعاؾ كدعاؾ فالبصغ ال يتحسل مشضتضغ تتغحػ في البضت مخة ثانضة؟ ُكْل، كلكغ يػجج أناس يترشعػف فقل: ال 

 يكػف مضتًا مغ جػعو ىحا لضذ مغ الدشة.أستصضع، لضذ بشفدي، ك 
 قالت: يا رسػؿ هللا إذا قالت إحجانا الصعاـ ال أشتيضو كىي تذتيضو أيعج ىحا كحبًا؟ قاؿ: نعع.

إذا دعاؾ إلى أكل قّمسا تأكل، لساذا ىحا التخفع عمى الصعاـ؟ قاؿ أنذ بغ مالظ: "إذا أكخمظ أخػؾ..." أؼ أحب 
 أف يقجـ لظ السشذفة، يػجج شخز ال يخضى كأنت ضضف كىػ صاحب البضت. 
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 ػ عجـ استخجاـ الزضف : 6

أف يدتخجـ ضضفو، حتى إف  ك مغ آداب الزضافة أف يكػف السزضف في خجمة ضضفو، كمغ المـؤ في اإلنداف
القرة السذيػرة عسخك بغ كمثـػ الحؼ دعاه الشعساف كقالت أمو ألمو يا لضمى ناكلضشي ىحه الحاجة؟ فراحت األـ 

 أف يا لمعار فقج أىشا.
كمغ المـؤ بالسخء أف يدتخجـ ضضفو، كإني لعبج الزضف مازاؿ ثاكيًا، فقاؿ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو: "إذا 

 فاقبل كخامتو كال تخدىا". أكخمظ أخػؾ
أعصاؾ كسادة خحىا ال تخد الػسادة، أحب أف يعصخؾ اقبل العصخ، إذا أكخمظ أخػؾ فاقبل كخامتو كال تخدىا، كمغ 

 أكـخ أخاه السؤمغ فكأنسا يكـخ هللا عد كجل.
فمسا فخغ قاؿ  كركؼ أف ىاركف الخشضج دعا أبا معاكية الزخيخ ككاف مؤدب أكالده، فرب الخشضج عمى يجيو الساء،

يا أبا معاكية أتجرؼ مغ صب عمى يجيظ؟ قاؿ: ال، قاؿ: صبو أمضخ السؤمشضغ فقاؿ: يا أمضخ السؤمشضغ إنسا أكخمت 
 العمع كأجممتو فأجمظ هللا كأكخمظ كسا أجممت العمع كأىمو. 

 ػ أال يشطخ إل  أصحابو في أثشاء شعاميع : 7

األدب اآلخخ: أال يشطخ إلى أصحابو في أثشاء شعاميع، فالشطخ إلى اآلكمضغ ال يجػز، يتحجث كيشطخ إلى 
كجػىيع، أما أف يشطخ إلى أيجييع فضخبكيع، أال يشطخ إلى أصحابو كأال يخاقب أىميع فضدتحضػف بل يغس برخه 

سػف األكل بعجه، كأحضانًا اإلنداف يكػف لو عشيع، كيذتغل بشفدو، كال يسدظ عغ الصعاـ قبل إخػانو إذا كانػا يحتذ
مقاـ كبضخ يتخؾ الصعاـ بػقت مبكخ، ك لو تبلمضح فخجمػا أف يأكمػا بسفخدىع، فعمضو أف يخاعي الجائعضغ، كالزعفاء، 
فإذا كاف مغ حػلظ يحتذسػف كأنت أيزًا مجعػ، لػ كشت صاحب البضت ال يجػز أف تتخؾ الصعاـ كال يجػز أف 

صعاـ، كلحلظ مغ الدشة أف اإلنداف في الػالئع يأكل ببطء شجيج، كيرغخ المقسة كثضخًا حتى ال تخفع يجؾ عغ ال
 يحخج أحجًا، بل يسج يجه كيقبزيا كيتشاكؿ قمضبًل قمضبًل إلى أف يدتػفػا جسضعًا الصعاـ. 

يجعيع يأكمػف في أكؿ فإف كاف قمضل األكل قج عسل لشفدو نطامًا دقضقًا كال يخيج أف يكثخ األكل فساذا يفعل؟ قاؿ: 
الدمغ كيبجأ بسشترف الػقت عمى ميمو، فالػجبة القمضمة أكميا بالفتخة األخضخة التي فضيا إحخاج، حتى إذا تػسعػا في 

 الصعاـ أكل معيع أخضخًا، كقج فعل ذلظ كثضخ مغ الرحابة رضي هللا عشيع.
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يخفف الحخج عغ البقضة، مثبًل ىحه األكمة ىػ أما إذا امتشع لدبب أف ىحا الصعاـ ال يشاسبو فاعتحر، فاعتحاره 
 مسشػع عشيا، كيقػؿ: أنا ال أريج أف أتعذى فمػ اعتحر اعتحارًا صخيحًا فيحا يخفف عغ الباقضغ. 

 ػ أال يفعل ما يدتقحره غضخه : 8

يء قاؿ: أال يفعل ما يدتقحره غضخه، إنداف نفس يجه في القرعة ككضع رأسو كىػ يذخب السخقة فشدؿ مغ فسو ش
 إلى القرعة فبل يجػز أف يقجـ فسو إلى القرعة السذتخكة.

 ػ أال يسدظ الصعاـ بالضج الضدخى : 9

كال يسدظ الصعاـ بالضج الضدخػ فالضج الضسشى ليا ميسة كىحه ليا ميسة، حتى أف أحج الرحابة رضي هللا عشو قج 
بيحه الضج ما مدت عػرتي أبجًا، فيحه الضج التي صافحت يكػف سضجنا عثساف قاؿ: مشح أف صافحت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 الشبي الكخيع صانيا أف تسذ عػرة الضج الضسضغ كىحا مشتيى األدب.
ألنو قصعيا بأسشانو  -كإذا رجل أخح خبدة كقصعيا بأسشانو ك بعج ىحا يأكل فػاًل يغسديا بسخقة الفػؿ فيحا ال يجػز 

فغضخؾ يخاقبظ كتتزايق مشو  -فػؿ فغسديا بالخل كقاؿ ىحا أشضب فسدت شضئًا مغ ريقو، فإذا أحب أف يأكل 
 كىحه كميا آداب الصعاـ السذتخؾ. 

 ػ أال يتحجث عغ مػضػعات تثضخ القخؼ أثشاء الصعاـ : 19

كبعج ىحا لضذ لو حق أف يتحجث عغ مػضػعات تثضخ القخؼ أثشاء الصعاـ، كأف يقػؿ: كججنا جخذًا فرجناه أثشاء 
 و شيػتو في الصعاـ، كأيزًا ىحه محكػرة في آداب الصعاـ.الصعاـ فأذىبت ل

* * * 
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 شسائل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ :

 ػ تفقجه ملسو هيلع هللا ىلص أصحابو في المضل كاستساعو إل  قخاءتيع : 1

 كاآلف إلى شسائل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، تفقجه ملسو هيلع هللا ىلص أصحابو في المضل كاستساعو إلى قخاءتيع: 
ْخِفُس  َعْشو ُيَرمِّي كيَ ))َعْغ َأِبي َقَتاَدَة َأَف الَشِبَي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َخَخَج َلْضَمًة َفِإَذا ُىَػ ِبَأِبي َبْكٍخ َرِضي َّللَا 
ِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو ِمْغ َصْػِتِو َقاَؿ َكَمَخ ِبُعَسَخ ْبِغ اْلَخَصاِب َكُىَػ ُيَرمِّي َراِفًعا َصْػَتُو َقاَؿ: َفَمَسا اْجَتَسَعا ِعْشَج الشَ 

َقْج َأْسَسْعُت َمْغ َناَجْضُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َقاَؿ  َكَسَمَع، َقاَؿ: َيا َأَبا َبْكٍخ َمَخْرُت ِبَظ َكَأْنَت ُتَرمِّي َتْخِفُس َصْػَتَظ، َقاَؿ:
َكَأْشُخُد الَذْضَصاَف َزاَد  َكَقاَؿ: ِلُعَسَخ َمَخْرُت ِبَظ َكَأْنَت ُتَرمِّي َراِفًعا َصْػَتَظ، َقاَؿ َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ُأكِقُع اْلػَػْسَشافَ 

ِجيِثِو َفَقاَؿ الَشِبيُ  َْ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيا َأَبا َبْكٍخ اْرَفْع ِمْغ َصْػِتَظ َشْضًئا َكَقاَؿ ِلُعَسَخ اْخِفْس ِمْغ  اْلَحَدُغ ِفي 
 َصْػِتَظ َشْضًئا ((

 ] التخمحؼ َعْغ َأِبي َقَتاَدَة[

 كفي ركاية ألبي داكد: 

َكَسَمَع ِبَيِحِه اْلِقَرِة َلْع َيْحُكْخ َفَقاَؿ أَلِبي َبْكٍخ اْرَفْع ِمْغ َصْػِتَظ َشْضًئا )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو 
ِة َقاَؿ َكبلـ  َشضِّب  َيْجَسُع َكِلُعَسَخ اْخِفْس َشْضًئا َزاَد َكَقْج َسِسْعُتَظ َيا ِببلُؿ َكَأْنَت َتْقَخُأ ِمْغ َىِحِه الُدػَرِة َكِمْغ َىِحِه الُدػرَ 

  َتَعاَل  َبْعَزُو ِإَل  َبْعٍس َفَقاَؿ الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: ُكُمُكْع َقْج َأَصاَب ((َّللَاُ 
 ] التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

أؼ أخح بػجية نطخ أصحابو، فيحا صػتو مرضب يدسع مغ يشاجي سضجنا عسخ رفع صػتو فضػقع الػسشاف، 
اشع متشػعة يجسع الصضب إلى الصضب، قاؿ: كمكع قج أصاب، أؼ ىحا مغ عشايتو ملسو هيلع هللا ىلص كسضجنا ببلؿ أخح مق

 بأصحابو. 

كَف ِباْلِقَخاَءِة َفَكَذَف )) َعْغ َأِبي َسِعضٍج َقاَؿ اْعَتَكَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي اْلَسْدِجِج َفَدِسَعُيْع َيْجَيخُ 
ِفي اْلِقَخاَءِة َأْك َقاَؿ ِفي ْتَخ َكَقاَؿ: َأال ِإَف ُكَمُكْع ُمَشاٍج َرَبُو َفبل ُيْؤِذَيَغ َبْعُزُكْع َبْعًزا َكال َيْخَفْع َبْعُزُكْع َعَم  َبْعٍس الدِّ 

 الَربلِة ((
 ] التخمحؼ َعْغ َأِبي َسِعضٍج[
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إلى أعمى درجة، ال يجع أحجًا يجعػ، فرػتو شاغ  آلسشي بالعسخة أنو أثشاء الصػاؼ أك أثشاء الدعي رافع صػتو
عمى كل شيء، أنا بضغ الرفا كالسخكة رأيت حاجًا مع أربعة مغ رفاقو معو كتب كمغ أعمى شبقة كيجعػ فدخت 

 خمفيع كدعػت معيع ال يػجج شخيقة ثانضة. 

مي في الجامع لضذ لئلنداف حق أف يذػش عمى أخضو في الجعاء فضجب أف يخفس صػتو مثبًل، دخمشا لشر
كالجرس مدتسخ فيل نرمي جساعة كنخفع صػتشا؟ وهللا ال يجػز، بل ىػ خبلؼ الدشة، كالسقتجؼ كراءؾ يدسع ىػ 
ًَ إنداف يرمي ك يقػؿ: هللا أكبخ برػت مختفع فيحا ال  فقط، أما برػت مختفع فتذػش عمى اآلخخيغ كأحضانًا

؟ ك ىحا لضذ لو عبلقة بالجيغ بل ىحا تذػير، تخيج أف يجػز بل يجب أف يكػف سخيًا، كال أدرؼ ىل يعجىا كرعاً 
ترمي بأدب فصالسا يػجج أخ معظ يرمي فضجب أف تخاعي شعػره، كما الحطت ىحا الذيء بالجيار السقجسة أبجًا، 
بل كل إنداف يجعػ بسفخده برػت مختفع حتى الشداء يخددف كراء أزكاجيع برػت مختفع، كصػت السخأة عػرة، 

 فقج قضل: "تفقيػا قبل أف تحجػا". كال يػجج فقو،

كىحا الحؼ يخيج أف يداحع عمى الحجخ األسػد يؤدؼ إلى إيحاء، كأنا شبيتيا أب حػلو خسدة أكالد فجاء ابغ مدظ 
أكؿ أخ ك ضخبو فصخحو أرضًا، كالثاني ضخبو عمى بصشو، كالثالث عمى كجيو، كمغ ثع ىات يجؾ يا كالجؼ كي 

 عشو، قاؿ: ؼ أقبميا، فسا ىحه القبمة؟ ىحا أيزًا جيل قبضح، كىحا الذيء مشيي 

 ))ال يؤذيغ بعزكع بعزا كال يخفعغ بعزكع عم  بعس في القخاءة أك قاؿ في الربلة((
 ] أحسج عغ أبي سعضج الخجرؼ[

 ػ التػاضع : 2

 ككاف عمضو الربلة كالدبلـ عطضع التػاضع. 
 النت فرار مقخىا في األعضغ  فانطخ إل  األكحاؿ كىي ْجارة
*** 

رفعًة، كالستكبخ يدداد ضعفًا، كالبصػلة ما يقػلو الشاس في غضبتظ ال في حزختظ، فقج الستػاضع يدداد مغ الشاس 
تكػف قػيًا فضخافػنظ في حزػرؾ، فضجب أف تسجح في غضبتظ، فسغ عبلمة التػاضع أف يسجحظ الشاس في 

 غضبتظ.
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 بلـ: كاف مغ تػاضعو ملسو هيلع هللا ىلص بالسشاسبة يػجج ثبلثة أحاديث قاؿ عمضو الربلة كالد

 )) كبخئ مغ الكبخ مغ ْسل ْاجتو بضجه ((
 ]ركاه القزاعي كالجيمسي عغ جابخ مخفػعًا كىػ عشج ابغ الؿ عغ أبي أمامة. كفي لفع بزاعتو بجؿ سمعتو[

تحسل كضذ بشجكرة إلى بضتظ فمدت متكبخًا، ك تحسل الخبد، كحقضبة فضيا الخزار، ك شعامًا ألكالدؾ كمغ قاؿ: 
 ، ألنو كبخ عغ الكبخ مغ حسل حاجتو بضجه.إنظ متكبخ فقج أخصأ

كإنداف أدػ زكاة مالو، فساداـ قج أدػ زكاة مالو فبل يجػز أف يشعت بالبخل، ىػ حخ، رغب أف يؤمغ بضتًا ألكالده 
 كال يخد ىحه األلبدة الفارغة، كل ثػب ثسشو ثسانسئة لضخة: 

 )) بخئ مغ الذح مغ أدى زكاة مالو ((
 خ بغ عبج هللا []أخخجو الصبخاني عغ جاب

 )) كبخئ مغ الكبخ مغ ْسل ْاجتو بضجه ((
 ]ركاه القزاعي كالجيمسي عغ جابخ مخفػعًا كىػ عشج ابغ الؿ عغ أبي أمامة. كفي لفع بزاعتو بجؿ سمعتو[

 )) مغ أكثخ ذكخ هللا فقج بخئ مغ الشفاؽ ((
 ] أخخجو الصبخاني في الرغضخ عغ أبي ىخيخة [

 أيشسا جمذ يتكمع عغ هللا عد كجل أخي ىحا مشافق، كضف مشافق؟ السشافق لو صفة، قاؿ تعالى: 

الَشاَس َكاَل َيْحُكُخكَف َّللَاَ ﴿ ِإَف اْلُسَشاِفِقضَغ ُيَخاِدُعػَف َّللَاَ َكُىَػ َخاِدُعُيْع َكِإَذا َقاُمػا ِإَل  الَربَلِة َقاُمػا ُكَداَل  ُيَخاُءكَف 
 ضبًل  ِإاَل َقمِ 

 [ 142]سػرة الشداء:

 ال يحكخ هللا إال قمضبًل، أما إذا أكثخ حجيثو عغ هللا عد كجل فيػ لضذ مشافقًا. 

 ػ يخجـ نفدو بشفدو : 3

ككاف مغ تػاضعو ملسو هيلع هللا ىلص أف يخجـ نفدو بشفدو، ك سضجنا رسػؿ هللا كىػ قسة في العمع كالخفعة كالخمق خجـ أصحاب 
 الشجاشي بشفدو، أصخ عمى خجمتيع بشفدو، قالت عائذة رضي هللا عشيا: 

َمْضِو َكَسَمَع َيْعَسُل ِفي َبْضِتِو َقاَلْت: َكاَف َيِخضُط َثْػَبُو )) َعْغ َعاِئَذَة َأَنَيا ُسِئَمْت َما َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع عَ 
 َكَيْخِرُف َنْعَمُو َكَيْعَسُل َما َيْعَسُل الخَِّجاُؿ ِفي ُبُضػِتِيْع ((

 ] البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة[
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إلى بضت  فاآلف كع مذكمة تقع مغ أجل خضاشة رز؟ قمت لكع مختضغ كأنت زكجة ميسمة، أنت ... تخػ شخدىا
أىميا كاألكالد مغ أجل زر كأدبيا بخضاشتو، إذا أخاشو أماميا تخجل ألف عشجىا إحداسًا، فعػضًا عغ أف تعشفيا 
 كتصخدىا إلى بضغ أىميا مغ أجل ىحا الدر، ابق عشجؾ إبخة كخضصًا فإذا لع يدتجضبػا لظ فأخصو بسفخدؾ.

نداف يقػؿ: تعاؿ كاخجمشي، فسغ أنت؟ ال يػجج أعطع مغ كيخقع دلػه، كيحمب شاتو، كيخجـ نفدو، أنا أستكبخ مغ إ
رسػؿ هللا، قاؿ: عمّي ذبح الذاة، كقاؿ الثاني: عمّي سمخيا، كقاؿ آخخ: كعمّي شبخيا، فقاؿ عمضو الربلة 
كالدبلـ: كعمّي جسع الحصب، فقاؿ الرحابة الكخاـ: نكفضظ ذلظ، قاؿ: أعخؼ أنكع تكفػني ذلظ كلكغ هللا يكخه أف 

 ه متسضدًا عمى أقخانو.يخػ عبج

كفي الحخب في معخكة بجر ثبلثسئة جسل لتدعسئة مقاتل مغ الرحابة أمخ كل ثبلثة عمى راحمة كقاؿ: أنا كعمي 
كأبػ لبابة عمى جسل، ركب الشبي الكخيع كجاء دكر أصحابو فخجمػا أف يخكبػا كقالػا: ابق راكبًا، فقاؿ: ما أنتع 

 ى مشكع عمى األجخ، ىكحا الشبي الكخيع. بأقػػ مشي عمى الدضخ كال أنا بأغش

 ػ يخكب الحسار كال يخز نفدو بخكػب الخضل : 4

كمغ تػاضعو ملسو هيلع هللا ىلص أنو كاف يخكب الحسار كال يخز نفدو بخكػب الخضل كسا ىي عادة السمػؾ كاألمخاء، إنداف لو 
بجانب الدائق، فضقػؿ: نقز قجرؼ؟ ال بل  مكانة رفضعة يخيج أف يشقل شضئًا إلى بضتو فػجج شاحشة صغضخة ك ركب

 قجرؾ يبقى ىػ ىػ، فاإلنداف ال يتكبخ، اجمذ يا أستاذ عمى الرشجكؽ فجمذ، فالكبخ هلل عد كجل. 

 ػ يعػد السخض  كيذيج الجشائد كيجضب دعػة العبج : 5

 ككاف عمضو الربلة كالدبلـ يعػد السخضى، كيذيج الجشائد، كيجضب دعػة العبج. 

 بعس أصحابو عم  دابتو :ػ يخدؼ  6

كمغ تػاضعو ملسو هيلع هللا ىلص أنو كاف يخدؼ بعس أصحابو عمى دابتو، كما كاف يأنف مغ إنداف أف يخكب معو بسفخده، 
 ككاف يخدؼ صبضاف أصحابو كراءه، فإذا كاف لرحابي ابغ كاف يخكبو كالصفل يحب أف يخكب الجابة. 
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 َعْشو َقاَؿ: َبْضَشا َأَنا َرِديُف الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َلْضَذ َبْضِشي َكَبْضَشُو ِإال َأِخَخُة ))َعْغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل َرِضي َّللَا 
ِل َفَقاَؿ: َيا ُمَعاُذ ْبَغ َجَبٍل ُقْمُت َلَبْضَظ َرُسػَؿ َّللَاِ َكَسْعَجْيَظ ُثَع َساَر َساَعًة ُثَع َقاَؿ َيا  ْْ ُقْمُت: َلَبْضَظ َرُسػَؿ َّللَاِ ُمَعاُذ الَخ
ُق َّللَاِ َعَم  ِعَباِدِه َكَسْعَجْيَظ ُثَع َساَر َساَعًة ُثَع َقاَؿ: َيا ُمَعاُذ ُقْمُت: َلَبْضَظ َرُسػَؿ َّللَاِ َكَسْعَجْيَظ َقاَؿ: َىْل َتْجِري  َْ َما 

ُق َّللَاِ َعمَ  َْ   ِعَباِدِه َأْف َيْعُبُجكُه َكال ُيْذِخُكػا ِبِو َشْضًئا ُثَع َساَر َساَعًة ُثَع َقاَؿ: َيا ُمَعاُذ ُقْمُت: َّللَاُ َكَرُسػُلُو َأْعَمُع، َقاَؿ: 
ُق اْلِعَباِد َعَم  َّللَاِ ِإَذا فَ  َْ ُسػُلُو َأْعَمُع َعُمػُه ُقْمُت: َّللَاُ َكرَ اْبَغ َجَبٍل ُقْمُت: َلَبْضَظ َرُسػَؿ َّللَاِ َكَسْعَجْيَظ َفَقاَؿ: َىْل َتْجِري َما 
َبُيْع (( ُق اْلِعَباِد َعَم  َّللَاِ َأْف ال ُيَعحِّ َْ  َقاَؿ: 

 ] مدمع َعْغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل َرِضي َّللاَّ َعْشو [

كبسا أنيع عبجكه فبل يعحبيع، فإذا كشت مدتقضسًا استقامة تامة اكتدبت حقًا عمى هللا عد كجل، ألع يقل رجل ألبي 
حانػتظ تعاؿ كانطخ، بكل أعراب باردة قاؿ: ما كاف هللا لضفعل، فقاؿ لو: احتخؽ، فقاؿ: ما كاف الجرداء: احتخؽ 

 هللا لضفعل، جاء رجل قاؿ لو: ال لع يحتخؽ حانػتظ بل حانػت جارؾ الحؼ احتخؽ، قاؿ: أعخؼ ذلظ.
تخاؼ مغ هللا لمعبج حق عمى هللا عد كجل، أنت تغس برخؾ، كتجفع زكاة مالظ، كتحخر دخمظ مغ الحخاـ، ك 

عد كجل كلضذ لظ مضدة؟ كحق عمى هللا أال يعحبظ، لي صجيق مؤمغ استضقع صباحًا كجج ابشتو مذمػلة، كالدكجة 
صخخت، قاؿ كمسة مذابية ليحا الكبلـ: هللا عد كجل لع يفعل ىحا إذًا يػجج مخض مذابو ججًا لمذمل، بعج عجة 

أنو ال يدتحق ىحه السرضبة الكبضخة، بشت في البضت مذمػلة أياـ تذفى، كفعبًل بعج ستة أياـ شفضت، إنو كاثق 
كصغضخة ال يدتحق ىحا، اعخؼ ذلظ، فإذا أنت استقست عمى أمخ هللا تسامًا تذعخ أنظ بعضغ هللا، يسكغ ال يػجج 

 آية تثضخ مذاعخ اإلنداف كقػلو تعالى: 

 ﴿ َكاْصِبْخ ِلُحْكِع َربَِّظ َفِإَنَظ ِبَأْعُضِشَشا  
 [ 48ػر: ] سػرة الص

إذا شفل محبب كعسخه خسذ سشػات كىػ جالذ في الغخفة فخاقب أمو كضف تحخسو فبل تخفع عضشيا عشو أبجًا، 
ميسا سار مغ مكاف إلى مكاف، كىحا دلضل السحبة، إذا إنداف أخبلقو عالضة ججًا، كمتػاضع، ك محب هلل، كيؤدؼ 

، كىػ في خجمة الخمق، إنو جشجؼ مغ جشج الحق، وهللا الربلة بإتقاف، كيجفع مغ مالو الحبلؿ لمفقخاء كالسداكضغ
 عد كجل يحبو كثضخًا، فإنظ بأعضششا، فأنت جشجؼ مغ جشػد هللا، وهللا يجافع عشظ، كلظ رعاية خاصة تحت السطمة: 

 
 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

604 

ـُ اْلَعاِدُؿ َكَشاّب  َنَذَأ ِفي ِعَباَدِة َربِِّو َكَرُجل  َقْمُبُو ُمَعَمق  ِفي ))َسْبَعة  ُيِطُمُيُع َّللَاُ ِفي ِضمِِّو َيْػـَ ال ِضَل ِإال ِضُمُو اإِلَما
ْشِرٍب َكَجَساٍؿ َفَقاَؿ ِإنِّي َأَخاُؼ اْلَسَداِجِج َكَرُجبلِف َتَحاَبا ِفي َّللَاِ اْجَتَسَعا َعَمْضِو َكَتَفَخَقا َعَمْضِو َكَرُجل  َشَمَبْتُو اْمَخَأة  َذاُت مَ 

َت  ال َتْعَمَع ِشَساُلُو َما ُتْشِفُق َيِسضُشُو َكَرُجل  َذَكَخ َّللَاَ َخاِلًضا َفَفاَضْت َعْضَشاُه ((َّللَاَ َكَرُجل  َتَرَجَؽ أَ  َْ  ْخَف  
 ] مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : سجػد الديػ 22الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كأفزل الربلة كأتّع التدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا 

اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في اتباعو، كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا 
 عبادؾ الرالحضغ. 

 سجػد الديػ :

كصمشا في الفقو إلى مػضػع: "سجػد الديِػ"، كسجػد الديِػ يجُب لتخؾ كاجب، فإذا ُتِخؾ الػاجب يجب سجػد 
كإف تكخر! كإذا تخؾ السرمي كاجبًا سيػًا،  الديِػ لتخمضع الشقز، فضجب سججتاف بتذيج كتدمضع، لتخؾ كاجب سيػاً 

كإف تكخر، ك تخؾ أحج أركاف الربلة، فربلتو باشمة! كيجب أف يعضجىا، كلػ تخؾ أحج كاجبات الربلة فعمضو أف 
يدجج لمديػ دكف أف يعضجىا، فإذا تخؾ بعس الدشغ كالسدتحبات فبل شيء عمضو، لكشو قج أساء لتخؾ كاجب سيػًا 

ؾ كاجبضغ أك ثبلثة يجدئيسا سجػد سيٍػ كاحج في نياية الربلة، أما إف كاف تخكو ليحا الػاجب كإف تكخر ك لػ تخ 
عسجًا فػجبت إعادة الربلة، إف تخكو سيػًا كجب عمضو سجػد الديػ، فإف تخكو عسجًا كجب عمضو إعادة الربلة 

ه الحاالت الثبلثة مغ تخؾ القعػد لجبخ نقريا، لكغ ىشاؾ حاالت ثبلثة يدجج فضيا الخجل لػ تخؾ كاجبًا عسجًا! ىح
 األكؿ. 

فمػ فخضشا أربع ركعات، القعػد األكؿ كاجب، فمػ تخؾ الخجل القعػد األكؿ عسجًا ُيجِدئو سجػد الديػ، أك تأخضخ 
سججة مغ الخكعة األكلى إلى آخخ الربلة، إذا سجج سججة كاحجة، كما أف يتابع ىحه الدججة في آخخ الربلة 

عغ ىحا الديػ، أك العسج، كمغ تفّكخ عسجًا حتى شغل بالو عغ ركغ كجب عمضو أف يدجج يجدئو سجػد الديػ 
لمديػ فستى يأتي بدجػد الديػ؟ العمساء قالػا: بعج الدبلـ، ال بعج التدمضستضغ، كلكغ بعج التدمضسة الػاحجة، يدمع 

 نحػ الضسضغ ثع يكبخ، كيدجج سججتضغ كيقعج كيتذيج، ثع يدمع تدمضستضغ.
 لمديػ قبل أف يدمع ُكِخَه ذلظ مشو تشدييًا، كعمضو أف يدمع تدمضسة كاحجة.  كإف سجج
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 ْاالت سقػط سجػد الديػ :

كيدقط سجػد الديػ في حاالت مشيا: شمػع الذسذ بعج الدبلـ في صبلة الفجخ، كلػ أف إندانًا يرمي في غخفة 
الديػ! ألنو ال يجػز أف تدجج كقت مختفعة ُتِصلُّ عمى السذخؽ، كىػ يرمي بخز قخف الذسذ سقط عشو سجػد 

شمػع الذسذ، كال كقت تػسصيا في كبج الدساء، كال ُقَبضل غخكبيا، يجب أف ترمي بعج أف تختفع الذسذ في كبج 
الدساء، مقجار رمحضغ كحتى تدكؿ مغ كبج الدساء، ك ُقَبضل أف ترفّخ إذا آف أكاف غخكبيا، في ىحه األكقات 

صجؼ أنظ صمضت صبلة الفجخ، كحضشسا صمضت رأيت قخف الذسذ قج شمع سقط الثبلثة مكخكه أف ترمي، فمػ 
عشظ سجػد الديػ، كيدقط أيزًا باحسخارىا في العرخ، كما يسشع البشاء بعج الدبلـ، لػ أنو سّمع فداؿ مشو دـ 

 الديػ. غديخ انتقز كضػءه، فيحا الجـ الغديخ يسشعو مغ متابعة صبلتو، إذًا ىحا الجـ الغديخ يدقط عشو سجػد 

 ْكع السأمـػ الحي لع يدُو لكغ اإلماـ سيا :

كاآلف نتحجث عغ السأمـػ الحؼ لع يدُو، لكغ اإلماـ سيا، كاإلماـ سجج سججة الديػ، كالسؤتع ممـد أف يدجج مع 
إمامو! فاإلماـ سيا في الخكعة األكلى، مثبًل سجج سججة كاحجة كندي، ككقف في الخكعة الثانضة فجاء مؤتع ائتع بو 
في الخكعة الثانضة فيحا السؤتع ما سيا، كال رأػ إمامو سيا، فإذا سجج اإلماـ لمديػ عمضو أف يدجج معو متابعة 

 لئلماـ.
فضدجج السدبػؽ مع إمامو، ثع يقـػ لقزاء ما ُسِبَق بو، كلػ سيا السدبػؽ فضسا يقزضو، السدبػؽ كقف لضرمي 

ىػ ال لديػ إمامو، كبعزيع اعتخض! كضف يجػز أف ندجج فدجج سججة كاحجة، فعمضو أف يدجج مخة ثانضة لديػه 
مختضغ لديػيغ في صبلة كاحجة؟ فكانت اإلجابة: إف ىحه الربلة بحكع الربلتضغ، مخة كشت مأمػمًا، كمخة كشت 

 مفخدًا. 

 اإلماـ ال يدجج لمديػ في الجسعة كالعضجيغ :

تّذيج اإلماـ أك ندي سجػدًا ثع سجج ليحا الديػ  كال يأتي اإلماـ بدجػد الديػ في الجسعة كالعضجيغ، ك لػ فخضشا
يحجث بمبمة في الجسعة! بعزيع يقػؿ: يا أخػاف أعضجكا الربلة، كأحجىع يقػؿ: ال ىي صحضحة، لئبل تحجث فتشة 
بضغ الشاس، كلئبل يحرل بمبمة، كاضصخاب، ك زعدعة بالثقة ليحا اإلماـ، فبل يشبغي لئلماـ أف يدجج لمديػ في 
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 ضجيغ، ىكحا الفقو.الجسعة كالع
اآلف مغ سيا عغ القعػد األكؿ مغ الفخض، إذا قاؿ: هللا أكبخ أعصاىا نبخة القضاـ، كيشبغي لو أف يقعج، إذا كصل 
إلى القضاـ الكامل عمضو أف يدجج لمديػ، فإذا كاف أقخب إلى القعػد يقعج كال شيء عمضو، حتى أف بعزيع قاؿ: إذا 

ب إلى القعػد ال شيء عمضو! كىشاؾ أحكاـ دقضقة في سجػد كاف أقخب إلى القضاـ عمضو سجػد سيٍػ، كإذا كاف أقخ 
 الديػ نتابعيا إف شاء هللا في درس قادـ. 

* * * 

 آداب تقجيع الصعاـ إل  الدائخيغ :

 كاآلف إلى بعس فرػؿ عمـػ إحضاء الجيغ: آداب تقجيع الصعاـ إلى الدائخيغ.
إلخػاف عمى السائجة فأشضمػا الجمػس! فإنيا ساعة ال يقػؿ اإلماـ جعفخ بغ دمحم رضي هللا عشيسا: "إذا قعجتع مع ا

تحدب عمضكع مغ أعساركع " فإذا جمذ اإلنداف إلى أخ ُمِحْب محبة سابقة، ىشاؾ صفاء ك مػدة، فذيء مغ 
اإلخبلص ككجية إلى هللا عد كجل، فيحه ساعة مباركة أف تجمذ إلى أخضظ كتأكل معو، فأشضمػا الجمػس فإنيا 

 عساركع.ساعة ال تحدب مغ أ 
كيقػؿ اإلماـ الحدغ رضي هللا عشو: "كل نفقة يشفقيا الخجل عمى نفدو كأبػيو يحاسب عمضيا، إال نفقة الخجل عمى 

 إخػانو في الصعاـ"، الصعاـ الحؼ قجمو الخجل ابتغاء مخضاة هللا يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
ـُ اْلَػِلضَسِة، ُيْجَع  َلَيا  ـِ َشَعا اأَلْغِشَضاُء، َكُيْتَخُؾ اْلُفَقَخاُء، َكَمْغ َتَخَؾ الَجْعَػَة، َفَقْج َعَر  َّللَاَ َكَرُسػَلُو َصَم  ))َشُخ الَصَعا

 الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ((
 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ َعْشو[

 كقضل في ركاية أخخػ: "َكالُسَتَباِرَياِف ال ُيْؤَتَى َشَعَاَمُيَسا".

مغ ىسا الستبارياف؟ الحؼ يػد أف يشافذ أخاه في تقجيع الصعاـ، أف يقجـ شعامًا أشضب، أك أنفذ، أك مدتػاه أرقى، 
فدىا بو، فيحا شعاـ لع ُيَخْد بو كجو هللا سبحانو كتعالى، كمجسػعة األحاديث الػاردة في ىحا الفرل تعشي أكلئظ 

 الحيغ يقجمػف الصعاـ كسا قاؿ هللا عد كجل: 

 َنَسا ُنْصِعُسُكْع ِلَػْجِو َّللَاِ اَل ُنِخيُج ِمْشُكْع َجَداًء َكاَل ُشُكػرًا  ﴿ إِ 
 [9] سػرة اإلنداف: 
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أحضانًا تقجيع الصعاـ ألخ في هللا يديج السػدة ىحا إف لع يكغ فقضخًا، فإذا كاف فقضخًا كأشعستو شعامًا شضبًا لع يحؽ مشو 
ة في بصغ جائع خضخ مغ عسارة ع قاؿ: ىحا قػؿ فقط " لقسمغ أشيخ عجيجة فمظ أجخ كبضخ، حتى إف بعزي

 ". جامع

 مجتسع فضو تفاكت ال يدتحق الحضاة :

كاإلماـ ابغ السبارؾ رضي هللا عشو كاف في شخيقو إلى الحج فخأػ شفبًل يشّقب في القسامة فبلحطو فإذا ىػ يعثخ 
عمى شضخ مضت! فأخحه كانرخؼ بو، فتبعو فعخؼ أف لو أىبًل فقخاء فقخًا مجقعًا، فأعصاىع نفقة الحج كعاد إلى 

! كقضل: إنو رأػ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كىشأه بمجه! كقضل: إف بعس الشاس رأكه في الحج يصػؼ حػؿ الكعبة
-عمى ىحا العسل! ال تدتبعجكا ىحا، اآلف في الذاـ في ىحا البمج الصضب ىشاؾ امخأة تذتخؼ ألكالدىا أيجؼ الججاج 

كال يسكغ أف تؤكل تدمقيا كتقجميا ألكالدىا الضتامى، فإذا كصل إلى عمسظ حاؿ مثل  -األيجؼ ىحه التي ال تؤكل
الحاالت فإف أىل بمج بأكسميع يأثسػف، إذا كاف فضيع مغ ىػ محتاج أك مدكضغ، كقج تقػؿ أنت: أنا ال عمع لي  ىحه

 بحلظ! أجضبظ بقػؿ الشبي الكخيع: 
 ))مغ لع ييتع بأمخ السدمسضغ فمضذ مشيع ((

 ] السعجع األكسط عغ ححيفة[

الخزخ الفاسجة يشطفػنيا كيأكمػنيا! ما رأيكع بإنداف أنا بجأت أرػ كثضخًا أناسًا يشقبػف في الحاكيات لضأخحكا بعس 
يشفق أمػااًل عمى شيػات متخفة بتبحيخ كإسخاؼ كأناس يشّقبػف في القسامة؟ ىؤالء ال يدتحقػف الحضاة، ىحا السجتسع 

 الحؼ فضو ىحا التفاكت ال يدتحق الحضاة، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكِبْئٍخ ُمَعَصَمٍة َكَقْرٍخ َمِذضٍج  
 [45لحج: ] سػرة ا

 مغ دكاعي إىبلؾ األمع أف الحاجات األساسضة مفقػدة ك التخؼ مػجػد :

 كمغ دكاعي إىبلؾ قـػ أف الحاجات األساسضة مفقػدة، كالتخؼ عمى أكجو: 
 ﴿ َكِبْئٍخ ُمَعَصَمٍة َكَقْرٍخ َمِذضٍج  

 [45] سػرة الحج: 
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قاؿ لي: عجد األماكغ كمحبلت البضع الخاقضة لبضع ما اإلنداف أحضانًا يدسع أخبارًا كالخضاؿ: أخ ذىب إلى أمخيكا، 
يحتاجو الكبلب شيء يأخح باأللباب! يحضخ العقػؿ، كإف ما يدتيمكو كبلب أمخيكا مغ المحـػ يديج عمى ما 
، أماكغ لترفضف شعخ الكبلب كأشعسة كألبدة  يدتيمكو الذعب اليشجؼ بكاممو، أربعسئة كخسدضغ ممضػف مغ المحـػ

 .خاصة بالكبلب.

شيء يكاد ال يرجؽ، شعػب تسػت مغ الجػع، كشعػب تشفق عمى كبلبيا ما لػ أنفق عمى ىحه الذعػب لكفتيع، 
 لحلظ ىحه مغ عبلمات قضاـ الداعة، أناس يسػتػف تخسة، كأناس يسػتػف جػعًا! 

ـَ َيْشَتِطُخَىا، َكال َتَداُؿ اْلَسبلِئَكُة تُ  ُجُكْع ِفي َصبلٍة َما َدا َْ ِجُكْع َما َداَمْت َماِئَجَتُو َمُػُضػَعة  َبِضَغ ))ال َيَداُؿ َأ َْ َرمِّي َعَم  َأ
َتَ  ُتْخَفْع (( َْ  َيْجِيِو 

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 فإذا اإلنداف كضع مائجة إلخػانو السؤمشضغ ترمي السبلئكة عمضو حتى يخفعيا.  

 مغ عبلمة السؤمغ أنو ال يحدج كال يصعغ كال يغتب :

 ة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: بالسشاسب
ْب ِإال ُمْؤِمًشا، َكال َيْأُكْل َشَعاَمَظ ِإال َتِقّي (( ِْ  ))ال ُتَرا

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي َسِعضٍج[

فإذا خالفت ىحا الحجيث، كتمظ الدّشة، كقعت في شخ عسمظ، كرجل غضخ مؤمغ تجعػه لصعاـ نفضذ فضحدجؾ عمى 
سات ال تمضق، الحنب ذنبظ، ال يأكل شعامظ إال تقي، مغ عبلمة السؤمغ كىحا ما أنا ىحا الصعاـ، كيتكمع بحقظ كم

 متأكج مشو أنو يفخح لمخضخ يرضب أخاه!

ك إذا شعخت أف ىحا األخ السؤمغ كخيع كالحؼ أصابو خضخ ال يدتحقو، أك كثضخ عمضو، أك لضتو يتحػؿ إلضظ، فأنت 
تفخح لو، كأنت ال تسمظ بضتًا، كأخػؾ اشتخػ بضتًا، ك مغ عبلمة لدت مؤمشًا أبجًا! كعبلمة أخػتظ في هللا أنظ 

إيسانظ أنظ تفخح لو كسا لػ أف ىحا البضت لظ! كأنت معظ لضدانذ كلع تتعّضغ، كأخػؾ تعّضغ فتفخح لو، كأنت لع 
تتدكج، كأخػؾ تدكج تيشئو كتفخح لو، ألنو إذا قػؼ أخػؾ فيػ قػة لظ، فإذا كاف أخػؾ في حاجة فيحا عبء 
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 مضظ، فالسؤمغ ال يحدج، كال يصعغ، كال يغتب، كىحا كمو مغ عبلمة السؤمغ، كلحلظ فالشبي الكخيع قاؿ: ع

ْب ِإال ُمْؤِمًشا،  ِْ َكال َيْأُكْل َشَعاَمَظ ِإال ))َعْغ َأِبي َسِعضٍج، َأَنُو َسِسَع َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ: ال ُتَرا
 ((َتِقّي 

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي َسِعضٍج[

كفي بعس األقػاؿ ال أدرؼ مبمغيا مغ الرحة أنو: ال يحاسب العبج عمى ما يأكمو مع إخػانو، كيبجك أف اإلنداف 
مع إخػانو يدداد شعامو، فتأتي القابمضة أحضانًا، كلو عادات دقضقة في بضتو ال يتجاكز حجكدًا معّضشة، معتجؿ ججًا، 

 إخػانو السؤمشضغ الرادقضغ يسكغ أف يأكل زيادة عغ الحج فقاؿ بعزيع: ىحا مسا عفا هللا عشو.لكغ إذا كاف مع 
ككاف بعزيع يكثخ األكل مع الجساعة لحلظ، كيقمل إذا أكل كحجه، كلكغ يػجج بعس الشاس بالعكذ! تفزل ُكْل، 

شاس لمشـػ كيقـػ ىػ قضاـ لضل كلضذ يكػف نائسًا عشجؾ، أك يحخجظ، فبل يأكل إال أكبًل يحخج بو الحاضخيغ، يقـػ ال
فقط لمربلة كلؤلكل، يمتيع كحجه ما لّح كشاب، كمع الشاس شعامو قمضل! ال بالعكذ ُكل كحجؾ شعامًا قمضبًل، ككل 
مع الشاس أكبًل شبضعضًا معقػاًل حتى تذجعيع، أما أف تأكل مثل السذسئديغ مغ الصعاـ، كفي المضل يأكل ما يذاء، 

 مع آداب الصعاـ.  ك ىحا شيء يتشافى

 إكثار األكل مع الجساعة :

قاؿ: كاف بعزيع يكثخ األكل مع الجساعة، كلضذ معشى يكثخ أال يبقي شضئًا مغ الصعاـ، يأكل أكبًل شبضعضًا 
لضذجع الشاس عمى األكل، كيقمل األكل إذا أكل كحجه، كفي الخبخ أيزًا: ثبلثة ال يحاسب الخجل عمضيا: أكمة 

السسكغ أف يكػف الشيار شػيبًل في الرضف حػالي اثشتي عذخة ساعة كلجيو عسل شاؽ، كأكل الدحػر، ألنو مغ 
شعامًا يدشج جدسو زيادة فقاـ بقمي البضس، كتشاكؿ الجبغ، كتشاكؿ بعس الصعاـ الجسع، كبعزيع يقػؿ: إف أكل 

ذخة ساعة! انطخ لمفقو الدحػر مسا ُعِفَي عشو، ألنو قج يكػف عسمو شاقًا، ك قج يكػف الرضاـ شػيبًل سبع ع
سبحاف هللا يػجج فضو كاقعضة، ثبلثة ال يحاسب عمضيا العبج: " أكمة الدحػر، كما أفصخ عمضو، كما أكل مع إخػانو"، 
إذا أكل مع إخػانو عمضو أال يشفخىع مغ الصعاـ بل يذجعيع عمى الصعاـ ك لكغ بذخط أف يكػف الصعاـ كافضًا 

 تكفي يقـػ بشرف الصعاـ كيخبخىع ىحه سّشة يا أخي! ال ىحه لضدت سّشة، كإذا لمجسضع، كإذا كانت كسضة الصعاـ ال
 كاف الصعاـ كثضخًا كال حخج فتشاكؿ شعامًا اعتضاديًا. 
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قاؿ اإلماـ عمي رضي هللا عشو: "ألف أجسع أخػاني عمى صاع مغ شعاـ أحب إلي مغ أف أعتق رقبة" ، ككاف 
السخء شضب زاده في سفخه"، أحضانًا اإلنداف يحىب إلى الحج، أك إلى ابغ عسخ يقػؿ رضي هللا عشيسا: "مغ كـخ 

العسخة، يدافخ مع إخػانو فضأخح معو بعس الصعاـ، كتجج أحجىع جائعًا كالصعاـ لع يجيد بعج تقجـ لو شصضخة، ىحا 
، مراب ببعس الجكار فأممظ بعس المضسػف فأقجميا لو، ك ىشاؾ مغ يدتعج رغع أنو غضخ مكمف بيحا الذيء
فالصعاـ عمى السجسػع، لكغ لجيو بعس المضسػف الفائس عغ حاجتو، كلجيو بعس البختقاؿ، كلجيو قصعتاف مغ 
الحمػػ فأخحىا معو، كىشاؾ شفل جائع كالصعاـ لع يجيد بعج، فتقجـ لو بعس الصعاـ، مغ كـخ السخء شضب زاده 

 بدفخه، كبحلو ألصحابو.
الدكاكخ كمسا رأػ شفبًل يعصضو كاحجة، كىي ال قضسة ليا، كلكغ ليا  سبحاف هللا أعخؼ أناسًا أحبيع يحسمػف بعس

 قضسة كبضخة عشج هللا عد كجل، الصفل ُجِبل عمى حب مغ أحدغ إلضو. 

 االجتساع عم  الصعاـ مغ مكاـر األخبلؽ :

 يقػؿ:  ككاف الرحابة رضي هللا عشيع يقػلػف: "االجتساع عمى الصعاـ مغ مكاـر األخبلؽ"، كالشبي الكخيع كاف
ـَ الػاِْج يكفي االثشضغ ك إف َشَعاـ االْثَشضِغ َيكِفي اِلَثبْلثة ك األربعة((  )) إَف شعا

 ] ابغ ماجو عغ عسخ بغ الخصاب[

ككاف يحُـّ مغ َأكل َكْحجُه، َكَمَشع رْفجه، َكَضَخب َعْبَجه، ككانػا رضي هللا عشيع يجتسعػف عمى قخاءة القخآف، كال 
أؼ دخمت لبضت فأقل شيء قجمو لظ فشجاف قيػة، كلضذ لجيو سكخة، أك كأس مغ الذاؼ،  يتفخقػف إال عغ شعاـ،

 كِجَج اإلكخاـ، مغ زار حضًا كلع يكخمو فكأنسا زار مضتًا! كيقػؿ هللا تعالى يـػ القضامة: 

ـَ َمِخْضُت َفَمْع َتُعْجِني،  ))َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: ِإَف َّللَاَ َعَد َكَجَل َيُقػؿُ  َيْػـَ اْلِقَضاَمِة: َيا اْبَغ آَد
ْجُه؟ َأَما َعِمْسَت َأَنَظ َلْػ َقاَؿ: َيا َربِّ َكْضَف َأُعػُدَؾ َكَأْنَت َرُب اْلَعاَلِسضَغ؟ َقاَؿ: َأَما َعِمْسَت َأَف َعْبِجي ُفبلًنا َمِخَض َفَمْع َتعُ 

ـَ اْسَتْصَعْسُتَظ َفَمْع ُتْصِعْسِشي؟ َقاَؿ:َيا َربِّ َكَكْضَف ُأْشِعُسَظ َكَأْنَت َرُب اْلَعاَلِسضَغ؟ َقاؿَ ُعْجَتُو َلَػَجْجَتِشي ِعْشَجهُ  : ؟ َيا اْبَغ آَد
ـَ  ِلظَ َأَما َعِمْسَت َأَنُو اْسَتْصَعَسَظ َعْبِجي ُفبلف  َفَمْع ُتْصِعْسُو، َأَما َعِمْسَت َأَنَظ َلْػ َأْشَعْسَتُو َلَػَجْجَت ذَ  ِعْشِجي، َيا اْبَغ آَد
ُفبلف  َفَمْع َتْدِقِو َأَما  اْسَتْدَقْضُتَظ َفَمْع َتْدِقِشي؟ َقاَؿ: َيا َربِّ َكْضَف َأْسِقضَظ َكَأْنَت َرُب اْلَعاَلِسضَغ؟ َقاَؿ: اْسَتْدَقاَؾ َعْبِجي

 ِإَنَظ َلْػ َسَقْضَتُو َكَجْجَت َذِلَظ ِعْشِجي ((
 ُىَخْيَخَة[]مدمع َعْغ َأِبي 
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 إكخاـ الزضف عسل شضب :

 َكَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْضِو َكَسمََّع: 
ّخِِه، َكُدَخاِنِو، َفاْدُعػُه، َفْمَضْأُكْل َمَعكُ  َْ  (ْع، َكِإال َفَمقُِّسػُه ِفي َيِجِه ())ِإَذا َجاَءُكُع الَراِنُع ِبَصَعاِمُكْع َقْج َأْغَش  َعْشُكْع َعَشاَء 

ـِ ْبِغ ُمَشبٍِّو [ ا  ] أحسج َعْغ َىسَّ

! ىحا الزضف، كلكشظ تعمع عمع  ىحا الدائخ ضضف هللا، كفي بعس األحاديث: إنو يأتي بخزقو كيختحل بحنػب القـػ
 الضقضغ ما إذا كاف ىحا اإلكخاـ خالرًا لػجو هللا عد كجل.

أخ في هللا مدافخ زارؾ مغ بمج آخخ، كأغمب الطغ لع يتشاكؿ غجاءه قجـ لو الغجاء، أغمب الطغ لع يتشاكؿ عذاءه 
قجمو لو، دعو يشع عشجؾ ك لػ عمى السصخح ال مانع، فإذا أكـخ اإلنداف أخًا مدافخًا غخيبًا مغ بمج آخخ؛ أشعسو، 

 ًا، حتى أف الشبي الكخيع يقػؿ: كسقاه، كأكخمو، كبّضتو عشجه، فيحا عسل شضب، ككبضخ جج

ِ َعَد َكَجَل إال َأْكَخـَ َرَبُو َعَد َكَجَل (( َب َعْبج  َعْبًجا ّلِلَِ َْ  ))َما َأ
 ] أحسج َعِغ اْلَقاِسِع َعْغ َأِبي ُأَماَمَة[

ـَ َأْعَخاِبّي َفَقاَؿ: ِلَسْغ ِىَي َيا َرُسػَؿ َّللَاِ؟ ))ِإَف ِفي اْلَجَشِة ُغَخًفا ُتَخى ُضُيػُرَىا ِمْغ ُبُصػِنَيا، َكُبُصػُنَيا ِمْغ ُضُيػِرىَ  ا، َفَقا
ـ   ِ ِبالَمْضِل َكالَشاُس ِنَضا ، َكَصَم  ّلِلَِ ـَ َضا ـَ الرِّ ، َكَأَدا ـَ ، َكَأْشَعَع الَصَعا  ((َقاَؿ: ِلَسْغ َأَشاَب اْلَكبلـَ

]  ]التخمحؼ َعْغ َعِميٍّ

 انطخ ليحا الكبلـ ما أجسمو: 

ـ (()) ِلَسْغ  ِ ِبالَمْضِل َكالَشاُس ِنَضا ـَ َكَصَم  ّلِلَِ َضا ـَ الرِّ ـَ َكَأَدا  َأَشاَب اْلَكبلـَ َكَأْشَعَع الَصَعا
]  ]التخمحؼ َعْغ َعِميٍّ

، َأِك اَلِحيَغ ُيْصعِ  ـَ ـَ (())ِإَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ: َخْضُخُكْع َمْغ َأْشَعَع الَصَعا  ُسػَف الَصَعا
 ] أحسج عغ حسدة بغ صيضب عغ أبضو[

 الكـخ مغ عبلمة اإليساف :

سضجنا إبخاىضع عشجما جاءه ضضػؼ، قاؿ: فسا لبث إال أف جاء بعجل حشضح أؼ مذػؼ عمى الحجارة، فقخبو إلضيع 
قاؿ: أال تأكمػف؟ الكـخ مغ عبلمة اإليساف، كال يجتسع بخل مع إيساف، كال يجتسع شحّّ مع إيساف، كالذح أشج مغ 

خيف: "الميع إنا نعػذ بظ مغ الجبغ كالبخل، كمغ البخل، كال يجتسع الجبُغ مع اإليساف، كلحلظ في الجعاء الذ
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العجد كالكدل، كمغ غمبة الَجيغ،كقيخ الِخجاؿ، الميع إنا نعػذ بظ مغ الخػؼ إال مشظ، كمغ الحؿ إال لظ، كمغ 
 الفقخ إال إلضظ، نعػذ بظ مغ عزاؿ الجاء، كمغ شساتة األعجاء، كمغ الدمب بعج العصاء". 

َبْكٍخ  َضْػـَ َصاِئًسا؟ َقاَؿ َأُبػ َبْكٍخ َرِضي َّللَا َعْشو: َأَنا، َقاَؿ: َفَسْغ َتِبَع ِمْشُكُع اْلَضْػـَ َجَشاَزًة؟ َقاَؿ َأُبػ))َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكُع الْ 
ا، َقاَؿ: َفَسْغ َعاَد ِمْشُكُع َرِضي َّللَا َعْشو: َأَنا، َقاَؿ: َفَسْغ َأْشَعَع ِمْشُكُع اْلَضْػـَ ِمْدِكضًشا؟ َقاَؿ َأُبػ َبْكٍخ َرِضي َّللَا َعْشو: َأنَ 
ا اْجَتَسْعَغ ِفي اْمِخٍئ ِإال اْلَضْػـَ َمِخيًزا، َقاَؿ َأُبػ َبْكٍخ َرِضي َّللَا َعْشو: َأَنا، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع: مَ 

 َدَخَل اْلَجَشَة ((
 ] مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

، كفي آخخ الػقت، ككاف الدمف الرا لح كخامًا، لي صجيق تػفضت كالجتو فكشت في تعديتو، ككشت في آخخ يـػ
فالحؼ جحب نطخؼ أف زكج الفقضجة كيديج عسخه عغ الثسانضغ عامًا يبكي بكاًء مّخًا، كيبجك أف الدكجة الستػفاة ال يقل 

لسجمذ يخفف عشو ألسو، فقاؿ كمسة عسخىا عغ الدبعضغ عامًا، فمسا انتيت قخاءة القخآف كالحكخ، بجأ مغ في ا
تأثخت ليا، قاؿ: وهللا بقضت عشجؼ أربعضغ عامًا ما نست لضمة كأنا غاضب عمضيا! ككانت تقـػ في أكؿ المضل لتصبخ 
لزضػفي، كاف مزضافًا ججًا، ككاف يصمب مشيا يا فبلنة رضي هللا عشظ قج جاءنا ضضػؼ، قػمي بتحزضخ الصعاـ 

مذاجخة مغ أجل كضع مائجة فصػر، لساذا األكل؟ كإذا كاف سيبًل قجـ لو الصعاـ  مغ فزمظ، أما الضـػ فتحرل
 في السصعع كأرحشا! لحلظ ىشاؾ شاعخ كصف قػمًا بخبلء فقاؿ: 

 شبخ القجكر كال غدل السشاديل  بضس السصابخ ال تذكػ إيساؤىع
*** 

فيحا البضت دائسًا نطضف كمختب ال يتدخ أبجًا، كأشعخ أحضانًا أف ىشاؾ مذكمة مغ أجل تقجيع شعاـ لزضف مع 
األزكاج السحجثضغ، ىحا الجضل الججيج، شيء صعب، مذقة، ك ال يقجـ الصعاـ إال بذق األنفذ بعج أف كاف ىشاؾ 

اؿ ىحا الخجل: أربعػف سشة لع يشع لضمة حػالي خسذ مذاجخات حتى استصاع أف يعدمو عمى الفصػر الرباحي! ق
 كاحجة كىػ غزباف مشيا! ككاف أغمب األياـ يػقطيا مغ الشـػ لمصبخ ألنو مزضاؼ. 

* * * 
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 الجخػؿ لمصعاـ :

 اآلف الجخػؿ لمصعاـ: قاؿ تعالى: 
 ﴿ َكِبْئٍخ ُمَعَصَمٍة َكَقْرٍخ َمِذضٍج  

 [45] سػرة الحج: 

لبضت في كقت الصعاـ كي ُيصَعْع، ىحا اسسو تصفل كدناءة نفذ، كفي الخبخ: فاإلنداف ال يسمظ الحق أف يجخل 
 "مغ مذى إلى شعاـ لع يجَع إلضو مذى فاسقًا كأكل حخامًا".

كالشبي الكخيع كاف صاحب أدب رفضع، ذات مخة دعي كعشجه رجل مغ أصحابو، كىحا اإلنداف غضخ مجعػ، فمسا 
الخجل، أحضانًا يكػف ىشاؾ حخج، شاكلة تتدع لخسدة كخاسي ككخسي انصمق إلى بضت السزضف، انصمق معو ىحا 

سادس ال يسمظ، دعػا خسدة، كأحضانًا يكػف الصعاـ محجكدًا ججًا، خرز لكل شخز أكقضة لحع، فجاء رجبلف 
غضخ مجعػيغ لع يذبع أحج مشيع، ككثضخًا ما تحرل، فالشبي الكخيع عشجما فتح الباب السزضف: " قاؿ لو: َىَحا 

 َعشا، َفِإْف ِشْئَت َدَخْل، َكإْف ِشْئَت ِاْنَرَخْؼ ".َتبِ 

استأذف مغ السزضف، كعّمع الحؼ تبعو مغ غضخ إذف، إذا كججت أناسًا متجيضغ لجية عّميع مجعػكف أما أنا فمدت 
مجعػًا، كال يشقز مغ قجرؾ أنظ لدت مجعػًا، قج تكػف مكانتظ عشج هللا أعمى مغ كل ىؤالء السجعػيغ، السؤمغ 

قتو باهلل، ال أعخفظ كال يػجج بضششا أؼ عبلقة أك كارد، لع يجعشي، فمع يحرل شيء، ىشاؾ شخز إذا كاف لع ُيجَع ث
تججه قج تأّثخ كبجأ يقػؿ: لضذ لي قضسة، أىسمػني، تجاكزكني، ندػني، ىحه مغ هللا عد كجل، فالشبي الكخيع قاؿ 

 ْئَت ِاْنَرَخْؼ ". لو: "َىَحا َتِبَعشا، َفِإْف ِشْئَت َدَخْل، َكإْف شِ 

 مغ مذ  إل  شعاـ لع يجع إلضو مذ  فاسقًا كأكل ْخامًا :

إذًا مغ مذى إلى شعاـ لع يجع إلضو، مذى فاسقًا، كأكل حخامًا، كأحضانًا اإلنداف يجعى لعقج قخاف يحزخ معو 
كاحجة، فيحه مذكمة،  كلجيو، ىجية القخاف كمفتيا ثساني عذخة لضخة، ك في ىحه الحاؿ سضعصضظ كاحجة لظ، كلكل ابغ

أحزخ الحمػػ عمى عجد الحاضخيغ، عـد مئة شخز كأحزخ مئة كعذخًا، فػجج أف ىشاؾ خسدضغ كلجًا زيادة ال 
يػجج شيء يكفي، كىشا إحخاج، فاإلنداف مغ السفخكض إذا لع يخبخؾ الجاعي بإحزار ابشظ بالحات ال تحزخه 

ات تحزخه، كإف لع يدسو ال تحزخه، كعّػد ابشظ أنو إذا كاف رجاًء! قاؿ لظ: أحزخ معظ ابشظ فبلنًا، سّساه بالح
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غضخ مجعػ أال يحىب معظ، ما ىحه خحني معظ يا أبي؟ لع يجعظ يا بشي ىحا مغ أصػؿ الزضافة، اإلحخاج 
صعب، ألف اإلنداف أحضانًا ييضئ نفدو لعجد معضغ فػجج ىشاؾ زيادة بالعجد! لكغ إذا دخل إنداف لبضت مغ دكف 

الصعاـ ككِضع الصعاـ، كاتفق أف صادفيع عمى شعاـ عمضو أال يأكل ما لع يؤذف لو! يا هللا بدع هللا  أف يقرج كقت
حساتي تحبشي، ما ىحا الحع الجضج؟ ما ىحا الكبلـ؟ أال يأكل ما لع يؤذف لو، فإذا قضل لو ُكل، ماذا يفعل؟ مغ 

إف قالػا ما قالػا حضاء مشو فبل يأكل، تفزل يجضب؟ قاؿ: نطخ، فإف عمع أنيع قالػا ما قالػا عغ محبة فمضأكل، ك 
ُكل، ال شكخًا، لكغ أحضانًا إذا كاف ىشاؾ دعػة متضشة يسدكو مغ يجه كيقػؿ لو: تفزل، ال نأكل قبل أف تأكل معشا، 
إذا رأػ أف ىشاؾ حخارة بالجعػة كىػ جائع يأكل، كلكغ كمسة رفع عتب، فجمذ عمى الصعاـ! قاؿ: فإذا دعي ما لع 

، فإف قضل لو: ُكل، قاؿ: نطخ، فإف عمع أنيع قالػا ما قالػا عغ محبة أكل، كإف قالػا ما قالػا عغ حضاء فبل يؤذف لو
يشبغي لو أف يأكل، بل يشبغي لو أف يتعمل، لدت بجائع، اآلف قج تشاكلت، ىحا لضذ كحبًا، ألنيع دعػؾ دعػة 

 ضاىخة، فمضذ فضيا حخارة كلػ كشت جائعًا. 

 ج بعس إخػانو لضصعسو فبل بأس :مغ كاف جائعًا فقر

إذا اإلنداف غضخ كخيع أكل البخضل داء، لكغ ىشاؾ حالة أنو جائع كزكجتو في بضت أىميا كلو أخ محب كذىب إلضو 
كقت الغجاء لضأكل معو، ىحه ال يػجج فضيا شيء، كمعشى ذلظ أف ىشاؾ محبة بالغة، فإذا كاف لظ أخ كعبلقتكع مع 

بضتو شيء مغ شعاـ الغجاء مثبًل كأخػؾ قخيب مشظ، وهللا جئت نتشاكؿ الغجاء معًا،  بعزكع حسضسة، كال يػجج في
فيحا األخ يسكغ أف يجخل عمى قمبو سخكر ال يعمسو إال هللا، كىحه نعفػ عشيا، لكغ بذخط أف يكػف ىشاؾ عبلقات 

 عمضو الربلة كالدبلـ.متضشة ججًا، قاؿ: مغ كاف جائعًا فقرج بعس إخػانو لضصعسو فبل بأس فيحا فعمو الشبي 
أنا أعخؼ الكخيع فػرًا، إذا قاؿ لظ أحجىع: سأتشاكؿ العذاء عشجؾ، تذعخ بدخكر ال يعمسو إال هللا، شبعًا مغ غضخ  

تكمف، تقجـ لو كل ما كجج عشجؾ، كالجخػؿ عمى مثل ىحه الحالة إعانٌة ليحا السدمع عمى حضازة ثػاب الصعاـ، 
 إذا كانت عبلقتظ معو متضشة لجرجة متشاىضة.تكػف قج أكدبتو ىحا الثػاب لكغ 

 اآلف آداب تقجيع الصعاـ كثضخة نكتفي باألدب األكؿ، نتابعيا في درس قادـ إف شاء هللا. 

* * * 
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 آداب تقجيع الصعاـ :

آداب تقجيع الصعاـ، تخؾ التكمف، كتقجيع ما حزخ، فإف لع يحزخ شضئًا كلع يسمظ فبل يدتقخض ألجل ذلظ! ال 
ف بل تكتفي بتقجيع ما حزخ، فمضذ عشجه شيء، كال يسمظ الساؿ، نيى الذخع عغ أف تدتقخض مااًل يجب التكم

 مغ أجل تقجيع الصعاـ لمزضف!
قاؿ بعس الدمف: التكمف أف تصعع أخاؾ شعامًا ال تأكمو أنت، فسثبًل: إذا قاؿ لظ أخػؾ: سأتغجػ عشجؾ، فأنت 

لػناف أك ثبلثة، األكل الصبضعي، إذا كشت قج أشعستو مغ األكل  باألحػاؿ الصبضعضة ىل تحّزخ ثبلثضغ لػنًا؟ ال،
الصبضعي فكاف قجكمو خفضفًا، كلع تذعخ بأؼ حخج ألنظ لػ لسحت كجيو في الذارع في الضـػ التالي تِجْر لو ضيخؾ 
كلكغ  كتتجاكزه، أما ألنظ لع تتكمف مغ أجمو فأصبح الكـخ سيبًل كلضذ صعبًا، ال يػجج بضت ال يػجج فضو شعاـ،

اآلف يستشعػف ألنيع يجعػف بقػليع: ال يػجج شضئًا مقّجر، يخيج شضئًا يفتخخ بو، يعمػ عمى ىحا الزضف، أما إذا كشت 
 قجمت لو السػجػد فيحا ىػ الحدغ.

ك أحضانًا يكػف أخ عشجؾ سيخاف يػجج حدابات باالجتساع، تَعٌب كممٌل مغ الداعة الثامشة حتى الثانضة عذخة، قجـ 
أك سشجكيذة مغ السصبخ فبل يػجج أؼ خصأ، إذا كشت لع تتكمف قزضة سيمة، ك إذا كشت تيضئ السائجة لو كعكة 

في غخفة الصعاـ، ككل شخز ثبلثة صحػف، كثبلث شػكات، كسكضشة، ككضع الصقع الدجاجي، تعسل خسذ 
 ساعات، فيحا يدبب السمل كالشفػر، فبالذخع نيى الشبي الكخيع عغ التكمف.

ما تأكمو أنت، بل تقرج زيادة عمضو في الجػدة كالقضسة، اسسعػا ليحا الكبلـ ك ىػ لمفزضل: قاؿ أف تصعع أخاؾ 
الفزضل: " إنسا تقاشع الشاس بالتكمف " كاف ىشاؾ مجمذ قخآف يجتسعػف خسدة يقخؤكف القخآف، أحجىع قجـ 

رافضخؼ، كالخابع أحزخ محبلية، شيء جسضل، كاآلخخ قجـ محبلية كمجلػقة، كالثالث قجـ محبلية كمجلػقة كع
صجر كشافة، كأحجىع دركير ال يدتصضع حسل ىحه األشضاء فامتشع عغ السجمذ! ثع التغت الجمدة! فسا الحؼ قصع 
ىحا السجمذ الكخيع؟ ىحا البحؿ، قاؿ: "إنسا تقاشع الشاس بالتكمف "، كىحا شيء ال يجػز، إذا كاف ىشاؾ مجمذ 

مغ الذاؼ فقط! كىحه تدتسخ، " إنسا تقاشع الشاس بالتكمف " يجعػ  شضب، ذكخ هلل عد كجل، فالحج األدنى كأس
أحجىع أخاه فضتكمف لو فضقصعو عغ الخجػع إلضو! كقاؿ بعزيع: ما أبالي بسغ أتاني مغ إخػاني فإني ال أتكمف لو، 

 إنسا ُأَقِخُب لو ما عشجؼ، كلػ تكمفت لو لكخىت مجضئو كمممتو.
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 كقت ال عدخ مادي :معاناة اإلنداف أْضانًا مغ عدخ 

أحضانًا اإلنداف لضذ بعدخ مادؼ، بل بعدخ كقت، ال يسمظ الػقت لضتجػؿ عمى بائعي الفاكية كيحزخ الفاكية، 
فتخة بعج الطيضخة لع يبق مغ البزاعة الجضجة شيء، بل كمو سضئ، أسعار مختفعة ك سضئة، كال يػجج مغ يحزخ 

ك لضذ ىشاؾ مغ يحزخ لو حاجتو، فعّػدكا أنفدكع كأنتع مؤمشػف أف لو، فابشو بالجرس، كاالبغ الثاني بجية معضشة،
تكػنػا شبضعضضغ، كِجَج عشظ ما تقجمو قجمو، كإف لع يتػفخ اكتِف بكأس مغ الذاؼ فقط، أك فشجاف قيػة، كلجيظ 

 بعس البختقاؿ قجمو ك ال مانع، لجيظ بعس الفاكية قجميا كإف لع تتػفخ فبل مذكمة.
كر استسخ سبعة عذخ عامًا! مثبًل أخػاف شضبػف كل يـػ ثبلثاء عشج أحج مشيع، ك عادة أعخؼ بعس الشاس ليع د

الجكر يدتسخ سشة أك سشتضغ ثع يفخط كحجه! فدأؿ أحجىع: ىؤالء ما سخ ىحه الجيسػمة؟ فاجتسع رأييع عمى أشضاء 
 استسخ سبعة عذخ عامًا!  ثبلثة: عجـ التكمف، كعجـ الغضبة، كالعشرخ الشدائي غضخ مػجػد أبجًا، فيحا االجتساع

إذا كاف ىشاؾ بعس االختبلط يقػؿ ليا: لقج دققت الشطخ فضو زيادة، تجضبو: وهللا لع أنطخ إلضو، فضحرل بضشيع  
 ِشَجار ألف الذكػؾ تأخح مكانيا فػرًا، كالسدمع شاىخ. 

 مغ التكمف أف يقجـ السزضف جسضع ما عشجه :

، فضمحف بعضالو كيخضي قمػبيع، مثبًل: أحزخ نػعًا مغ الحمػػ إلى كمغ التكمف أف يقجـ السزضف جسضع ما عشجه
البضت، األشفاؿ يذتيػف ىحه الحمػػ، كضع الرحغ كمو الثشي عذخ شخرًا تشاكلػه كمو، فالصفل أال يذتيي أف 
يتشاكؿ بعزيا؟ فسغ التكمف كاإلجحاؼ أف تقجـ كل ما عشجؾ لمزضف! فيشاؾ حقػؽ بخقبتظ، أشفاؿ في البضت، 

 جتظ، زكجتظ، الصعاـ ُيذتيى.كال
وهللا سسعت عغ شخز عـد أصجقاءه فأحزخ شعامًا باأللفات، خخكفًا مكّتفًا، كحمػيات، ككالجتو في الصابق 
األسفل، كأخػاتو البشات، كاألب متػفى، فمع يدتصع أف يقجـ شضئًا لػالجتو في األسفل مغ ىحا الصعاـ! كىشاؾ أناس 

 ؿ: كمغ التكمف أف تقجـ جسضع ما عشجؾ تمحف بعضالظ كتؤذؼ قمػبيع.أعػذ باهلل قمب مثل الرخخ، قا
كرجل دعا سضجنا عمضًا، فقاؿ رضي هللا عشو: أجضبظ عمى ثبلثة شخكط: أال تجخل مغ الدػؽ شضئًا، قّجـ مغ الحؼ  

الدػؽ ال  عشجؾ، كأال تجخخ ما في البضت، كأال تجحف بعضالظ "كلضذ كل شيء أتشاكلو أنا، أبق شضئًا لعضالظ، كمغ
 تحزخ شضئًا، كإذا كاف لجيظ قّجـ لي كال تخبئ عشي شضئًا! شخكط دقضقة ججًا.
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قاؿ: دخمشا عمى جابخ فقّجـ إلضشا خبدًا كخبًل، كقاؿ: "لػال أنا نيضشا عغ التكمف لتكمفت لكع"، كقاؿ سمساف رضي هللا 
 جـ إلضو ما حزخنا ".عشو: "أمخنا الشبي الكخيع أال نتكمف بالزضف فضسا لضذ عشجنا، كأف نق

 كأيزًا رجل زاره أخػانو فقجـ ليع شعامًا خذشًا، كقاؿ ليع: لػال أف هللا لعغ الستكمفضغ لتكمفت لكع، قػؿ لصضف ججًا. 

 أعطع الشاس كزرًا الحي يحتقخ ما يقجـ إلضو :

عشجه؟ ال تعخؼ مكانتي، يقػلػف: ال نجرؼ أييسا أعطع كزرًا الحؼ يحتقخ ما يقجـ إلضو أـ الحؼ يحتقخ أف يقجـ ما 
نعسة مغ هللا لجيو بعس الكعظ قجـ لظ كعكًا كشايًا فساذا بيسا؟ لضذ لجيو غضخىا، قصعة بدكػيت مع فشجاف قيػة، 
فيحا ما عشجه، ك إذا احتقخت ما قجـ إلضظ، فمجيو بعس البختقاؿ الرغضخ، ألف أشفالو كثضخكف أحزخ مغ القضاس 

؟ نعسة هللا عد كجل، فإذا احتقخت ما قجـ لظ فأنت أعطع الشاس كزرًا، الرغضخ، كضع أمامظ مشو، ماذا بيا
ككحلظ: أف تحتقخ شضئًا تقجمو لزضفظ! فبل تدتحي مغ إعصاء القمضل فإف الحخماف أقل مشو، زارؾ ضضف، كلجيظ 
ع في صحغ الذػكػال ثبلث قصع، تقػؿ لو: يا أخي الفزمة لمفزضل ال شيء فضيا، كنحغ نقػؿ: ىحا عضب إذا ل
يكغ الرحغ مستمئًا، قاؿ: " ال أدرؼ أييسا أعطع كزرًا الحؼ يحتقخ ما يقجـ إلضو أـ الحؼ يحتقخ ما يقجمو " كفي 
 درس قادـ إف شاء هللا تعالى نتابع ىحه اآلداب، فيحه أشضاء نعضذيا جسضعًا ال يػجج أؼ بضت يخمػ مغ ضضػؼ. 

* * * 

 شسائل الشبي صم  هللا عمضو ك سمع :

 الكخيع عطضع الحمع ال يقابل الدضئة بالدضئة بل يعفػ كيغفخ :ػ الشبي  1

 كاآلف إلى بعس شسائل الشبي الكخيع عمضو الربلة كالدبلـ: ُأِثَخ عشو حجيث شخيف: " كاد الحمضع أف يكػف نبضًا ". 
مو قاؿ لو: إف صحابي جمضل تيّجع عمضو رجل، كأقحع لو في الكبلـ، بقي ىادئًا ساكشًا كادعًا، فمسا انتيى مغ كبل 

كشت صادقًا فضسا تقػؿ غفخ هللا لي، كإف كشت غضخ ذلظ غفخ هللا لظ، فكاد الحمضع أف يكػف نبضًا، "فاعُف عشيع 
 كاستغفخ ليع كشاكرىع في األمخ " فاعُف عشيع كاصفح إف هللا يحب السحدشضغ، فاصفح الرفح الجسضل. 

 قاؿ تعالى:  
ِسضَغ  ﴿ َقاَؿ اَل َتْثِخيَب َعَمْضُكْع  ِْ ُع الَخا َْ  اْلَضْػـَ َيْغِفُخ َّللَاُ َلُكْع َكُىَػ َأْر

 [92] سػرة يػسف: 
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سضجنا يػسف لسغ ائتسخ بو كأراد أف يقتمو، كاف ملسو هيلع هللا ىلص عطضع الحمع، ال يقابل الدضئة بالدضئة، بل يعفػ كيغفخ، كما 
انتقع لشفدو في شيء قط! إال أف تشتيظ حخمة هللا فضشتقع هلل، قاؿ: اتدع حمسو لجسضع خمق هللا حتى ألعجائو الحيغ 

كة أحج، كُكِدَخت َرَباعضتو، كجخحت شفتو الدفمى، كُشجَّ في جبيتو الذخيفة حتى آذكه! استسعػا: قاؿ: لسا كانت غد 
ساؿ مشو الجـ، قاؿ: فجعل يجففو لئبل يشدؿ عمى األرض، ألنو َلػ َكَقَع ِمْشُو َشيء َعَمى األْرِض لشدؿ عمضيع العحاب 

ا: رسػؿ هللا، نبي ىحه األمة، سضج مغ الدساء، لع يجع الجـ يشدؿ عمى األرض، كلقج شقَّ ذلظ عمى الرحابة فقالػ 
الخمق، حبضب الحق، ُيَذجُّ رأسو؟ ُتكَدُخ رباعضتو؟ تجخح شفتو الدفمى؟ يدضل الجـ مشو؟ شقَّ ىحا عمى أصحاب 

 الشبي، فقالػا يا رسػؿ هللا: لػ دعػت عمضيع دعاؤؾ مدتجاب، ىؤالء أعجاء هللا، فقاؿ: 

َسًة (())َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: ِقضَل َيا  ْْ ي َلْع ُأْبَعْث َلَعاًنا، َكِإَنَسا ُبِعْثُت َر  َرُسػَؿ َّللَاِ: اْدُع َعَم  اْلُسْذِخِكضَغ، َقاَؿ: ِإنِّ
 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

ي َأْنُطُخ ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيْحِكي َنِبِضا ِمَغ ا أَلْنِبَضاِء، َضَخَبُو َقْػُمُو َفَأْدَمْػُه، َكُىَػ )) َقاَؿ عبج هللا: َكَأنِّ
ـَ َعْغ َكْجِيِو، َكَيُقػُؿ: الَمُيَع اْغِفْخ ِلَقْػِمي َفِإَنُيْع ال َيْعَمُسػَف ((  َيْسَدُح الَج

 ] البخارؼ عغ عبج هللا[

شػبة ضخب أباه! فيل يحقج األب لػ عمسػا مقامي ما فعمػا ذلظ، أحضانًا اإلنداف لو ابغ يقع بالداعة، كأثشاء ىحه ال
عمى ابشو؟ ال، أحضانًا شفل صغضخ كالجه يقـػ بقمع ضخسو، فضقـػ الصفل بحخكة يزخب بيا كجو أبضو، أك يجخحو، 

 مغ ألسو، فاألب قمبو كبضخ، كقمب رسػؿ هللا يتدع لمخمق جسضعًا، يدع األعجاء.

 ػ الشبي الكخيع يغزب هلل تعال  كيخض  لخضاه : 2

اإلنداف يزضق ذرعًا برجيقو، بأخضو، بدكجتو، ككاف عمضو الربلة كالدبلـ يغزب هلل تعالى، كيخضى أحضانًا 
لخضاه، فاسسعػا ىحا الكبلـ ما أجسمو: كلع يكغ تغزبو الجنضا كال ما كاف ليا، الجنضا ككميا إف أقبمت ال يفخح، كإف 

كقج جاء في حجيث ىشج بغ أبي ىالة أدبخت ال يغزب، كلع يكغ يغزب لشفدو، بل كاف يغزب لخبو تعالى! 
 الحؼ ركاه التخمحؼ كغضخه، يرف الشبي الكخيع: 

)) ال تغزبو الجنضا كال ما كاف ليا، فإذا ُتعِخض لمحق لع يعخفو أْج، كلع يكغ بغزبو شيء ْت  يشترخ لو، كال 
 يغزب لشفدو كال يشترخ ليا((

 ] التخمحؼ عغ ىشج بغ أبي ىالة[



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

620 

 عمضو ك سمع مغ العسل الحؼ يشكخه السؤمغ كسا في الرحضحضغ كغضخىسا.  كذات مخة غزب صمى هللا

َتَأَخُخ َعْغ َصبلِة اْلَغَجاِة،  ِمْغ َأْجِل ُفبلٍف ِمَسا ُيِصضُل ))َأْخَبَخِني َأُبػ َمْدُعػٍد: َأَف َرُجبل َقاَؿ: َوَّللَاِ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ِإنِّي أَل
ِخيَغ،  َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي َمْػِعَطٍة َأَشَج َغَزًبا ِمْشُو َيْػَمِئٍح! ُثَع َقاَؿ: ِإَف ِمْشُكْع ُمَشفِّ ِبَشا، َفَسا َرَأْيُت َرُسػَؿ َّللَاِ 

 َفَأُيُكْع َما َصَم  ِبالَشاِس، َفْمَضَتَجَػْز َفِإَف ِفضِيُع الَزِعضَف َكاْلَكِبضَخ، َكَذا اْلَحاَجِة ((
 أبي مدعػد[]البخارؼ عغ 

 كاف يغزب هلل عد كجل، كلكغ ىحا الغزب ال يخخجو عغ الحق. 

ُخك  ُخكا، َكال ُتَعدِّ ا، َكِإَذا َغِزْبَت )) َعِغ اْبِغ َعَباٍس َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َعمُِّسػا َكَيدِّ
 َكِإَذا َغِزْبَت َفاْسُكْت ((َفاْسُكْت، َكِإَذا َغِزْبَت َفاْسُكْت، 

 ]أحسج َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

انطخ ليحه القرة: بضغ الدكجضغ تعاىج نفدظ إذا غزبت اسكت ال يحجث شيء، تفػىت بكمسة قاسضة عمى 
كالجتظ، فاصست أنت صستًا رىضبًا كعشجئح ىي خافت! كلع تتابع في الحجيث، فعّػد نفدظ إذا غزبت فاصست، 

كأنت غزباف سضكػف كبلمظ قاسضًا ججًا كستجخح كتكدخ، فعشجما يغزب اإلنداف يدكت، كال ألنظ إذا تكمست 
يتفػه بأؼ كمسة، كمغ الدشة أف يتػضأ! كإذا بقي غزػبًا يخخج مغ البضت، كيعػد بعج ساعتضغ كلضذ فضو شيء، 

ات! كأحضانًا فعػد نفدظ أف ترست إذا غزبت، أما أؼ كمسة تقػليا كأنت غزباف فدػؼ تيجـ بيا عسل سشػ 
اإلنداف يدتسضل زكجتو كيجلميا كيكخميا عمى نضة أف يزع ليا الحجاب، كيعامميا شيخًا شيخيغ أك ثبلثة أك سشة، 
كيغمط غمصة بكمسة قاسضة، ككل شيء بشاه خبلؿ الدشتضغ ىجمو، مثبًل شتع كالجىا، كىحا ال يرح، فإذا غزبت 

 بت فاسكت، كتػضأ كاخخج. فاسكت، كّشغ نفدظ أف تصبق ىحه القاعجة، إذا غز

ْفَطُو، )) َعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ َعْسٍخك َقاَؿ: ُكْشُت َأْكُتُب ُكَل َشْيٍء َأْسَسُعُو ِمْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمضْ  ِْ ِو َكَسَمَع ُأِريُج 
َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع، َكَرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع  َفَشَيْتِشي ُقَخْير  َكَقاُلػا: َتْكُتُب ُكَل َشْيٍء َسِسْعَتُو ِمْغ َرُسػؿِ 

 َصَم  الَميع َعَمْضِو َعَمْضِو َكَسَمَع َبَذخ  َيَتَكَمُع ِفي اْلَغَزِب َكالخَِّضا؟ َفَأْمَدْكُت َعِغ اْلِكَتاِب! َفَحَكْخُت َذِلَظ ِلَخُسػِؿ َّللَاِ 
ّق ((َكَسَمَع، َفَأْكَمَأ بِ  َْ  ِإْصَبِعِو ِإَل  ِفضِو َكَقاَؿ: اْكُتْب َفَػ اَلِحي َنْفِدي ِبَضِجِه َما َخَخَج ِمْشُو ِإال 

ِ ْبِغ َعْسٍخك[  ]الجارمي َعْغ َعْبِج َّللاَّ
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 ػ غزب الشبي ال يخخجو عغ الحق : 3

كيفتخؼ، أما السؤمغ فبل غزبو ال يخخجو عغ الحق، انطخ إلى الشاس بضغ بعزيع يغزب فضتكمع بالباشل، يتيع 
 يغزب.

قاؿ: يا أمضخ السؤمشضغ أتحبشي؟ قاؿ: وهللا ال أحبظ! سضجنا عسخ، قاؿ: كىل يسشعظ بغزظ لي مغ أف تعصضشي 
 حقي؟ قاؿ: ال وهللا، حقظ سضرمظ، فعبلمة السؤمغ أنو إذا غزب ال يخخجو غزبو مغ الحق.

الحق كال يجخمو في باشل، ىحا عغ غزب الشبي ىشاؾ قػؿ آخخ: كال يجخمو غزبو في باشل، ال يخخجو مغ 
عمضو الربلة كالدبلـ، ككضف أنو هلل، كعغ حمسو ملسو هيلع هللا ىلص، ككضف أف قمبو الكبضخ كسع جسضع أصحابو، رضي هللا عشيع 

 أجسعضغ. 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : صبلة اإلستدقاء 23الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

بو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشا
 الرالحضغ. 

 تقشضغ هللا عد كجل تقشضغ عبلج كتخبضة ال تقشضغ عجد :

أييا األخػة السؤمشػف، مػضػع عشػانو: "باب االستدقاء"، كنطخًا ألف الشاس كميع متميفػف إلى السصخ، كتأخخ 
 السصخ يؤكج أف الخزؽ في الدساء، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكِفي الَدَساِء ِرْزُقُكْع َكَما ُتػَعُجكَف  
 [ 22] سػرة الحاريات: 

 كأف هللا سبحانو كتعالى إذا قشغ السصخ فتقشضشو تقشضغ عبلج كتخبضة ال تقشضغ عجد، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكِإْف ِمْغ َشْيٍء ِإاَل ِعْشَجَنا َخَداِئُشُو َكَما ُنَشدُِّلُو ِإاَل ِبَقَجٍر َمْعُمػـٍ  
 [21] سػرة الحجخ: 

ي عمضظ فخيزة كلظ عمي رزؽ فإذا خالفتشي في كأف هللا سبحانو كتعالى في الحجيث القجسي يقػؿ: "عبجؼ ل
 فخيزتي لع أخالفظ في رزقظ"، كألف هللا تعالى يقػؿ: 

 ﴿ َكَما ِمْغ َداَبٍة ِفي اأْلَْرِض ِإاَل َعَم  َّللَاِ ِرْزُقَيا َكَيْعَمُع ُمْدَتَقَخَىا َكُمْدَتْػَدَعَيا  
 [ 6] سػرة ىػد: 

كميا مغ دكف استثشاء، كىحه الِسغ الستغخاؽ أفخاد كل نػع عمى حجة، أؼ  فيحه الجابة الشكخة تعشي أنػاع الجكاب
دكاب الشسل نسمًة نسمة، كدكاب الججاج دجاجًة دجاجة، كدكاب الخخفاف خخكفًا خخكفًا، كدكاب اإلنداف إندانًا 

، كالجكاب كميا إندانًا، فسا مغ الشفػػي كاالستثشاء، لمقرخ كالحرخ، الخزؽ عمى هللا كحجه كلضدت عمى جية سػاه 
كأفخاد كل نػع مغ أنػاع الجكاب استقراًء كحرخًا عمى هللا رزقيا، ككمسة عمى تفضج االستعبلء كتفضج اإللداـ، أؼ أف 
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هللا عد كجل ألـد نفدو بخزؽ العباد، كلكغ يؤثخ السصخ لحكسٍة يعمسيا كلمفت نطخ البذخ كإليقاضيع مغ نػميع، 
 كمغ غفمتيع. 

 باب االستدقاء :

كلٍّ في الفقو باب عشػانو باب االستدقاء، باب االستدقاء لو صبلة، دخل رجل عمى اإلماـ الحدغ البرخؼ  عمى
فقاؿ: يا إماـ إف الدساء ال تسصخ؟ فقاؿ: استغفخ هللا، ثع دخل رجل آخخ فقاؿ: إف زكجتي ال تشجب؟ فقاؿ: 

، قاؿ أحج الجالدضغ عجبشا لظ يا إماـ أكمسا استغفخ هللا، ثع دخل ثالث فقاؿ: إني أشكػ الفقخ؟ فقاؿ: استغفخ هللا
 دخل عمضظ رجل يدألظ حاجة تقػؿ لو استغفخ هللا، قاؿ لو: ألع تقخأ قػلو تعالى: 
ضَغ َكَيْجَعْل َلُكْع َجَشاٍت َػاٍؿ َكَبشِ ﴿ َفُقْمُت اْسَتْغِفُخكا َرَبُكْع ِإَنُو َكاَف َغَفارًا * ُيْخِسِل الَدَساَء َعَمْضُكْع ِمْجَرارًا * َكُيْسِجْدُكْع ِبَأمْ 

 َكَيْجَعْل َلُكْع َأْنَيارًا  
 [ 12-10] سػرة نػح: 

أؼ سؤاؿ اإلنداف إذا أردت أف تعخؼ ما لظ عشج هللا فانطخ ما هلل عشجؾ، كإذا أردت أف تعخؼ مقامظ فانطخ فضسا 
ىحا الباب أف لبلستدقاء صبلة أقامظ، كإذا أردت أف تعخؼ مقامظ فانطخ فضسا استعسمظ، كلبلستدقاء باب كمصمع 

مغ غضخ جساعٍة، كلو استغفار، كيدتحب الخخكج لو ثبلثة أياـ مذضًا في ثضاٍب خمقة غدضمة، مخقعٍة، مبممضغ، 
متػاضعضغ، فإذا كاف الدماف ال يدسح بمباس ثضاب مخقعة، كإذا كاف الخخكج صعبًا التراؿ العسخاف، فاإلنداف ال 

أؿ هللا سبحانو كتعالى الدقضا، لػال شضػخ ركع، كأشفاؿ رضع، كبيائع رتع، لرب يسشعو أف يدجج في البضت، كيد
 عمضكع العحاب صبا.

 ما يدتحب في صبلة االستدقاء :

 خاشعػف هلل، ناكرػ رؤكسيع، مقجمػ الرجقة كل يـػ قبل خخكجيع: 
 ))استسصخكا الخزؽ بالرجقة((

 ]الجامع الرغضخ عغ جبضخ بغ مصعع[

كيدتحب إخخاج الجكاب كالذضػخ كالكبار كالرغار كاألشفاؿ، كفي مكة كبضت السقجس يرمى في السدجج الحخاـ 
كالسدجج األقرى، أؼ صبلة االستدقاء تكػف في أحج ىحيغ الحخمضغ في مكة كبضت السقجس، كيشبغي ألىل مجيشة 

القبمة، رافعًا يجيو كالشاس قعػد، يدتقبمػف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أف يفعمػا ذلظ، كيقـػ السرمي مدتقببًل 
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 -غجقًا عاجبًل مجمجبًل  -كافضًا  -القبمة، يؤمشػف عمى دعائو، كيقػؿ: "الميع اسقشا غضثًا مغضثًا ىشضئًا مخيئًا مخيعًا 
الميع سحًا غديخًا، شبقًا أؼ ال يتخؾ في الدساء فخجة مغ المػف األزرؽ كما أشبيو، أؼ الجعاء األبدط: "  -عامًا 

اسقشا الغضث كال تجعمشا مغ القانصضغ"، مخة كشت أقف في الصخيق أماـ شخز قاؿ لو آخخ: وهللا بعشا الدشة 
الساضضة بضعًا ال يرجؽ، قاؿ لو: ما الدبب؟ قاؿ لو: كاف مػسسًا شضبًا في الجديخة، كىحا عشجه معسل أقسذة 

مت: سبحاف هللا كرزقكع في الدساء كما تػعجكف، كمعسل تصخيد فاستغخبت ما عبلقة بضع ىحا القساش السصخز؟ ق
كىحه األمصار تجيخ العجبلت كميا، ك كل شيء يتحخؾ، ك اإلنداف عمضو أف يتػجو إلى هللا بالجعاء الرادؽ فمعل 

 هللا سبحانو كتعالى يغضثشا. 

 الحكسة مغ ْبذ السصخ :

سضجنا مػسى عمضو كعمى نبضشا أفزل الربلة كالدبلـ كاف يدتدقي ربو ىػ كقػمو، ككاف كمضع هللا عد كجل، فقاؿ 
هللا عد كجل: يا مػسى إف فضكع عاصضًا، كىػ سبب شّح الدساء، فقاؿ مػسى عمضو الدبلـ: "مغ كاف عاصضًا هلل 

ة مػسى، فقاؿ يا ربي لقج أمصختشا كلع يغادرنا ىحا فمضغادرنا" فسا لبثت الدساء أف أمصخت كلع يغادر أحج مغ جساع
العاصي؟ فقاؿ هللا عد كجل: لقج تاب بضشي كبضشو، فقاؿ: مغ ىػ يا ربي؟ قاؿ: عجبت لظ يا مػسى أأستخه كىػ 

 عاص كأفزحو كىػ تائب؟ مدتحضل. 
ة الساء، أؼ ال يػجج فمعل هللا عد كجل يدتجضب الجعاء، ك ربشا أحضانًا يحبذ الدساء حتى يذعخ اإلنداف بقضس

نبات، كال مدركعات، كال لحع، كال كيخباء، كل شيء متػقف عمى ماء الدساء، فدبحاف هللا األرض دكرانيا ثابت، 
كالذسذ دكرانيا ثابت، ك السحنَّب كل ست كسبعضغ سشة مخة، الحجيج خػاصو ثابتة، الساء خػاصو ثابتة، ك ربشا 

عطع األشضاء فحخكة األفبلؾ ثابتة، كخػاص السػاد ثابتة، فمساذا حخؾ عد كجل ثبت أشضاء كثضخة بل إنو ثبت م
السصخ كلع يجعمو ثابتًا ككاف باإلمكاف أف يجعل انيسار السصخ في كل بمج بكسضات ثابتٍة ال تديج كال تشقز؟ بالذاـ 

ستغشػا عغ االتراؿ ألفا مضمضستخ كال تشقز، لكغ الشاس إذا جاءتيع األمصار مشتطسة استغشػا عغ هللا عد كجل، كا
 بو، كعغ االلتجاء إلضو، كعغ التزخع إلضو، فباستغشائيع يذقػف، وهللا عد كجل قاؿ: 

ْنَداُف َضِعضًفا    ﴿ َكُخِمَق اإلِْ
 [ 28] سػرة الشداء: 

ما كججت مثبًل أقخب ليحه اآلية مغ الفضػز في الجياز الكيخبائي، إنو كبضخ الشفع، كىحا الفضػز ثسشو عذخة قخكش، 
كلكشو يػفخ عمضظ حخقًا لجياز بكاممو، ىحا الجياز ثسضغ، يػجج أجيدة كػمبضػتخ ثسشيا ثبلثػف ممضػنًا، كمعيا 
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فضػزات، كتعخيف الفضػز نقصة ضعف في مدضخ التضار الكيخبائي، فمػ ارتفع التضار لداح ىحا الفضػز كانقصع التضار 
اإلنداف نقصة ضعف كىي السصخ، خمق اإلنداف كحفطت اآللة مغ التمف، فمسا ربشا عد كجل خمق في حضاة 

ضعضفًا، كىحا الزعف الحؼ خمقو هللا عد كجل لسرمحة اإلنداف، وهللا عد كجل يحب أف يدسع تزخع العباد ىحا 
عمى السدتػػ الجساعي، كعمى السدتػػ الفخدؼ هللا عد كجل يحب أف يدسع صػت عبجه الميفاف، فمسا اإلنداف 

عد كجل كيدتضقع مغ الثمث األخضخ مغ المضل كيدجج هلل عد كجل كيحكخ الحجيث يكػف لو حاجة عشج هللا 
 القجسي: 

َت  ِإَذا َذَىَب ُثُمُث الَمْضِل اأْلََكُؿ َنَدَؿ ِإَل  الَدَساِء الُجْنَضا َفَضُقػُؿ َىْل مِ  َْ ْغ ُمْدَتْغِفٍخ َىْل ِمْغ َتاِئٍب َىْل ))ِإَف َّللَاَ ُيْسِيُل 
َت  َيْشَفِجَخ اْلَفْجُخ((ِمْغ َساِئٍل  َْ  َىْل ِمْغ َداٍع 

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي َسِعضٍج َكَأِبي ُىَخْيَخَة[

 فمضذ لشا إال باب هللا عد كجل. 

 فباالفتقار إلضظ فقخي أدفػػػػػع كمالي سػػى فقخي إلضظ كسضمة  
 فإذا رددت فأي باب أقػػػػػخع؟ كمالي سػػى قخعي لبابظ ْضمة 

 إذا كاف فزمظ عػغ فقضخؾ يسشػع؟  عػ كأىفػ باسسوكمغ ذا الحي أد
*** 

 هللا عد كجل جعل السخاكؼ لشمجأ إلضو :

لضذ لشا إال باب هللا عد كجل، كاإلنداف يعػد نفدو إذا كاف لو عشج هللا عد كجل حاجة، أك قزضة مدتعرضة، أك 
مخض لضذ لو دكاء، أك زكجة مذاكدة، أك رزؽ قمضل، أك شخيظ متعب كاإلنداف يخافو، كالحضاة كميا مخاكؼ، 

في الصخيق يجفع االبغ إلى أمو، كإلى وهللا عد كجل جعل كل ىحه السخاكؼ كي نمجأ إلضو، ككضف أف الجخك 
التعمق بأمو، كااللتجاء إلضيا، كاالحتساء بيا، كاالتراؿ بيا، ككحلظ ىحه السرائب كىحه السخاكؼ كميا دكافع إلى 
هللا عد كجل، كلػ كذف الغصاء الختختع الػاقع، كلضذ في اإلمكاف أبجع مسا كاف، كلػ عخفتع حكسة هللا عد كجل 

الػاقع، كىحا مػضػع االستدقاء، كنحغ كل دعاء في خصب الجسعة، كفي درس األحج في العفضف ما شمبتع تبجيل 
صباحًا نقػؿ: "يا ربي اسقشا الغضث كال تجعمشا مغ القانصضغ" ك الحجيث الػحضج لمشاس مػضػع السصخ، ىحا شيخ 

، كاألنيار فارغة، كالضشابضع كانػف كاآلف الخامذ عذخ مغ كانػف األكؿ كال يػجج مصخ إشبلقًا، كاألشجار عارية
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 جفت، كاآلبار أيزًا جفت، كال نشتطخ إال رحسة هللا عد كجل. 
* * * 

 آداب الصعاـ كالذخاب :

كاآلف إلى متابعة مػضػع مغ إحضاء عمـػ الجيغ، كىػ آداب الصعاـ كالذخاب، فأخػاف كثضخكف تأثخكا في الجرس 
الي، ألف الصعاـ كالذخاب سمػؾ يػمي، ك مغ مشا ال يأكل في الساضي مغ ىحا السػضػع الحؼ عالجو اإلماـ الغد 

الضـػ ثبلث مخات؟ ك مغ مشا ال ُيجعى؟ كمغ مشا ال يجعػ؟ ك الصعاـ كالذخاب كالجعػة كقبػؿ الجعػة ليا آداب 
 دقضقة رائعة في اإلسبلـ. 

 آداب تقجيع الصعاـ :

 ػ عجـ التكمف : 1

كؿ عجـ التكمف، كقمشا: إف التكمف سبب لمقصضعة، ككضف أف أناسًا تحجثشا عغ آداب تقجيع الصعاـ، فاألدب األ
 دامت لقاءاتيع سبعة عذخ عامًا لعجـ التكمف، كعجـ الغضبة، كعجـ كجػد الشداء في مجالديع. 

 ػ لمدائخ أال يقتخح فخبسا يذق عم  السدكر إْزاره : 2

 كرقضًا فسا أدراؾ أنو الضـػ انتيت السشاديل فبل كاألدب الثاني كىػ لمدائخ قاؿ: أال يقتخح فإذا شمب الزضف مشجيبلً 
يػجج عشجه أحج يخسمو، كابشو صغضخ كزكجتو في البضت، يتخؾ البضت كيحىب إلى مكاف بعضج كلضدت السشاديل 
الػرقضة متػفخة اآلف، كأحضانًا فالزضف إذا شمب شضئًا بدضصًا ججًا يجعل في البضت ارتباكًا شجيجًا ججًا، كيكػف الضـػ 

نتيت القيػة كال يػجج بغ في الدػؽ، كاالزدحاـ شجيج، ىشاؾ شابػر كبضخ في الدػؽ عمى بائعي البغ، فاإلنداف ا
 إذا كاف في بضت ال يقتخح أبجًا، ال يقتخح مشجيبًل، كال فشجانًا مغ القيػة، كيجب أف يكػف أديبًا.

ػبة لعجـ كجػد الساؿ، كإما الرعػبة لمدائخ أال يقتخح فخبسا يذق عمى السدكر إحزاره، شيء صعب إما الرع 
لعجـ كجػد مغ يأتي بو مغ الدػؽ، أك لعجـ كجػد البزاعة في الدػؽ، كقج ضخبت مثااًل بدضصًا شمب فشجاف 
قيػة، كال يػجج عشجه قيػة، اسكت فقج يحزخ لظ كأس ممضدة، قل لو: أشضب شيء السمضدة، أك كأس نعشاع، 
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قاؿ: فإف خضخه أخػه بضغ شعامضغ فمضختخ أيدخىسا، يػجج عشجنا الصبخة الفبلنضة فالسؤمغ أديب ججًا ال يقتخح شضئًا، 
أـ تحب أف نحزخ فخكجًا مغ الدػؽ؟ ال الصبخة، ال يشاسب أف تقػؿ: أحزخ فخكجًا، إذا أعصاؾ خضارًا بضغ اثشضغ 

 فاختخ األيدخ السػجػد في البضت، كال تدسح لو أف يخخج مغ البضت. 

 ئضغ فمضختخ أيدخىسا :مغ خضخه مزضفو بضغ شض

كإذا خضخؾ السزضف بضغ شضئضغ فعمضظ أف تختار أيدخىسا عمضو، كحلظ الدشة ىكحا فعل الشبي عمضو الربلة 
كالدبلـ، ففي الخبخ أنو: "ما خضخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ بضغ شضئضغ إال اختار أيدخىسا"، لقستو خفضفة كضمو 

لكامل تخاه اندعج ككذخ كيقػؿ: ما عخفػا قضستي، كال عخفػا قجرؼ، كأحج خفضف، ك يػجج مغ إذا ما قست بػاجبو با
العارفضغ باهلل يقخأ قخآنًا إلى جػار سضجنا يحضى في األمػؼ، مّخ شخز فطشو مغ الفقخاء فأعصاه فخنكًا فيل ىحه 

يخ أنو ما انتبو إىانة؟ ىػ لضذ متدػاًل فضقػلػف: أخحه ككضعو في جضبو، كسضجنا عسخ يسذي في السدجج لضبًل كيط
فجاس عمى قجـ أحجىع، فالػجػه ما تعارفت كلع تكغ ىحه اإلضاءة، فيحا الذخز تألع كما عخؼ مغ الحؼ داس 
عمى قجمو فقاؿ لو: أأعسى أنت؟ قاؿ لو: ال، ثع قاؿ:سألشي فأجبتو، فعطسة اإلنداف بعجـ التكمف، بالتػاضع، 

جخػ التاريخ كانػا في الحضاة متػاضعضغ، يخككف عغ قائج كبضخ كعطساء البذخ الحيغ قادكا األمع، كالحيغ غضخكا م
في أكربا في الحخب العالسضة الثانضة، عشجما احتل إمبخاشػر أكربا أكربا كميا، ىشاؾ جشجؼ يقف لمحخاسة كيبجك أنو 

، كىحا أخح عشو البشجقضة كتػقف، ك عشجما استضقع كجج اإلمبخاشػر، كاآلف الخقضب  أك العخيف أخحتو سشة مغ الشـػ
يقضع قضامتو، كاإلنداف كمسا كاف عطضسًا يبقى متػاضعًا، دخل عمى سضجنا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رجل فأخحتو رعجة مغ صفات 
الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أنو مغ رآه بجييًة ىابو، فمو ىضبة، كأكلضاء هللا عد كجل يمبديع هللا ثػب اليضبة، فالشبي 

، كحمسو، كحبو لمفقخاء كالسداكضغ لو ىضبة كبضخة، ك هللا عد كجل يمبذ ثػب اليضبة عمى بداشتو، كتػاضعو
لذخز عادؼ كيشدعيا مغ شخز كبضخ، ك يقػؿ لظ: دخمت إلضو كما تأثخت، قمت لو: كرددت بػجيو؟ كإنداف قج 

و كل شيء، كمغ لع يكػف عاديًا ججًا فاهلل عد كجل يمبدو ثػب اليضبة، كلكغ يػجج عشجنا قاعجة مغ ىاب هللا ىاب
ييب هللا أىابو هللا مغ كل شيء، كإذا اإلنداف قمبو أفخغ مغ كل حخكة، كمغ كل سكشة، كمغ كل إنداف، كمغ كل 

 نطخة، فسعشى ىحا اتكالو عمى هللا ضعضف، كالتجاؤه قمضل، كشعػره بالحساية اإلليضة قمضل، قاؿ تعالى: 
 ُشػا ِإَف َّللَاَ اَل ُيِحُب ُكَل َخَػاٍف َكُفػٍر ﴿ ِإَف َّللَاَ ُيَجاِفُع َعْغ اَلِحيَغ آمَ 

 [38] سػرة الحج: 
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أال يقتخح الزضف، قج يترػر الزضف أف القيػة ال صعػبة فضيا ك قج ال تػجج، ميسا حاكلت أف تصمب شضئًا لضذ 
 مغ الدشة أف تقتخح عمى مزضفظ شضئًا، كإذا خضخت بضغ شضئضغ فعمضظ أف تختار أيَدخىسا. 

قرة: ركػ األعسر عغ أبي كائل أنو قاؿ: مزضت مع صاحب لي ندكر سمساف فقجـ إلضشا خبدًا كشعضخًا كممحًا 
كاف أشضب، فخخج سمساف كرىغ حاجة مغ  -أؼ زعتخ  -جخشا، فقاؿ صاحبي لػ كاف في ىحا السمح سعتخ 

رزقشا، فقاؿ سمساف: لػ قشعت بسا  حاجاتو كأخح سعتخًا مكانو، فمسا أكمشا قاؿ صاحبي: الحسج هلل الحؼ قشعشا بسا
 رزقت لع تكغ حاجتي مخىػنة.

ك عشجنا استثشاء قاؿ: ىحا إذا تػىع تعحر ذلظ عمى أخضو أك كخاىتو لو، فإذا عمع أنو يدخ باقتخاحو، أؼ تأكل في 
الغخفة أك في الذخفة، ال في الذخفة ىحه لضذ فضيا كمفة، نقل الصعاـ مغ مكاف إلى مكاف، تأكل عمى األرض أـ 

 يكمف، ال يكػف فضو عبء فبل يػجج مانع. عمى الصاكلة؟ عمى األرض أيدخ إذا أنت اقتخحت شضئًا ال 

 ػ أف ُيذَي  السدكر : 3

األدب الثالث: أف ُيذيَّى السدكر، أؼ أف يعخض عمى الدائخ بعس ألػاف الصعاـ، شخز أحضانًا ال يتسكغ أف 
يتًا بمجيًا، يأكل لحسًا نضئًا في الكبة الشضئة، فأنت ترشع لو صحشًا كتتكمف بيحا الرحغ كتزع فضو لحسًا، كجػزًا، كز 

 كتعتشي بيحا الرحغ ثع يقػؿ لظ: أنا ال آكل، اسألو ماذا تحب أف تأكل؟ إذا أنت عشجؾ مجاؿ الخضار.
فسغ آداب السزضف أف يذيي الزضف كيمتسذ مشو االقتخاح، إذا كاف الشبي الكخيع نيى الزضف عغ أف يقتخح  

 كالدبلـ:  فقج أمخ السزضف أف يصمب مغ ضضفو االقتخاح، قاؿ عمضو الربلة
 )) مغ صادؼ مغ أخضو شيػة غفخ لو ((

 ] البدار كالصبخاني مغ حجيث أبي الجرداء[

ًَ يكػف شالب جامعي أخ لظ في  فإذا كاف لظ أخ يحب شعامًا معضشًا كعسمت ليا ىحه لظ عشج هللا ثػاب، أحضانًا
معجتو، أنت شبخت يقصضشًا ادعو  هللا، مقضع في الذاـ، كلضذ لو أىل في الذاـ، أكل كل يـػ فػاًل كحسرًا فشذفت

إلى الغحاء، ىحه أكمة نادرة كيذتيضيا، كيػجج شعاـ مغ الرعب أف يصبخو العازب أك غضخ الستدكج فبل يػجج مانع 
 كىحا مغ الدشة. 
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 ))مغ صادؼ مغ أخضو شيػة غفخ لو، كمغ سخ أخاه السؤمغ فقج سخه هللا تعال  ((
 اء[] البدار كالصبخاني مغ حجيث أبي الجرد

 إذا أنت أدخمت الدخكر عمى قمب أخضظ السؤمغ كلػ بصعاـ يحبو قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 ))مغ لحذ أخاه بسا يذتيي كتب لو ألف ألف ْدشة ((
 ]ذكخه ابغ الجػزؼ في السػضػعات مغ ركاية دمحم بغ نعضع عغ ابغ الدبضخ عغ جابخ[

، كأمخ السزضف أف يقتخح، أؼ يحسل الزضف عمى إذا أشعسو مغ شعاـ يحبو، أمخ الزضف أال يقتخح أبجاً 
االقتخاح، فاألصل أف تشذأ عبلقات متضشة ججًا بضغ السؤمشضغ، فالسؤمشػف كالجدج الػاحج إذا اشتكى مشو عزػ 

 تجاعى لو سائخ الجدج بالديخ كالحسى. 

 ػ أال يقػؿ لو ىل أقجـ لظ شعامًا ؟ 4

شعامًا؟ ال، ال يػجج حاجة ليحا الدؤاؿ خبلؼ الدشة، ناـ عشجؾ نتعذى أـ األدب الخابع: أال يقػؿ لو ىل أقجـ لظ 
نشاـ؟ إذا أنت تخيج أف تشاـ خفضفًا نع كحجؾ، فالخجل يخيج أف يتعذى، ذىبتع ندىة عمى حدابظ ما قػلظ بجؿ أف 

لذيء الجضج ال يحتاج نتغجػ نتعذى مخة كاحجة؟ ىػ ال يتحسل أف تقجـ اقتخاحًا أك تخضخه بضغ شضئضغ، فالعػاـ قالػا: ا
إلى سؤاؿ، أال يقػؿ لو ىل أقجـ لظ شعامًا؟ ككاف أحج البخبلء يقػؿ لمزضف: ىل أكمت؟ إذا قاؿ لو: ال، يقػؿ: 
لػ أنظ قج أكمت لقجمت لظ شخابًا لحيحًا لكشظ لع تأكل، كإف قاؿ لو: أكمت، فضقػؿ لو: لػ أنظ لع تأكل لقجمت إلضظ 

 ال يػجج شيء كضفسا قمت ال أشعسظ.شعامًا لحيحًا، فعمى الحالتضغ 
كرجل مغ خخاساف زار صجيقًا لو في بغجاد، أكخمو البغجادؼ إكخامًا شجيجًا كشػاؿ اإلقامة في بغجاد كاف يقػؿ: لػ 
تدكرني في خخاساف فأكافئظ عمى إكخامظ، كىحا البغجادؼ بعج اثشي عذخ عامًا ضيخت لو حاجة في خخاساف كمعو 

إلضو قاؿ: أنا فبلف، قاؿ لو: وهللا ما عخفتظ ندع القمشدػة، قاؿ لو: وهللا ما عخفتظ، ندع  عشػانو كبضتو فمسا كصل
العسامة، قاؿ لو: وهللا ما عخفتظ، ندع العباءة قاؿ لو: وهللا ما عخفتظ، ثع قاؿ لو: وهللا لػ خخجت مغ جمجؾ ما 

ذاـ فبل يػجج تخحضب مشظ، كىشاؾ عخفتظ، ىحه تقع، يكػف ىشاؾ أخ في مجيشة يكخمظ كيأتي إلى عشجؾ إلى ال
، ك اإلنداف عشجما يدكره في بضتو يكػف جافًا في  أشخاص ما عشجىع لحلظ قضسة كىحه مشتيى الػقاحة كالمـؤ

 السعاممة.
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ل لو ىشا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "أال أقػؿ لو أقجـ لظ شعامًا بل يشبغي أف يقجـ مغ السػجػد"، قاؿ الثػرؼ: إذا زارؾ أخػؾ فبل تق
أتأكل أك أقجـ إلضظ فإف أكل أكل، كإال فارفع الصعاـ كالسضسا الحؼ يشاـ في بضت مزضف، فعمضظ أف تزع الصعاـ 
كىػ حخ أحب أف يشاـ خفضفًا أك أف يأكل، فضجب أف يػضع الصعاـ أمامو، إذا أحب أف يشاـ خفضفًا يشاـ، كلضذ مغ 

ل يدتضقع لضأكل تفاحة أما إذا كاف ضضفًا فضدتحي، فضجب السعقػؿ أف يقػؿ لظ: ضع لي شعامًا، كإنداف في المض
 أف يشاـ متعذضًا كىحا شيء البج مشو. 

كإف كاف ال يخيج أف يصعسيع شعامًا فبل يشبغي أف يطيخىع عمضو أك أف يرفو ليع، قاؿ الثػرؼ: "إذا أردت أال 
:" إذا دخل عمضكع الفقخاء فقجمػا إلضيع تصعع عضالظ مسا تأكمو فبل تحجثيع بو، كال يخكنو معظ"، كقاؿ بعس الرػفضة

 شعامًا كإذا دخل الفقياء فدمػىع عغ مدألٍة". 
َدَغ الَشاِس َكَكاَف َأْجَػَد  ْْ الَشاِس َكَكاَف َأْشَجَع )) َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأ

َكَسَمَع َأْىُل اْلَسِجيَشِة َذاَت َلْضَمٍة َفاْنَصَمَق َناس  ِقَبَل الَرْػِت َفَتَمَقاُىْع َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو  الَشاِس َكَلَقْج َفِدعَ 
ػُؿ َلْع ُتَخاُعػا َلْع ُتَخاُعػا َراِجًعا َكَقْج َسَبَقُيْع ِإَل  الَرْػِت َكُىَػ َعَم  َفَخٍس ألِبي َشْمَحَة ُعْخٍي ِفي ُعُشِقِو الَدْضُف َكُىَػ َيقُ 
 َقاَؿ َكَجْجَناُه َبْحًخا َأْك ِإَنُو َلَبْحخ  َقاَؿ َكَكاَف َفَخًسا ُيَبَصُأ ((

 ] البخارؼ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

 عم  اإلنداف أف يتفػؽ في الخمق ألنيا الرفة التي يتسضد بيا عغ الحضػاف :

بج أف يتفػؽ بيحه الرفات، ألف الحضػاف يتفػؽ عمضو في كل شيء، إف فاإلنداف فضو مجسػعة صفات خمقضة ال
كاف في الػزف فالفضل ستة شغ، كإف كاف في القػة العزمضة فالبغل أقػػ، كإف كاف في التحمضق فالشدخ، كإف كاف 
صفة  في حجة البرخ فالشدخ أيزًا، كإف كاف في رىافة الدسع فالقصط كالكبلب، كقػة الذع الكبلب أؼ ال يػجج

 يتسضد بيا اإلنداف عمى الحضػاف إال صفة كاحجة كىي الخمق، كلحلظ قاؿ تعالى: 
 ﴿ َكِإَنَظ َلَعم  ُخُمٍق َعِطضٍع  

 [ 4] سػرة القمع: 

ىحه األكصاؼ  فالشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف قسة األخبلؽ، فكاف َأْحَدَغ الشَّاِس، َكَكاَف َأْجَػَد الشَّاِس، َكَكاَف َأْشَجَع الشَّاِس، كإف
الثبلثة ىي مغ أميات الكساالت، ال يسكغ أف يكػف السؤمغ جبانًا، كال يسكغ أف يكػف بخضبًل، ألف اإليساف 

 يتشاقس مع البخل كالجبغ كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 
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َيعِّ َكاْلَحَدِف َكَأُعػُذ ِبَظ ِمَغ اْلَعْجِد َكاْلَكَدِل ))... َقاَؿ ُقْل ِإَذا َأْصَبْحَت َكِإَذا َأْمَدْضَت الَمُيَع: ِإنِّي َأُعػُذ ِبَظ ِمَغ الْ 
َفَأْذَىَب َّللَاُ َعَد َكَجَل َىسِّي َكَأُعػُذ ِبَظ ِمَغ اْلُجْبِغ َكاْلُبْخِل َكَأُعػُذ ِبَظ ِمْغ َغَمَبِة الَجْيِغ َكَقْيِخ الخَِّجاِؿ َقاَؿ َفَفَعْمُت َذِلَظ 

 َكَقَز  َعشِّي َدْيِشي ((
 داكد َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ []أبي 

 شسائل الشبي صم  هللا عمضو ك سمع :

 ػ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف أْدغ الشاس صػرًة كمعشً  كجسااًل ككسااًل :  1

الكبلـ، جاىل، كاف ملسو هيلع هللا ىلص أحدغ الشاس صػرًة كمعشًى، جسااًل ككسااًل، كأحضانًا تخػ شخز ملء العضغ لكشو بحؼء 
 مذخؾ، متكبخ، متغصخس، كىحه الرفات الخمقضة الحمضسة تذػه جسالو السادؼ.

كأحضانًا تخػ إندانًا أخبلقو عالضة كلكغ شكمو دكف الػسط، فاألحشف بغ قضذ كاف قرضخ القامة، أسسخ المػف، 
سشطخ إال كىػ آخح مشو غائخ العضشضغ، ناتئ الػجشتضغ، ضضق السشكبضغ، أحشف الخجل، لع يكغ شيء مغ قبح ال

بشرضب، ككاف مع ذلظ سضج قػمو إذا غزب غزب لغزبتو مئة ألف سضف ال يدألػنو فضع غزب؟ ككاف لػ 
، كالخجل  عمع أف الساء يفدج مخكءتو ما شخبو، كاف قسة في الحكاء، كالدضادة، كالدعامة، كالسخكءة، كالشججة، كالكـخ

 : ال يقجح في مكانتو شكمو، لكغ نبضشا ملسو هيلع هللا ىلص
 كأْدغ مشظ لع تػمج الشداء  كأجسل مشػظ لع تخ قط عضشي
 كأنظ قج خمقت كسا تذػػاء  خمقت مبخًأ مغ كل عضػػب
*** 

أؼ جسع الحدشضضغ، جسع جساؿ الرػرة مع جساؿ الخمق، ككاف إذا نطخ في السخآة يقػؿ: "الميع كسا حدشت َخمقي 
 فحدغ ُخمقي"، أؼ إذا إنداف شاىج نفدو كامبًل مكسبًل ما أجسل الجنضا كالجيغ إذا اجتسعا، قاؿ: 

 كقشجيل عم  قبخ مجػسي جساؿ الجدع مع قبح الشفػس 
*** 

نداف شكبًل حدشًا يكسمو باألخبلؽ الحدشة، كإذا لع ييب هللا اإلنداف شكبًل حدشًا فضكسمو باألخبلؽ فإذا كىب هللا اإل
 الحدشة يتكاممغ معًا، ك ىحا الشقز يديجه خمقًا حدشًا، فضعػضو، فاألكؿ يكسمو كالثاني يعػضو. 
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 ػ أشجع الشاس قمبًا كأنفعيع : 2

عيع، لمشاس مرجر خضخ، جئت الحضاة فأعصضت كلع تأخح، كىحا كىػ أشجع الشاس قمبًا، كىػ أجػد الشاس، كأنف
الجػد الحؼ اترف بو ملسو هيلع هللا ىلص إنسا ىػ هلل تعالى، كفي هللا تعالى، كابتغاء مخضاة هللا تعالى، كيػجج سؤاؿ حضخني: 

الذخؾ، كالقزضة اإلنداف قج يكػف لو عسل شضب لكغ ُتخػ ىل يتقبمو هللا مشو؟ هللا عد كجل أغشى األغشضاء عغ 
مع هللا لضذ فضيا لعب، كال مداح، ألنو عبلـ الغضػب، يعمع الدخ كأخفى، كال تغضب عشو غائبة، كال مثقاؿ ذرة مغ 
خخدؿ أتضشا بيا ككفى بشا حاسبضغ، كال تطمسػف نقضخًا، كال تطمسػف فتضبًل، فالعبلقة مع اإلنداف أىػف، ك اإلنداف لو 

 فظ أؼ ال يػجج شيء يخفى عمضو. الطاىخ، كلكغ ربشا عد كجل كاش

 السقضاس الرحضح لئلخبلص أف يتجم  هللا عم  قمب عبجه :

قج يكػف لظ عسل شضب يا تخػ ىل هللا يتقبل مشي ىحا العسل؟ ىل بيحا العسل شائبة؟ ىل لي بيحا العسل نضة 
كفي بعس الكتب كججت أف لضدت لسخضاة هللا عد كجل؟ ىحا الدؤاؿ حضخني دائسًا، قخأت كثضخًا عغ ىحا الدؤاؿ، 

مغ عبلمة اإلخبلص أف يدتػؼ عسمظ في الدخ كعسمظ في الجيخ، كىحا مقضاس ال بأس بو، كمغ لع يكغ لو كرع 
 يرجه عغ معرضة هللا إذا خبل لع يعبأ باهلل بذي مغ عسمو.

كالسشافقػف يحخصػف  كججت مقضاسًا آخخ كىػ: اإلنداف لػ سسع محمتو فبل يبالي إف كانت لو عشج هللا مكانة ثابتة،
عمى سسعتيع حخصًا بالغًا لكغ السؤمشضغ حخصيع عمى سسعتيع معتجؿ، فخجل تيجع عمى صحابي ىجػمًا شجيجًا 
بقي ىادئًا كقاؿ لو: إف كشت صادقًا فضسا تقػؿ غفخ هللا لي، كإف كشت غضخ صادؽ فضسا تقػؿ غفخ هللا لظ، كانتيى 

 األمخ، ىحا مقضاس ثاٍف. 
القمػب قاؿ: السقضاس الرحضح لئلخبلص أنظ إذا عسمت عسبًل ابتغاء مخضاة هللا تعالى يشبغي  كلكغ أحج عمساء

لظ أف تقبس ثسشو فػرًا، فسا ىػ الثسغ؟ تجمي هللا عمى قمبظ، فالسخمز سعضج بعسمو، قبس الثسغ الفػرؼ، لحلظ: 
 أخمز ديشظ يكفظ القمضل مغ العسل. قاؿ تعالى: 
 ِسُمػا ِمْغ َعَسٍل َفَجَعْمَشاُه َىَباء َمشُثػًرا  ﴿ َكَقِجْمَشا ِإَل  َما عَ 

 [ 23] سػرة الفخقاف: 

أىل الجنضا قج يكػف ليع أعساؿ كبضخة ججًا كلكغ لضدػا بيحه األعساؿ مخمرضغ هلل عد كجل فضجعميا هللا ىباًء مشثػرًا، 
 أك يخمط هللا أعساليع. 
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 ػ أكـخ الشاس : 3

كاف كخمو في سبضل هللا، ككثضخ مغ الشاس يرشعػف الػالئع كيقػؿ لظ: كدخنا  -كالحجيث عغ كخمو -كالشبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عضشو، فمضدت ىحه ىي الجعػة، كلضذ ىحا ىػ الكـخ الحؼ تحجث الشبي عشو، ىحا الكـخ ىجفو االستعبلء عمى 

ضات زكجتظ، يقػؿ: كمو صشع البضت كيذعخ بشذػة، كىحا الشاس، كعخض ما عشجؾ مغ لحائح الصعاـ، كعخض إمكان
كمو عشجؼ مغ أعمى مدتػػ، كشبعًا اإلنداف عشجما يكػف ىجفو االستعبلء فالعسل غضخ مقبػؿ عشج هللا عد كجل، 
كلكغ هللا سبحانو كتعالى يعمع ما إذا كاف تقجيع ىحا الصعاـ خالرًا لػجيو أـ ال،، كلكغ بذكل عاـ مغ أحب إكخاـ 

 و السؤمغ فيحا العسل خالز لػجو هللا، كمغ أكـخ أخاه السؤمغ فكأنسا أكـخ ربو. أخض
 )) ما سئل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص شضئًا إال أعصاه((

 ]مدمع عغ أنذ رضي هللا عشو[

 كلػال التذيج كانت الَءه نعع، ككمسة نعع دقضقة يػجج عشجنا في المغة بمى، نعع، قاؿ تعالى: 

َيَتُيْع َكَأْشَيَجُىْع َعَم  َأنُفِدِيْع َأَلْدُت ِبَخبُِّكْع َقاُلػا َبَم   ﴿ َكِإْذ َأَخحَ  ـَ ِمْغ ُضُيػِرِىْع ُذرِّ َشِيْجَنا َأْف َتُقػُلػا َرُبَظ ِمْغ َبِشي آَد
 َيْػـَ اْلِقَضاَمِة ِإَنا ُكَشا َعْغ َىَحا َغاِفِمضَغ  

 [ 172] سػرة األعخاؼ: 

مى في المغة لشفي الشفي، كنفي الشفي إثبات، أؼ إذا قاؿ هللا عد كجل: ألدت بخبكع؟ ألدت فضيا نفي، فتدتخجـ ب
قالػا: بمى، كلػ أنيع قالػا: نعع لكفخكا، كلػ قاؿ غضخ هللا، لػ قاؿ فخعػف ألتباعو: ألدت بخبكع؟ لػجب أف يقػلػا: 

، انطخكا القخآف ما أدقو، إذا كانػا في نعع، ألنيع إذا قالػا: نعع أؼ لدت ربشا، نعع إثبات الشفي، كبمى نفي الشفي
الربلة كقالػا: نعع الربلة فاسجة أؼ نعع لدت ربشا، كإذا كاف بمى فيي إجابة عغ سؤاؿ ألدت، إذا كاف في 

 الدؤاؿ لضذ مع االستفياـ. 

 التجارة الخابحة ىي التجارة مع هللا عد كجل :

جاءه رجل كىػ صفػاف بغ أمضة فأعصاه غشسًا بضغ جبمضغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ما سئل شضئًا إال أعصاه، ف
 فخجع إلى قػمو كقاؿ: يا قػمي أسمسػا فإف دمحمًا يعصي عصاء مغ ال يخاؼ الفقخ، كفي ركاية مغ ال يخذى الفقخ.
كأعصى يـػ حشضغ أناسًا مغ الصمقاء لضتألف قمػبيع عمى اإلسبلـ، أعصاىع مئة مغ اإلبل، ككاف مغ جسمة مغ 

لظ بغ عػؼ فامتجحو بقرضجة، كقتيا األنرار تألسػا ألنيع ما أخحكا شضئًا مغ الغشضسة، كبعس السؤلفة أعصى ما
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 قمػبيع نالػا عصايا كثضخة، فدضجنا سعج بغ عبادة جاء الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كقاؿ لو: يا رسػؿ هللا: 

ػَؿ َّللَاِ ِإَف َىَحا اْلَحَي َقْج َكَجُجكا َعَمْضَظ ِفي َأْنُفِدِيْع ِلَسا َصَشْعَت ِفي ))... َفَجَخَل َعَمْضِو َسْعُج ْبُغ ُعَباَدَة َفَقاَؿ: َيا َرسُ 
ي َىَحا اْلَحيِّ ِمَغ َىَحا اْلَفْيِء اَلِحي َأَصْبَت َقَدْسَت ِفي َقْػِمَظ َكَأْعَصْضَت َعَصاَيا ِعَطاًما ِفي َقَباِئِل اْلَعَخِب َكَلْع َيُكْغ فِ 

َؿ َفاْجَسْع ِلي ء  َقاَؿ َفَأْيَغ َأْنَت ِمْغ َذِلَظ َيا َسْعُج َقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َما َأَنا ِإال اْمُخؤ  ِمْغ َقْػِمي َكَما َأَنا َقااأَلْنَراِر َشيْ 
اؿ  ِمَغ اْلُسَياِجِخيَغ َفَتَخَكُيْع َقْػَمَظ ِفي َىِحِه اْلَحِطضَخِة َقاَؿ َفَخَخَج َسْعج  َفَجَسَع الَشاَس ِفي ِتْمَظ اْلَحِطضَخِة َقاَؿ َفَجاَء ِرجَ 
أَلْنَراِر َقاَؿ َفَأَتاُىْع َرُسػُؿ َفَجَخُمػا َكَجاَء آَخُخكَف َفَخَدُىْع َفَمَسا اْجَتَسُعػا َأَتاُه َسْعج  َفَقاَؿ َقِج اْجَتَسَع َلَظ َىَحا اْلَحُي ِمَغ ا

 َكَأْثَش  َعَمْضِو ِباَلِحي ُىَػ َلُو َأْىل  ُثَع َقاَؿ َيا َمْعَذَخ اأَلْنَراِر َما َقاَلة  َبَمَغْتِشي َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَحِسَج َّللَاَ 
َف َّللَاُ َبْضَغ ُقُمػِبُكْع  َكَأْعَجاًء َفَألَ َعْشُكْع َكِجَجة  َكَجْجُتُسػَىا ِفي َأْنُفِدُكْع َأَلْع آِتُكْع ُضبَلاًل َفَيَجاُكُع َّللَاُ َكَعاَلًة َفَأْغَشاُكُع َّللَاُ 

ِ َقاُلػا َبِل َّللَاُ َكَرُسػُلُو َأَمُغ َكَأْفَزُل َقاَؿ َأال ُتِجضُبػَنِشي َيا َمْعَذَخ اأَلْنَراِر َقاُلػا َكِبَساَذا ُنجِ  ضُبَظ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َكّلِلَِ
ْقُتْع َأَتْضَتَشا ُمَكَحًبا َفَرَجْقَشاَؾ َكَمْخُحكاًل َفَشَرْخَناَؾ َكِلَخُسػِلِو اْلَسُغ َكاْلَفْزُل َقاَؿ َأَما َوَّللَاِ َلْػ ِش  ْئُتْع َلُقْمُتْع َفَمَرَجْقُتْع َكُصجِّ

ُت ِبَيا َقْػًما الُجْنَضا َتَأَلفْ َكَشِخيًجا َفآَكْيَشاَؾ َكَعاِئبًل َفَأْغَشْضَشاَؾ َأَكَجْجُتْع ِفي َأْنُفِدُكْع َيا َمْعَذَخ اأَلْنَراِر ِفي ُلَعاَعٍة ِمَغ 
اْلَبِعضِخ َكَتْخِجُعػَف ِبَخُسػِؿ ِلُضْدِمُسػا َكَكَكْمُتُكْع ِإَل  ِإْسبلِمُكْع َأَفبل َتْخَضْػَف َيا َمْعَذَخ اأَلْنَراِر َأْف َيْحَىَب الَشاُس ِبالَذاِة كَ 

اِلُكْع َفَػاَلِحي َنْفُذ  َْ ُمَحَسٍج ِبَضِجِه َلْػال اْلِيْجَخُة َلُكْشُت اْمَخًأ ِمَغ اأَلْنَراِر َكَلْػ َسَمَظ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي ِر
ِع اأَلْنَراَر َكَأْبَشاَء األَ  َْ ْنَراِر َكَأْبَشاَء َأْبَشاِء الَشاُس ِشْعًبا َكَسَمَكِت اأَلْنَراُر ِشْعًبا َلَدَمْكُت ِشْعَب اأَلْنَراِر الَمُيَع اْر

ِطا ُثَع اْنَرَخَؼ َرُسػؿُ اأَلْنَراِر َقا َْ َت  َأْخَزُمػا ِلَحاُىْع َكَقاُلػا َرِضضَشا ِبَخُسػِؿ َّللَاِ ِقْدًسا َك َْ  َّللَاِ َصَم  َؿ َفَبَك  اْلَقْػـُ 
 الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكَتَفَخْقَشا((

 ]أحسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ [

َشْضغٍ )) َعْغ َسِعضِج ْبِغ  ُْ  َكِإَنُو اْلُسَدضِِّب َعْغ َصْفَػاَف ْبِغ ُأَمَضَة َقاَؿ: َأْعَصاِني َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيْػـَ 
ُب اْلَخْمِق ِإَلَي (( َْ َت  ِإَنُو أَل َْ  أَلْبَغُس اْلَخْمِق ِإَلَي َفَسا َزاَؿ ُيْعِصضِشي 
 غ السدضب عغ صفػاف بغ أمضة[]مدمع التخمحؼ عغ سعضج ب

فاإلنداف غاٍؿ عمى هللا عد كجل، كىحا يعخفو الشبي فقط، أعصاه كاديًا مغ غشع فإذا أعصاه ىحا الػادؼ كمو كآمغ 
فبل شيء، ألف إيسانو أغمى عمى هللا مغ كل ىحا الػادؼ، فسازاؿ يعصضشي حتى إنو ألحب الشاس إلي، يػجج 

ه، كيأتي معظ، كإذا عخفت قضسة هللا عد كجل تخػ ميسا بحلت مغ ماؿ فبل شخز ييتجؼ بالساؿ تكخمو، كتداعج
قضسة لو نطضخ أف ييتجؼ ىحا اإلنداف، فإذا كعجؾ أف يرمي كيحزخ معظ دركسًا نطضخ أف تذتخؼ لو بضتًا، 
ف فالبضت لضذ كثضخًا عمضو، إذا كاف في ىحا البضت يدتقضع كيتجيغ فالسكدب معظ، ك ىحه أكبخ تجارة، ك لػ أ



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

635 

 اإلنداف أعصضتو ما في الجنضا كآمغ فيحا العصاء ال قضسة لو نطضخ إيسانو.

كفي مغازؼ الػاقجؼ أف صفػاف شاؼ معو ملسو هيلع هللا ىلص يترفح الغشائع يـػ حشضغ إذ مّخ بذعب مسمػء إببًل كغشسًا فأعجبو 
قاؿ: نعع قاؿ: ىػ لظ بسا فضو، قاؿ فجعل يشطخ إلضو، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: أعجبظ ىحا الذعب يا أبا كىب، 
 صفػاف: أشيج أنظ رسػؿ هللا، ما شابت ليحا نفذ أحج قط إال نفذ نبي.

 كال يػجج إنداف في األرض يعصي ىحا العصاء إال نبي. 

 نضة السؤمغ خضخ مغ عسمو :

شيء، كيػجج قرة مذيػرة لسا كزع  ككاف مغ جػده ملسو هيلع هللا ىلص أنو ما سألو سائل مسا عشجه إال أعصاه حتى ال يبقي عشجه
الذاة، كزع أكؿ قصعة فالثانضة فالخامدة كما بقي شيء، كالدضجة عائذة قمقت كقالت: يا رسػؿ هللا لع يبَق إال 

 كتفيا، فقاؿ: بل بقضت كميا إال كتفيا.
أكميا فقاؿ: أكمتيا انطخ إلى ىحا الجػاب الشبػؼ بل بقضت كميا إال كتفيا، سضجنا عسخ مخة أمدظ تفاحة شيضة كاد ي

 ذىبت كأشعستيا بقضت، عمى مبجأ بل ذىبت كميا إال كتفيا. 
))أف الشبي عمضو الربلة الدبلـ ْسل إلضو تدعػف ألف درىع كضعت عم  ْرضخ ثع قاـ إلضيا يقدسيا فسا رّد 

 سائبًل ْت  فخغ مشيا((
 ] أبػ الحدغ بغ الزحاؾ في الذسائل مغ حجيث الحدغ[

 مثل أحج ذىبًا حتى يحل مذاكل أصحابو، فكأنو كزعو كنضة السؤمغ خضخ مغ عسمو. كمخة قاؿ: لضت لي 

ع َعَمْضِو َكَسَمَع )) َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِريِّ َرِضي الَميع َعْشيع ِإَف َناًسا ِمَغ اأْلَْنَراِر َسَأُلػا َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَمي
َت  َنِفَج َما ِعْشَجُه َفَقاَؿ َما َيُكػُف ِعْشِجي ِمْغ َخْضٍخ َفَمْغ َأَدِخَخُه َفَأْعَصاُىْع ُثَع َسَأُلػُه َفَأْعصَ  َْ اُىْع ُثَع َسَأُلػُه َفَأْعَصاُىْع 

ج  َعَصاًء َخْضًخا َكَأْكَسَع ا ُأْعصِ َعْشُكْع َكَمْغ َيْدَتْعِفْف ُيِعَفُو َّللَاُ َكَمْغ َيْدَتْغِغ ُيْغِشِو َّللَاُ َكَمْغ َيَتَرَبْخ ُيَربِّْخُه َّللَاُ َكمَ  َْ َي َأ
 ِمَغ الَرْبِخ ((

 ] مدمع َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ َرِضي المَّيع َعْشيع [

فبل يسكغ أف أمشع عشكع شضئًا، كال يسكغ أف أبقي عشجؼ شضئًا كأنتع بحاجة إلضو، فيحا كـخ الشبي صمى هللا عمضو، 
ذ، يكـخ الدائل بشفدو، كىحه مغ كساؿ الكـخ أف تعصي الدائل بشفدظ، كال ككاف عمضو الربلة كالدبلـ كخيع الشف

يأنف أف يقـػ إلى الدائل فضعصضو الرجقة، بل كاف ال يكل صجقتو إلى غضخ نفدو حتى يكػف ىػ الحؼ يزعيا 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

636 

 في يج الدائل.

 األدب مع هللا.كأحضانًا اإلنداف يقػؿ لمرانع: أعصو، ال، فالرجقة يجب أف تعصضيا بضجؾ أنت كىحا ىػ 
" كركػ ابغ سعج عغ زياد مػلى عضاش عغ أبي ربضعة قاؿ: خرمتاف كاف ال يكميسا الشبي عمضو الربلة الدبلـ 

، كالدائل يقـػ ملسو هيلع هللا ىلص حتى يعصضو بشفدو ".  ألحج، الػضػء مغ المضل حتى يقـػ

 استجانة الشبي إف لع يكغ معو ما يكفي لحاجة محتاج :

، فإذا ككاف مغ كخم و ملسو هيلع هللا ىلص إذا لع يكغ عشجه ما يكفي بحاجة السحتاج أمخه أف يدتقخض عمضو، كىحه في مشتيى الكـخ
كاف لظ أخ التيف لظ كقاؿ لظ: ىل معظ مئة لضخة؟ كأنت ال تسمظ كجارؾ بائع لو ثقة فضظ قمت لو: خح عمى 

المضخة، كىحا مشتيى الكـخ فمضذ معظ، عمضظ أف  اسسي مغ فبلف، أك اكتب لو كرقة، أك اذىب أنت كأحزخ لو مئة
تدتجيغ كلضذ ىحا القخض بل يػجج أناس عشجىع رغبة بالخضخ عجضبة يقتخض كيعصي، كىحا بحؿ ماء كجيو أمامي 

 ال أحضجو إلنداف ثاٍف: 
َف َرُسػِؿ َّللَاِ  َجَثِشي َعْبُج َّللَاِ اْلَيْػَزِنُي َقاَؿ َلِقضُت ِببلاًل ُمَؤذِّ َْ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِبَحَمَب َفُقْمُت ؾ َيا ِببلُؿ )) 

ْثِشي َكْضَف َكاَنْت َنَفَقُة َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ َما َكاَف َلُو َشْيء  ُكْشُت َأَنا جِّ اَلِحي َأِلي َذِلَظ ِمْشُو ُمْشُح  َْ
اْلُبْخَدَة ُػفَِّي َكَكاَف ِإَذا َأَتاُه اإلْنَداُف ُمْدِمًسا َفَخآُه َعاِرًيا َيْأُمُخِني َفَأْنَصِمُق َفَأْسَتْقِخُض َفَأْشَتِخي َلُو َبَعَثُو َّللَاُ ِإَل  َأْف تُ 

 َفَأْكُدػُه َكُأْشِعُسُو ((
] ِ اْلَيْػَزِنيُّ  ]أبي داكد عغ َعْبُج َّللاَّ

رجبًل أتى الشبي عمضو الربلة الدبلـ فدألو أف يعصضو  " كركػ التخمحؼ عغ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو أف
فقاؿ الشبي: ما عشجؼ شيء كلكغ ابتع فإذا جاءني شيء قزضتو، فقاؿ عسخ: يا رسػؿ هللا قج أعصضتو فسا كمفظ هللا 
ما ال تقجر عمضو، فكخه الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قػؿ عسخ، فقاؿ رجل مغ األنرار يا رسػؿ هللا: أنفق كال 

ف مغ ذؼ العخش إقبلاًل فتبدع الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كعخؼ في كجيو البذخ بقػؿ األنرارؼ كقاؿ: بيحا تخ
 أمخت " 
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 في الرحضحضغ عغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا قاؿ: 

ضَغ َيْمَقاُه ِجْبِخيُل َكَكاَف  ))َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأْجَػَد الَشاِس َكَكاَف َأْجَػُد َما َيُكػفُ  ِْ ِفي َرَمَزاَف 
يِح َيْمَقاُه ِفي ُكلِّ َلْضَمٍة ِمْغ َرَمَزاَف َفُضَجاِرُسُو اْلُقْخآَف َفَمَخُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع أَ  ْجَػُد ِباْلَخْضِخ ِمَغ الخِّ

 اْلُسْخَسَمِة ((
 ]مدمع َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

 ي صم  هللا عمضو ك سمع أجػد الشاس :الشب

كمغ كخمو ملسو هيلع هللا ىلص أنو كاف يبحؿ الساؿ مخًة لمفقضخ السحتاج/ كمخًة في حجكد هللا كالجياد، كتارًة يتألف بيا فضعصي عصاًء 
 تعجد السمػؾ عشو حتى ال يبقى عشجه شيء، ككاف عمضو الربلة كالدبلـ أجػد الشاس كميع حقًا كسا كصفو ابغ

 عباس بقػلو: "كاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أجػد الشاس".
كالحقضقة الجػد يحتاج إلى إيساف، فإذا آمشت أف هللا عد كجل يخمف عمضظ كل شيء أنفقتو كالعسل بعذخة أضعافو 

 انتيى األمخ، أما إذا ال يػجج إيساف فالساؿ غاٍؿ عمى اإلنداف، كقج تعب حتى حّرمو. 
أعصضتظ مااًل فساذا صشعت فضو؟ قاؿ يا ربي لع أنفق مشو شضئًا عمى أحج مخافة الفقخ عمى أكالدؼ قاؿ: "يا عبجؼ 

مغ بعجؼ، فقاؿ: ألع تعمع بأني أنا الخزاؽ ذك القػة الستضغ؟ إف الحؼ خذضتو عمى أكالدؾ مغ بعجؾ قج أندلتو بيع، 
كل محتاج كمدكضغ لثقتي بأنظ خضخ حافطًا كقاؿ آلخخ أعصضتظ مااًل فساذا صشعت فضو؟ قاؿ: يا ربي أنفقتو عمى 
 كأنت أرحع الخاحسضغ فقاؿ: يا عبجؼ أنا الحافع ألكالدؾ مغ بعجؾ".

 فآمغ أف هللا ىػ الخزاؽ. 

 مغ أنفق شضئًا أخمفو هللا عمضو بعذخة أمثالو :

كما أنفقتع مغ شيء فإف هللا ىػ يخمفو، الحدشة بعذخة أمثاليا، فذخز لو كلج مخض مخضًا عزااًل يحتاج إلى 
عسمضة في بخيصانضا تكمف حػالي ستضغ أك سبعضغ ألفًا، كىحه القرة بالدبعضشات قجيسة فمجأ إلى متجخ في 

 أنو في نياية العاـ أرباحو تزاعفت أربع العرخكنضة قاؿ لو: عمى حدابي قع بالسعاممة، ىحا اإلنداف أقدع باهلل
مخات، ك في الدبعضشات إذا كاف ربحو خسدضغ ربح مئتضغ، كلكغ ال أحج يعخؼ، كال يسكغ أف تشفق نفقة في سبضل 
هللا إال وهللا عد كجل يعػض لظ عذخة أمثاؿ، كلكغ تحتاج إلى قػة إيساف، يقػؿ لظ: الساؿ غاؿ أنا أكلى، كيقػؿ: 
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، صحضح أف ليع هللا كلكغ هللا أحب أف يستحشظ، كأحب أف يستحشظ أنت بالحات، ك هللا قاؿ ليع العباد ليع هللا
 كلكغ عغ شخيقظ: األغشضاء أكصضائي، هللا قاؿ ليع عغ شخيقظ. 

ّق ِلمَداِئِل َكاْلَسْحُخكـِ   َْ  ﴿ َكِفي َأْمَػاِلِيْع 
 [ 19] سػرة الحاريات: 

فسغ مشع مالي عضالي أذقتو عحابي كال أبالي، فأقل عسمضة في دكلة أجشبضة تحتاج األغشضاء أكصضائي كالفقخاء عضالي 
إلى ثسانسئة ألف لضخة، فإذا سمع هللا عد كجل لئلنداف صحتو ككاف في صحة شضبة كفي بحبػحة كأنفق مغ مالو 

ادث ضخع كانقصع فسا الحؼ خدخ؟ ىػ يقجـ الزساف الحقضقي، أخي أنا عسمت تأمضشًا كامبًل لمدضارة، إذا صار ح
العسػد الفقخؼ كصار شمل دائع كأعصػؾ ثبلثسئة ألف لضخة فيل أنت الخابح؟ ال يعادؿ ذلظ ممضػف، كال مئة ممضػف، 
كال ألف ممضػف، فالتأمضغ أنكخه العمساء ألنػو ال أحج يسمظ األمغ إال هللا، فإذا اشتخيت األمغ مغ غضخ هللا فكأنسا 

ذا إنداف أمغ ضج أخصار الرحة مثبًل أك أمغ عمى الدضارة تأمضشًا كامبًل يسكغ تذتخؼ بزاعة مسغ ال يسمكيا، فإ
أف يعسل حادثًا فضفقج أحج أعزائو األساسضة، فاإلنداف يجب أف يؤمغ عشج هللا عد كجل، فقج يخصخ في بالي 

بسشتيى الغفمة  كمسة قبل أف آتي إلضكع ال يػجج قاعجة، كىشاؾ إنداف في مشتيى الحكاء تأتضو مرضبة كبضخة كىػ
فضتعب شػاؿ حضاتو، كالقاعجة مذضئة هللا عد كجل، كعمػضظ أف تعمغ الرمح مع هللا عد كجل، فإذا رجع العبج إلى 

 هللا عػد كجل نادػ مشاٍد في الدػساء كاألرض أف ىشئػا فبلنًا فقج اصصمح مع هللا.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 1: سجػد التبلكة  24الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

اشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الب
 الرالحضغ. 

 سجػد التبلكة :

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في أبحاث الفقو إلى سجػد التبلكة كسببو التبلكة، مغ إضافتو إلى سببو، التبلكة 
ب سجػد الدػيػ عمى التالي أؼ تالي القخآف إذا مّخ بدججة أك الدامع عمى عمى التالي كالدامع في الرحضح، يج

الرحضح، كىػ كاجب عمى التخاخي إف لع تكغ في الربلة، مادمت تقخأ القخآف خارج الربلة كاجب عمى التخاخي، 
ظ يػجج ضخكؼ ال يشاسب أف تدجج كأف تقخأ القخآف في سضارة عامة كأنت مدافخ مّخ معظ سججة، فرعب عمض
أثشاء كجػدؾ في الدضارة العامة أف تدجج أماـ الشاس، كجػب ىحه الدججة عمى التخاخي في غضخ الربلة، ككخه 
تأخضخىا تشدييًا، تأخضخ الدجػد مكخكه تشدييًا ال تحخيسًا، كالكخاىة نػعاف كخاىة تشدييضة ك كخاىة تحخيسضة، كيجب 

آية الدججة كحجىا عمضظ أف تدجج لمديػ، كبعزيع قاؿ: عمى مغ تبل آية فضيا سججة أف يدجج لمديػ، فمػ تمػت 
مع كمسة قبميا ككمسة بعجىا أؼ كمسة الدججة، كهلل يدجج، إف تمػت كمسة قبميا ككمسًة بعجىا كجبت عمضظ سججة 
التبلكة، كآياتيا أربع عذخة آية في األعخاؼ، ك الخعج، كالشحل، كاإلسخاء، كمخيع، كالحج، كالفخقاف، كالشسل، 

جة، كصاد، كحع الدججة، كالشجع، كإذا الدساء انذقت، كالعمق، ىحه ىي الدػر التي فضيا مػاضع لدجػد كالدج
التبلكة، كيجب الدجػد عمى مغ سسع كإف لع يقرج الدسع، أخػؾ في البضت يقخأ القخآف كأنت تعسل عسبًل يجب 

 الشفداء فمضذ عمضيا سجػد التبلكة.عمى مغ استسع آية الدججة كإف لع يقرج سساع القخآف الكخيع إال الحائس ك 
كليحا الدجػد أحكاـ نأخحىا في درس قادـ ألنيا شػيمة ككثضخة، كنفدح السجاؿ لمفرل السختار مغ إحضاء عمـػ  

 الجيغ الحؼ يتعمق بآداب الصعاـ كالذخاب، كبعجىا تأتي آداب أخخػ محكػرة في ىحا الكتاب. 
* * * 
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 آداب الزضافة :

ساضي آداب تقجيع الصعاـ كىا نحغ أكالء الضـػ نشتقل إلى آداب الزضافة، كآداب الزضافة ستة أنيضشا في الجرس ال
آداب، الجعػة أكاًل، كاإلجابة ثانضًا، كالحزػر ثالثًا، يػجج فخؽ بضغ اإلجابة كالحزػر فاإلجابة قبػؿ الجعػة، أما 

 : الحزػر فتشفضحىا، ثع تقجيع الصعاـ، ثع األكل ثع االنرخاؼ، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 ((كتعال  كمغ أبغس هللا أبغزو هللا)) ال تكمفػا لمزضف فتبغزػه، كمغ أبغس الزضف فقج أبغس هللا سبحانو 

 ]أخخجو أبػ بكخ ابغ الؿ في مكاـر األخبلؽ مغ حجيث سمساف[

إذا تكمفت لمزضف يربح كجػد ىحا الزضف عمضظ ثقضبًل، إف كخىت الزضف كسا جاء في الحجيث الذخيف 
 أبغزت هللا عد كجل، كمغ أبغس هللا أبغزو هللا، كقػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) ال خضخ فضسغ ال يزضف((
 ] أحسج عغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ [

 : الكـخ كالذجاعة مغ صفات السؤمغ الثابتة

مغ صفات السؤمغ الثابتة الكـخ كالذجاعة، كأضغ أف البخل كالجبغ ال يجتسعاف بسؤمغ، كالشبي عمضو الربلة 
 كالدبلـ تعػذ باهلل مغ البخل كالجبغ، كاليع كالحدف، كغمبة الجيغ كقيخ الخجاؿ.

يتغحػ معو، ككاف يدسى ككاف إبخاىضع الخمضل صمػات هللا عمضو إذا أراد أف يأكل خخج مضبًل أك مضمضغ يمتسذ مغ 
أبا الزضفاف، كلػ دققت في األمخ تخػ أف اإلنداف الكخيع سبحانو كتعالى يغجؽ عمضو مغ خضخاتو، فإذا أكخمت 
الزضف عمى حداب هللا سبحانو كتعالى ال عمى حدابظ أحضانًا تكػف أنت مشجكب شخكة كيأتي مجيخ الذخكة 

لجفع كمو عمى حداب الذخكة كأنت مشجكبيا، فتكـخ كخمًا مشقصع أحضانًا كتجعػه إلى شعاـ نفضذ، كتصمب كتعخؼ ا
الشطضخ، كالحقضقة ىحا مثل يشصبق عمى السؤمغ ألف عشجه يقضشًا أف ىحا الساؿ الحؼ يشفقو عمى الزضف ىػ ماؿ هللا 
 سبحانو كتعالى، وهللا سبحانو كتعالى متكفل أف يعػضو عمضو فكأنسا يزضف أخػانو السؤمشضغ عمى حداب هللا

 سبحانو كتعالى.
قرة قمتيا لكع كثضخًا، يػجج بضت عخبي قجيع فضو لضسػنة تحسل خسدسئة لضسػنة في السػسع، أىل الحي كميع تعػدكا 
عمى ىحه المضسػنة عشجىع صحغ سمصة نقريع لضسػف يقخعػف الباب لػ سسحتع لضسػنة، يعصػنيع مغ عذخيغ إلى 

ىل الحي كميع، ىحه السخأة الكبضخة تػفضت كعشجىا كشة شابة حسقاء ثبلثضغ سشة كىحه المضسػنة تحسل ما يحتاجو أ 
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 بخضمة فمسا شخؽ الباب مغ أجل لضسػنة نيختيع كشخدتيع فسا كاف مغ ىحه المضسػنة إال أف يبدت في العاـ التالي. 

 مغ أكـخ الشاس فعم  ْداب هللا عد كجل :

ببلاًل كال تخَر مغ ذؼ العخش إقبلاًل، عبجؼ َأنفق  يجب أف تعتقج أنظ إذا أكخمت الشاس فعمى حداب هللا، أنفق
ُأنفق عمضظ، سضجنا عبج الخحسغ بغ عػؼ قاؿ لو بعس أصحاب الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: نخذى أف يؤخخؾ 

كماذا أفعل إذا  -أؼ ىخكلًة  -كثخة مالظ عغ المحاؽ بخسػؿ هللا، فقاؿ رضي هللا عشو: وهللا ألدخمغ الجشة خببًا 
مئة في الرباح فضأتضشي هللا ألفًا في السداء، وهللا ما حخمت مالي محتاجًا كال مدكضشًا، وهللا سبحانو  كشت أنفق
 كتعالى يقػؿ: 

ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع    ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 [ 103] سػرة التػبة: 

شاؾ أخ لو محل في بعس أسػاؽ دمذق، ك في أحج األياـ قالت لو أختو: أريج ألفي لضخة مشظ، كأختو غضخ كى
متدكجة ساكشة عشجه، كشعاميا كشخابيا ككدػتيا ككل حاجاتيا عمضو، ما قشع صار معو صخاع أيعصضيا أـ يقػؿ 

لفضغ، قاؿ لي: مشح سشة ذىبت إلى الدػؽ ليا ال أممظ ىحا السبمغ؟ تغمب حبو لمخضخ كلع يخد أف يخدىا فأعصاىا األ
الداعة العاشخة فجاءه رجل مغ قصخ عخبي يػد أف يذتخؼ حاجة لضدت عشجه قاؿ لو: دلشي عمى معسميا فأخحه 
بضجه إلى معسميا، كىحا الخجل التاجخ اشتخػ كسضة كبضخة بدبعضغ ألف لضخة تقخيبًا ضيخًا فجاء صاحب السعسل في 

كأعصاه ألفي لضخة مكافأًة لو عمى أنو دّؿ الدبػف لعشجه، قاؿ لي: في الضـػ نفدو دفعتيا  شخيق ذىابو إلى الغجاء
صباحًا فأخحتيا الطيخ، شبعًا مثل ىحه القرة يػجج آالؼ القرز، لكغ ربشا أحضانًا يعمسظ أف تكػف كخيسًا، 

اإليساف يأتضو التعػيس سخيعًا شبعًا هللا كخيع، كلكغ إذا أنفقت يسكغ أف يعصضظ التعػيس سخيعًا، فالخجل ضعضف 
 حتى يػقغ أف ىحه الشفقة قج عػضيا هللا لو أضعافًا كثضخة. 

 تعخيف اإليساف :

كسئل عمضو الربلة كالدبلـ ما اإليساف؟ قاؿ: إشعاـ الصعاـ، كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص في الكفارات: إشعاـ الصعاـ كالربلة بالمضل 
 كالشاس نضاـ، كسئل عغ الحج السبخكر قاؿ: 

ّج َمْبُخكر  َلْضَذ َلُو َجَداء  ِإال اْلَجَشَة َقاُلػا َيا َنِبَي َّللَاِ َما اْلَحُج  َْ ـِ (()) ـِ َكِإْفَذاُء الدبل ـُ الَصَعا  اْلَسْبُخكُر َقاَؿ ِإْشَعا
 ] أحسج َعْغ َجاِبٍخ[
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كقاؿ أنذ رضي هللا عشو: كل بضت ال يجخمو ضضف ال تجخمو السبلئكة، كىحه األحاديث كاآلثار كميا في الحث 
 عمى بحؿ الصعاـ لمزضف. 

 آداب الجعػة :

 تقضاء دكف الفداؽ :ػ يشبغي لمجاعي أف يعسج بجعػتو إل  األ  1

أما الجعػة فضشبغي لمجاعي أف يعسج بجعػتو إلى األتقضاء دكف الفداؽ كىحا أكؿ أدب، ك أكثخ الػالئع يجعى إلضيا 
كجياء السجتسع بضت فبلف، بضت فبلف األغشضاء الستخفػف الحيغ ال يرمػف، كىحه الػالئع ال يخاد بيا كجو هللا تعالى، 

 ػضػع إشبلقًا، بل إف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: ك لضدت داخمًة في ىحا الس
ـُ اْلَػِلضَسِة ُيْجَع  َلَيا اأَلْغِشَضاُء َكُيْتَخُؾ اْلُفَقَخاُء َكَمْغ َتَخَؾ الَجْعَػَة َفَقْج  ـِ َشَعا َعَر  َّللَاَ َكَرُسػَلُو َصَم  ))َشُخ الَصَعا

 الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع((
 ي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ َعْشو[] مدمع َعْغ َأبِ 

كبمغشي أف بعس األمخاء أحضانًا يقضسػف بعس الػالئع، الػلضسة ألمضخ ثاٍف يقجـ لو مثبًل جسل صغضخ ىحا غالي 
الثسغ كلو محاؽ شضب ال يجخؤ أحج أف يأكل بعج األمضخ لقسة، قاؿ: ألف ىحا إىانة لؤلمضخ، بل يأخح ىحا الصعاـ 

إنداف كيمقى في القسامة، كىكحا العخؼ عشجىع، أؼ عخؼ ىحا؟ أف يرشع شعاـ يكفي  الشفضذ الحؼ يكفي ألف
ألف إنداف لضأكمو إنداف كاحج كعمى الزفة األخخػ مغ البحخ أناس يسػتػف جػعًا، أؼ عخؼ ىحا؟ كأؼ تقمضج؟ 

 في كل ىحا الكبلـ. كأؼ سشة؟ ىحه الػالئع التي تقاـ مغ أجل السباىاة ما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف، كلضدت داخمةً 
 يجب أف يعسج الجاعي إلى األتقضاء دكف الفداؽ، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص لخجل ضاؼ عشجه:  

ُي َصَم  َأَكَل ُثَع َقاَؿ الَشبِ ))َعْغ َأَنٍذ َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َجاَء ِإَل  َسْعِج ْبِغ ُعَباَدَة َفَجاَء ِبُخْبٍد َكَزْيٍت فَ 
 َكُة ((الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َأْفَصَخ ِعْشَجُكُع الَراِئُسػَف َكَأَكَل َشَعاَمُكُع اأَلْبَخاُر َكَصَمْت َعَمْضُكُع اْلَسبلئِ 

 ] أحسج َعْغ َأَنٍذ[

ار في كساـ كبضخ أف يأكل شعامظ األبخار، أما إذا أكل شعامظ الفداؽ الفجار الكفار السعخضػف فيحا كصسة ع
حقظ، كفي دعائو ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تأكل إال شعاـ َتقٍي كال يأكل شعامظ إال َتقٌي"، كشخ الصعاـ شعاـ الػلضسة يجعى إلضيا 

 األغشضاء دكف الفقخاء. 
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 ػ عجـ إىساؿ األقارب في الزضافة : 2

ءه كلو صيخ، كىحا الريخ قج كىشا يػجج أدب مغ اآلداب يجب أال ييسل أقاربو في ضضافتو، فإنداف دعا أصجقا
يعتب عمضو، فاألقخبػف أكلى بالجعػة، كىشاؾ أناس يمػذكف بظ ىؤالء يجب أف تجعػىع، كلحلظ يشبغي أال ييسل 
أقاربو في ضضافتو، فإف إىساليع قصع رحع، ككحلظ يخاعى التختضب في أصجقائو كمعارفو األكبخ فاألكبخ، األقجـ 

يعتب عمضظ الباقػف، كمغ دكف قاعجة مذكمة، دعػت أخػاتظ البشات جسضعًا، فاألقجـ، كالبج مغ قاعجة لكي ال 
دعػت أخػانظ بحدب قاعجة معضشة، أخػانظ في الحخفة، جضخانظ في الحي، أكالد العع جسضعًا، األخػة البج مغ 

 قاعجة تخاعي فضيا ىؤالء. 

 ػ أال يقرج بجعػتو السباىاة كالتفاخخ بل استسالة قمػب أخػانو : 3

يشبغي أال يقرج بجعػتو السباىاة كالتفاخخ بل استسالة قمػب أخػانو، كالتدشغ بدشة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في إشعاـ 
 الصعاـ، كإدخاؿ الدخكر عمى قمػب السؤمشضغ. 

 ػ أال يجعػ مغ يعمع أنو يذق عمضو اإلجابة : 4

كيجب أال يجعػ مغ يعمع أنو يذق عمضو اإلجابة، إذ يػجج ضخكؼ قاىخة، فإنداف يجػز أف يكػف محمو بعضجًا ججًا، 
فإذا دعػتو ك أراد تمبضة الجعػة يتكمف أف يأخح سضارة خاصة بعج الداعة الحادية عذخة لضبًل فقج ال يسمظ ىحا 

 ػه. السبمغ، كإذا إنداف في دعػتو مذقة كبضخة يشبغي أال تجع

 ػ عجـ دعػة مغ يتأذى الحاضخكف مغ كبلمو : 5

لو عشجؼ عديسة ادعو  -كإذا حزخ أك أف لظ ابغ عع أك أخ ممحج كدعػت أخػانظ السؤمشضغ فإذا دعػتو 
تؤذؼ الحاضخيغ، فيحا إنداف مشكخ، كإذا قاؿ أحجىع كمسة بالجيغ يخد عمضيع، كإف سكت يكيخب الجػ  -بالجسمة

إذا إنداف دعػتو إلى كلضسة يتأذػ الحاضخكف مغ كبلمو، كمغ تعمضقاتو أحضانًا، كمغ عجـ كمو، كإف كاف أخاؾ، ك 
 مباالتو، مغ قػاعج الجيغ أف تجعػ اإلخػاف السؤمشضغ، دعػت أخاؾ الشدبي فضجب أال يجعى ىحا معيع. 
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 ػ يشبغي أال تجعػ إال مغ تحب إجابتو : 6

يػجج أدب أخضخ كيشبغي أال يجعػ إال مغ يحب إجابتو، أحضانًا  قاؿ سفضاف: "مغ دعا أحجًا إلى شعاـ..."، فاآلف
إنداف يجعػ شخرًا كيقػؿ: إف شاء هللا ال يأتي، إما أف تجعػه أك ال تجعو، أف تجعػه كأنت تتسشى أال يحزخ 
عػ فيحا مخالف لمدشة، قاؿ سفضاف: "مغ دعا أحجًا إلى شعاـ كىػ يكخه مشو اإلجابة فعمضو خصضئة، فإف أجاب السج
فعمضو خصضئتاف"، إذًا ال يػجج نفاؽ، كال مػاقف معمشة كمػاقف حقضقضة، كال يػجج مجامبلت، كال يػجج ازدكاجضة في 
السػاقف، إما أف تحبو فتجعػه، كإف كشت ال تحبو ال تجعو، أما أف تجعػه كتتسشى أال يحزخ فإذا حزخ خضب 

 ضشظ.
ق تقػيًة لو عمى الفدق، قاؿ رجل خضاط البغ السبارؾ: أنا أخضط كإشعاـ التقي إعانًة لو عمى الصاعة، كإشعاـ الفاس

ثضاب األمخاء فيل أخاؼ أف أكػف مغ أعػانيع؟ قاؿ: ال أنت مشيع ال مغ أعػانيع، أما الحؼ يبضعظ الخضط كاإلبخة 
 فيػ مغ أعػانيع.

 فإذا دعػت الفاسق أعشتو عمى فدقو كفجػره. 

 إجابة الصعاـ سشة مؤكجة :

صعاـ فيي سشة مؤكجة، كقج قضل بػجػبيا في بعس السػاقع، فبعزيع يقػؿ: اإلجابة كاجب كالفخض، أما إجابة ال
 كبعزيع يقػؿ: إنيا سشة، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ))َلْػ ُدِعضُت ِإَل  ُكَخاٍع أَلَجْبُت َكَلْػ ُأْىِجَي ِإَلَي ُكَخاع  َلَقِبْمُت ((
 ] أحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

عمضو شيء، قجـ لظ ذراعًا فضو قمضل مغ المحع، فتقػؿ: شكخًا لو كىحه مغ آداب الشبي عمضو الربلة  فمضذ لظ
 كالدبلـ، أما أف تحتقخ ما يقجـ لظ فيحا إثع كبضخ، كىحا كبخ، كىحا استعبلء شضصاني.

كأحضانًا رجل يقجـ لظ بختقالة صغضخة ال يػجج عشجه غضخىا، تقػؿ لو: شكخًا، بارؾ هللا فضظ، ألع يدتِح أف يقجميا لظ؟ 
ال لع يدتِح أحب أف يكخمظ، فإف الحخماف أقل مشو، بختقالة كاحجة، ال يػجج عشجه غضخىا ىحه كميا مرصمحات 

 جاىمضة. 
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 آداب إجابة الجعػة إل  الصعاـ :

 يسضد الغشي باإلجابة عغ الفقضخ :ػ أال  1

اآلف آداب إجابة الجعػة إلى الصعاـ، األكؿ: أال يسضد الغشي باإلجابة عغ الفقضخ فحلظ ىػ التكبخ السشيي عشو، 
تجعى أحضانًا إلى كتاب،مدتػػ راٍؽ ججًا، كتعخؼ أف القصعة غالضة كسػؼ يقجمػنيا لظ مغ فػؽ السئة لضخة، 

لظ ثسضغ، تخكس فػرًا كتمغي جسضع مػاعضجؾ، أما دعضت إلى كتاب فقط فضو كممبذ الصعاـ الحؼ سػؼ يقجمػنو 
وهللا تعحرني عشجؼ مػاعضج، فيحا ىػ التكبخ بعضشو، فإذا كشت مؤمشًا تمبي جسضع الجعػات، أتختار الغشي كتقػؿ 

يعخؼ إذا كاف  لمفقضخ اعحرني مذغػؿ ال يػجج عشجؼ كقت!! أتسشى أف آتي كلكغ عشجؼ مػعج ميع ججًا، وهللا
 عشجؾ مػعج ميع ججًا أـ ال، كقج تكػف نضتظ اندحابًا مغ الجعػة أك كبخًا فيحا لضذ مغ أخبلؽ السؤمغ في شيء. 

 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يجضب دعػة العبج كدعػة السدكضغ :

فتو في الصخيق فػقف شػيبًل يكمسيا في ككاف ملسو هيلع هللا ىلص يجضب دعػة العبج، كدعػة السدكضغ، فامخأة ضعضفة مدشة استػق
حاجتيا، قاؿ عجؼ بغ حاتع: وهللا ما ىحا بأمخ ممظ، ما ىحا التػاضع؟ أنت مجيخ دائخة يػجج عشجؾ مدتخجـ، قاؿ 
لظ: يا سضجؼ ىل تذخفشا إلى البضت؟ تقػؿ لو: نعع، تجبخ خاشخه، كيسكغ أف تيجيو إلى هللا، كمغ أنت؟ قج يكػف 

 مشظ، ال تعخؼ قج يكػف لو عسل شاىخ مدتقضع، أنت مجيخ عاـ كىػ مدتخجـ، قاؿ تعالى: ىحا عشج هللا أفزل 
 ﴿ ِإَذا َكَقَعِت اْلَػاِقَعُة * َلْضَذ ِلَػْقَعِتَيا َكاِذَبة  * َخاِفَزة  َراِفَعة   

 [3-1]سػرة الػاقعة: 

ال يتكبخ، ككاف ملسو هيلع هللا ىلص يجضب دعػة كيسكغ في اآلخخة أف تكػف مدتخجمًا كىػ مجيخ عاـ، ال تعخؼ، فعمى اإلنداف أ
 العبج كدعػة السدكضغ.

 -كمّخ الحدغ بغ عمي بقـػ مغ السداكضغ الحيغ يدألػف الشاس عمى قارعة الصخيق كقج نذخكا كدخًا عمى األرض 
بغ بشت رسػؿ في الخمل كىع يأكمػف، فسخ عمضيع الحدغ كسمع عمضيع فقالػا لو: ىمع إلى الغجاء يا  -خبدًا يابدًا 

هللا؟ قاؿ: نعع إف هللا ال يحب السدتكبخيغ فشدؿ كقعج معيع عمى األرض كأكل، ثع سمع عمضيع كركب فقاؿ: قج 
 أجبتكع فأجضبػني، قالػا: نعع كدعاىع فػعجىع بػقت معمـػ فحزخكا كقجـ ليع فاخخ الصعاـ.

خاء البمج الػجياء، مغ ليع الحػؿ كالصػؿ، أحج العمساء الكبار في الذاـ قبل أربعضغ سشة كاف يجعػ األمخاء كب 
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كيزع ليع كذكة، كأكالده يخجمػف ما ىحا الصعاـ؟ يقػؿ ليع: ىحا الصعاـ يحبػنو ال يأكمػنو أبجًا، كالفقخاء يجعػىع 
كيزع ليع لحسًا، إذا دعا الكبخاء يزع ليع شعامًا متػاضعًا ججًا حتى يحكقػا شعاـ الفقخاء، إذًا دعا األغشضاء 

 يع كيعمسيع أف ىحا شعاـ الفقخاء.لضؤدب

وهللا ما آمغ، وهللا ما آمغ، وهللا ما آمغ مغ بات شبعاف كجاره إلى جانبو جائع كىػ يعمع، فكاف ىحا العالع إذا 
دعا الكبخاء كاألمخاء مغ أجل أف يؤدبيع كأف يحيقيع شعاـ الفقخاء، كإذا دعا الفقخاء أذاقيع أشضب الصعاـ ككاف 

ػف ىحا الصعاـ ألنيع ال يأكمػنو، كىؤالء يحبػف ىحا الصعاـ ألنيع ال يأكمػنو، فإذا دعػت شخرًا يقػؿ: ىؤالء يحب
 إلى شعاـ يأكمو كثضخًا ما فعمت شضئًا. 

 مغ دعاه إنداف فاجخ فاسق فبل يجبو :

متكبخًا دعاؾ، أما قػؿ القائل إنسا كضعت يجؼ في قرعتو فقج ذلت لو رقبتي، ىحا القػؿ محسػؿ عمى أف إندانًا 
فإذا دعاؾ إنداف متكبخ فاسق فاجخ تعمل كال تجبو، ألنظ إذا كضعت يجؾ في قرعتو ذلت لو رقبتظ كأنت عديد 
الشفذ، أنت لمسؤمغ ذلضل أذؿ مغ شاتظ أما لمكافخ فعديد عمضو، أذلة عمى السؤمشضغ أعدة عمى الكافخيغ، مغ جمذ 

 إلى غشي فتزعزع لو ذىب ثمثا ديشو.
 كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف يحزخ شعاـ مغ دعاه إف كاف ىحا في عمسو أنو يجخل عمى قمبو الدخكر. 

 مغ ضّغ أف الجاعي يدتثقل اإلشعاـ كفعل ذلظ مباىاًة فمضذ مغ الدشة إجابتو :

أف إندانًا يجعػ  بالسشاسبة إذا إنداف دعاؾ إلى الصعاـ كلع يفخح بيحه الجعػة فإياؾ أف تجضبو، كقبل قمضل نيي عغ
إندانًا كيتسشى أال يحزخ، أما إذا دعضت إلى شعاـ كتعمع أف الجاعي قج دعاؾ متحخجًا أؼ أنت مغ مدتػػ فبلف 
كفبلف، كفبلف دعاؾ لكي ال تعتب عمضو كىػ يتسشى أال تحزخ فإياؾ أف تحزخ، كمغ ضغ أف الجاعي يدتثقل 

غ الدشة إجابتو، بل األكلى التعمل أؼ االعتحار، كقج قاؿ بعس اإلشعاـ كإنسا يفعل ذلظ مباىاة أك تكمفًا فمضذ م
الرػفضة: ال تجب إلى دعػة مغ يخػ أنظ أكمت رزقظ، كأنو سمع إلضظ كديعًة كانت عشجه، كيخػ لظ الفزل عمضو 
في قبػؿ تمظ الػديعة مشو، إذا إنداف يخػ في إجابتظ الجعػة فزبًل عمضو، كيخػ أف ىحا الصعاـ كديعة مػدعة 

مانة عشجه، كيخػ أنظ إذا أكمت مغ شعامو فقج أكمت رزقظ، قاؿ: ىحا يجاب كما سػػ ذلظ ال يجاب، كقاؿ أ
بعزيع: آه عمى لقسة لضذ عمى هللا فضيا تبعة كال لسخمػؽ فضيا مشة، فأحضانًا تأكل شعامًا حخامًا فيشاؾ تبعة 
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اجخ ليع كأكل أفخخ الصعاـ ما تخؾ شضئًا ما كمدؤكلضة، فإذا إنداف بضجه أمػاؿ أيتاـ كأكل كذىب لضدافخ حتى يت
أكمو كيقػؿ: ىحا مرخكؼ عمى الذخكة، فأؼ مرخكؼ ىحا؟ ىكحا السرخكؼ في ىحا البحخ؟ فمػ كاف مغ مالظ 
فيل تأكل ىحا الصعاـ؟ ىحا الصعاـ فضو تػبعة كمدؤكلضة كبضخة، فقاؿ ىحا الخجل: آه عمى لقسة لضذ عمى هللا فضيا 

 ا مشة.تبعة كال لسخمػؽ فضي
فعمست أنو عقػبة، التخفع عغ شعاـ السحب، كأحضانًا شخز يغضب كيحزخ لظ عذاء، كيكػف قج كمف نفدو 
فتقػؿ لو: ما بشفدي، كل ىحا التعب أفبل تأكل؟ فيحا سػء أدب، إذا إنداف محب قجـ لظ شعامًا كامتشعت فأنت 

 آثع. 

 ك لفقخ الجاعي :ػ ال يشبغي أف يستشع السجعػ عغ اإلجابة لبعج السدافة أ 2

اآلف يػجج أدب آخخ قاؿ: ال يشبغي أف يستشع السجعػ عغ اإلجابة لبعج السدافة، كسا ال يستشع لفقخ الجاعي كعجـ 
جاىو، أؼ لضذ لو جاه عطضع فيػ مغ عامة الشاس، بل كل مدافة يسكغ احتساليا بالعادة ال يشبغي أف يستشع 

: سخ مضبًل كعج مخيزًا، كسخ مضمضغ كشضع جشازة، كسخ ثبلثة السجعػ عغ اإلجابة إلضيا، قضل في بعس الكتب
 أمضاؿ كأجب دعػة فقضخ، كسخ أربعة أمضاؿ كزر أخًا في هللا، كالحجيث الذخيف: 

 )) َلْػ ُدِعضُت ِإَل  ُكَخاٍع أَلَجْبُت َكَلْػ ُأْىِجَي ِإَلَي ُكَخاع  َلَقِبْمُت ((
 ] أحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 خاؼ السجيشة مكاف بعضج ججًا، لػ دعي إلى كخاع بالغسضع قاؿ: ألجبت.الغسضع مغ أش

 ػ أال يستشع عغ تمبضة الجعػة لكػنو صائسًا بل يحزخ : 3

كاآلف األدب الثالث أال يستشع عغ تمبضة الجعػة لكػنو صائسًا بل يحزخ فإف كاف يدخ أخاه بإفصاره فمضفصخ، كىل 
كدعاؾ أخػؾ إلى الغجاء كالسكاف بعضج، فعمضظ أف تمبي الجعػة، كأف  يػجج أبمغ مغ ذلظ؟ أنت صائع صضاـ نفل،

 ، تفصخ في ذلظ الضـػ إكخامًا لو، كلضحتدب في إفصاره بشضة إدخاؿ الدخكر عمى قمب أخضو ما يحتدب في الرـػ
ربلة كأفزل األجخ الحؼ يكتب بإفصاره عشج أخضو لضدخه أعطع مغ األجخ الحؼ يكتب لو برضامو، كقج قاؿ عمضو ال

: تكمف لظ أخػؾ كتقػؿ: إني صائع؟ كقاليا مغزبًا.  كالدبلـ لسغ امتشع بعحر الرـػ
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كقاؿ ابغ عباس رضي هللا عشيسا: "مغ أفزل الحدشات إكخاـ الجمداء باإلفصار"، فاإلفصار عبادة بيحه الشضة، 
فصار بيحه الشضة عبادة، صائع صضاـ الشفل كىشاؾ أخػاف شضبػف دعػؾ إلى شعاـ يدخكف أف تأكل معيع، قاؿ: اإل

 .  كأف تقصع صػمظ فيحا عبادة كحدغ خمق فثػابو فػؽ ثػاب الرـػ

 ػ أف يستشع مغ اإلجابة لػ كاف الصعاـ شعاـ شبيٍة أك كاف الجاعي ضالسًا : 4

األدب الخابع: أف يستشع مغ اإلجابة لػ كاف الصعاـ شعاـ شبيٍة، أك البداط السفخكش مغ غضخ حبلؿ، أك كاف يقاـ 
في مػضع مشكخ مغ فخش ديباج، أك إناء فزة، أك ترػيخ حضػاف عمى سقف أك حائط، أك سساع شيء مغ 
السدامضخ كالسبلىي، أك التذاغل بشػع مغ الميػ، كالعدؼ، كاليدؿ، كالمعب، كاستساع الغضبة، كالشسضسة، كالدكر، 

ضسة، كغضبة، كلعب، كىدؿ، كعدؼ، كالبيتاف، كالكحب، كشبو ذلظ، أؼ كل دعػة فضيا كحب، كبيتاف، كزكر، كنس
 كمبلٍه...

فتمبضة الجعػة لضدت مباحًة، ك األكلى أف تخفس ىحه الجعػة، ككحلظ إذا كاف الجاعي ضالسًا، أك مبتجعًا، أك فاسقًا، 
 أك شخيخًا، أك متكمفًا شمبًا لمسباىاة كالفخخ، كىحا أيزًا مغ آداب إجابة الجعػة. 

 إلجابة قزاء شيػة البصغ :ػ أال يقرج السجضب لمجعػة با 5

األدب الخامذ: أال يقرج السجضب لمجعػة باإلجابة قزاء شيػة البصغ، فإذا رجل قاؿ: إنو أخ محب كشعامو 
شضب فؤلذىب كآكل عشجه فيحه ال تجػز، فيشا عامل مغ أبػاب الجنضا، بل بحدغ نضتو، صار إجابة ىحه الجعػة 

فسا الشضة؟ إكخاـ أخضو بإجابة الجعػة، كالشبي  أحج عػامل الجخػؿ في أبػاب الجنضا، كالجخػؿ في أبػاب الجنضا مكخكه،
 عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

ُو: ِلَتَشْع َعْضُشَظ َكْلَتْدَسْع )) َعْغ َعِصَضَة َأَنُو َسِسَع َرِبضَعَة اْلُجَخِشَي َيُقػُؿ ُأِتَي الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفِقضَل لَ 
َبًة َكَأْرَسَل ْمُبَظ َقاَؿ َفَشاَمْت َعْضَشاَي َكَسِسَعْت ُأُذَناَي َكَعَقَل َقْمِبي َقاَؿ َفِقضَل ِلي َسضِّج  َبَش  َداًرا َفَرَشَع َمْأدُ ُأُذُنَظ َكْلَضْعِقْل قَ 

ْع ُيِجِب الَجاِعَي َلْع َيْجُخِل الَجاَر َداِعًضا َفَسْغ َأَجاَب الَجاِعَي َدَخَل الَجاَر َكَأَكَل ِمَغ اْلَسْأُدَبِة َكَرِضَي َعْشُو الَدضُِّج َكَمْغ لَ 
ُج َوُمَحَسج  الَجاِعي َكالَجاُر ا  إِلسبلـُ َكاْلَسْأُدَبُة اْلَجَشُة((َكَلْع َيْصَعْع ِمَغ اْلَسْأُدَبِة َكَسِخَط َعَمْضِو الَدضُِّج َقاَؿ َفاّلَِلُ الَدضِّ

 ]الجارمي َعْغ َعِصضََّة[

 أنسا أكـخ هللا سبحانو كتعالى، كمغ سّخ مؤمشًا فقج سخه هللا. كمغ أكـخ أخاه السؤمغ فك
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َقْت )) عغ ُمَعاذ  َفَقاَؿ ُعَباَدُة َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيْخِكي َعْغ َربِِّو َتَباَرَؾ َكتَ  َْ َعاَل  َأَنُو َقاَؿ: 
َقْت َمَحَبِتي َعَم  اْلُسَتَباِذِلضَغ ِفَي َعَم  َمَشاِبَخ ِمْغ ُنػٍر َيْغِبُصُيْع ِبَسَكاِنِيُع الَشِبُضػَف  َمَحَبِتي َعَم  اْلُسَتَداِكِريَغ ِفيَ  َْ َك

يُقػَف (( جِّ  َكالرِّ
 ] أحسج عغ ُمَعاٌذ[

 ػ اإلنداف السؤمغ يشػي بإجابتو الجعػة صضانة نفدو عغ أف يداء بو الطغ : 6

سة إذا امتشعت يفدخ ىحا بالبخل، فاإلنداف السؤمغ يشػؼ بإجابتو الجعػة صضانة نفدو فاآلف أحضانًا تجعى إلى كلض
عغ أف يداء بو الطغ، كأغمب الطغ أف البخضل ال يجضب الجعػة، أؼ كقع تحت عبء الخد، فإذا لع يجب الجعػة 

ال يحب أف يجعػ فبل شيء عمضو لكغ مثل ىحا العسل قج يداء بو الطغ، فضطغ أف ىحا الحؼ رفس الجعػة بخضل 
الشاس إلى شعامو، كقج يصمق المداف فضو، كفي عخضو، فيحه ست نضات تمحق إجابة الػالئع فكضف إذا اجتسعت 
 كميا في السؤمغ، فيحه اآلداب الدت يجب أف تجتسع في السؤمغ حتى يكػف عسمو كمو هلل سبحانو كتعالى.

حتى في الصعاـ كالذخاب، اقتجاًء بخسػؿ هللا كفي  كاف بعس الدمف يقػؿ: أنا أحب أف يكػف لي في كل عسل نضة
 مثل ىحا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

َسَمَع َيُقػُؿ ِإَنَسا ))عغ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخَصاِب َرِضي الَميع َعْشيع َعَم  اْلِسْشَبِخ َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو كَ 
ْجَخُتُو ِإَل  َما َكِإَنَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى َفَسْغ َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإَل  ُدْنَضا ُيِرضُبَيا َأْك ِإَل  اْمَخَأٍة َيْشِكُحَيا َفيِ  اأَلْعَساُؿ ِبالشَِّضاتِ 

 َىاَجَخ ِإَلْضِو ((
 ] مدمع عغ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب [

في السعاصي فالشضة ال قضسة ليا أبجًا، كيشػؼ أف يدخىع لكغ الشضة الصضبة ال تعج نضًة شضبة إال في السباحات، أما 
 بذخب الخسخ كىحه مخفػضة، فالشضة الصضبة في السباحات فقط، أما إذا في معرضة فيحه الشضة ال قضسة ليا إشبلقًا.

* * * 
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 شسائل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ :

 ػ صبخه عم  أذى السذخكضغ ك تحسمو لمذجائج : 1

كاآلف إلى بعس شسائل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كاف صابخًا عمى أذػ السذخكضغ، كمتحسبًل لمذجائج في سبضل 
 هللا: 

ج   َْ َّللَاِ   َكَلَقْج ُأكِذيُت ِفي)) َعْغ َأَنٍذ َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َلَقْج ُأِخْفُت ِفي َّللَاِ َكَما ُيَخاُؼ َأ
ـ  َيْأُكُمُو  ـٍ َكَلْضَمٍة َكَما ِلي َكِلِببلٍؿ َشَعا ج  َكَلَقْج َأَتْت َعَمَي َثبلُثػَف ِمْغ َبْضِغ َيْػ َْ ُذك َكِبٍج ِإال َشْيء  ُيَػاِريِو ِإْبُط َكَما ُيْؤَذى َأ

 ِْ َدغ  َصِحضح  َكَمْعَش  َىَحا اْلَحِجيِث  َْ ِجيث   َْ ضَغ َخَخَج الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َىاِرًبا ِببلٍؿ َقاَؿ أبػ ِعضَد  َىَحا 
ـِ َما َيْحِسُمُو َتْحَت ِإْبِصِو ((  ِمْغ َمَكَة َكَمَعُو ِببلؿ  ِإَنَسا َكاَف َمَع ِببلٍؿ ِمَغ الَصَعا

 ]ابغ ماجة َعْغ َأَنٍذ [

أؼ ما أكذؼ أحج مثمسا أكذؼ عمضو الربلة كالدبلـ، كأحضانًا يقػؿ إنداف آلخخ: ال أريج لظ أف تحىب إلى ىحا 
السكاف أنرحظ، فضتخؾ الجامع نيائضًا، فالحؼ قاليا لظ إنداف لضذ مػحجًا هلل عد كجل، كال يعخؼ أف األمخ كمو 

 لكخيع خاؼ باهلل ألضذ لظ بو أسػة حدشة؟ بضج هللا، مغ كمسة كاحجة حـخ نفدو مجالذ العمع، كالشبي ا

ج  ... (( َْ ج  َكَلَقْج ُأكِذيُت ِفي َّللَاِ َكَما ُيْؤَذى َأ َْ  ))...َلَقْج ُأِخْفُت ِفي َّللَاِ َكَما ُيَخاُؼ َأ
 ]ابغ ماجة َعْغ َأَنٍذ [

أك أنت رسػؿ، كقاؿ  كحضشسا دعا قػمو لئلسبلـ قاؿ أحجىع: أنا أسخؽ ثضاب الكعبة إف كاف هللا بعثظ بذيء قط،
آخخ: وهللا ال أكمسظ بعج في مجمدظ ىحا كمسة كاحجة ألف كشت رسػاًل، ألنت أعطع شخفًا مغ أف أكمسظ، استيداًء 
أيزًا، كقاؿ آخخ: أيعجد هللا أف يخسل غضخؾ، ىحا ما رّد بو كفار قخير عمضو، كلحلظ في الصائف قاؿ: "الميع إني 

ك ىػاني عمى الشاس، يا أرحع الخاحسضغ، أنت أرحع الخاحسضغ كأنت رب  أشكػ إلضظ ضعف قػتي، كقمة حضمتي،
السدتزعفضغ، إلى مغ تكمشي؟ إلى عجك بعضج يتجيسشي أـ إلى قخيب ممكتو أمخؼ؟ إف لع تكغ غزبانًا، أك إف لع 

ف عمي فبل أبالي، غضخ أ -ىحه كل الخكايات  -تكغ ساخصًا، أك إف لع يكغ بظ سخط، أك إف لع يكغ بظ غزب 
عافضتظ أكسع لي، أعػذ بشػر كجيظ الكخيع الحؼ أضاءت لو الدسػات كاألرض، كأشخقت لو الطمسات، كصمح 
عمضو أمخ الجنضا كاآلخخة، أف تشدؿ بي غزبظ، أك أف يحل بي سخصظ، كلظ العتبى حتى تخضى، كال حػؿ كال قػة 

 إال باهلل".
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ىحا سضج األنبضاء، كسضج العالسضغ كاف مدتزعفًا، فإذا اإلنداف كاف مدتزعفًا فمو بخسػؿ هللا أسػة حدشة كما بضجه 
 شيء. 

 ػ عجلو : 2

أما عجلو فكاف ملسو هيلع هللا ىلص أعجؿ خمق هللا تعالى في حقػؽ هللا تعالى، كفي حقػؽ عباد هللا تعالى، قػامًا بالقدط، مشترخًا 
 ػؼ أك الزعضف، كالغشي أك الفقضخ، كالكبضخ أك الرغضخ، كالخجل أك السخأة، كمع الحخ أك العبج. لمحق مع الق

َكِة اْلَفْتِح َفَفِدَع َقْػُمَيا ))عغ ُعْخَكُة ْبُغ الُدَبْضِخ َأَف اْمَخَأًة َسَخَقْت ِفي َعْيِج َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي َغدْ 
َم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َساَمَة ْبِغ َزْيٍج َيْدَتْذِفُعػَنُو َقاَؿ ُعْخَكُة: َفَمَسا َكَمَسُو ُأَساَمُة ِفضَيا َتَمَػَف َكْجُو َرُسػِؿ َّللَاِ َص ِإَل  أُ 

ُجكِد َّللَاِ َقاَؿ ُأَساَمُة: اْسَتْغِفْخ ِلي َيا َرُسػؿَ  ُْ جٍّ ِمْغ  َْ ـَ َرُسػُؿ َّللَاِ  َفَقاَؿ: َأُتَكمُِّسِشي ِفي  َّللَاِ، َفَمَسا َكاَف اْلَعِذُي َقا
ُيْع َكاُنػا ِإَذا َسَخَؽ ِفضِيُع الَذِخيُف َخِصضًبا َفَأْثَش  َعَم  َّللَاِ ِبَسا ُىَػ َأْىُمُو ُثَع َقاَؿ: َأَما َبْعُج َفِإَنَسا َأْىَمَظ الَشاَس َقْبَمُكْع َأنَ 

 ِيُع الَزِعضُف َأَقاُمػا َعَمْضِو اْلَحَج َكاَلِحي َنْفُذ ُمَحَسٍج ِبَضِجِه َلْػ َأَف َفاِشَسَة ِبْشَت ُمَحَسٍج َسَخَقْت َتَخُكػُه َكِإَذا َسَخَؽ ِفض
ْت َتْػَبُتَيا َبْعَج َذِلَظ ُدشَ َلَقَصْعُت َيَجَىا ُثَع َأَمَخ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِبِتْمَظ اْلَسْخَأِة َفُقِصَعْت َيُجَىا َفحَ 

اَجَتَيا ِإَل  َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع  َْ  َعَمْضِو َكَسَمَع ((َكَتَدَكَجْت كَقاَلْت َعاِئَذُة: َفَكاَنْت َتْأِتي َبْعَج َذِلَظ َفَأْرَفُع 
َبْضِخ [  ]مدمع عغ ُعْخَكُة ْبُغ الدُّ

 لربلة كالدبلـ كبضغ الشداء، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: فالدضجة عائذة كانت كسضصة بضغ الخسػؿ عمضو ا

َأْغَمَع َفَيَع ِبِو َأْصَحاُبُو ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي الَميع َعْشيع َأَف َرُجبًل َأَت  الَشِبَي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َيَتَقاَضاُه فَ 
ِب اْلَحقِّ َمَقااًل ُثَع َقاَؿ َأْعُصػُه ِسِشا ِمْثَل ِسشِِّو َقاُلػا َيا َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمضْ  ِْ ِو َكَسَمَع: َدُعػُه َفِإَف ِلَرا

َدَشُكْع َقَزاًء (( ْْ  َرُسػَؿ َّللَاِ ِإال َأْمَثَل ِمْغ ِسشِِّو َفَقاَؿ: َأْعُصػُه َفِإَف ِمْغ َخْضِخُكْع َأ
 ] مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

 كاف عاداًل، إذا كاف ىشاؾ رجل مطمـػ فجعو يتكمع فإف لراحب الحق مقااًل كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

َدَشُكْع َقَزاًء (( ْْ  ))....إَف ِمْغ َخْضِخُكْع َأ
 ] مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

652 

 بي فع قاؿ لو: كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: وهللا إني ألمضغ في الدساء كأمضغ في األرض، كمخة أعخا

َقْدًسا َأَتاُه ُذك ))عغ أبي َسِعضٍج اْلُخْجِرَي َقاَؿ: َبْضَشا َنْحُغ ِعْشَج َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكُىَػ َيْقِدُع 
َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َكْيَمَظ َكَمْغ اْلُخَػْيِرَخِة َكُىَػ َرُجل  ِمْغ َبِشي َتِسضٍع َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ: اْعِجْؿ، َقاَؿ 

َرُسػَؿ َّللَاِ اْئَحْف ِلي  َيْعِجُؿ ِإْف َلْع َأْعِجْؿ َقْج ِخْبُت َكَخِدْخُت ِإْف َلْع َأْعِجْؿ َفَقاَؿ ُعَسُخ ْبُغ اْلَخَصاِب َرِضي الَميع َعْشو َيا
ُجُكْع َصبلَتُو َمَع َصبلِتِيْع ِفضِو َأْضِخْب ُعُشَقُو َقاَؿ َرُسػ َْ ُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َدْعُو َفِإَف َلُو َأْصَحاًبا َيْحِقُخ َأ

ـِ َكَسا َيْسُخُؽ الدَ  الَخِمَضِة ُيْشَطُخ  ْيُع ِمغَ َكِصَضاَمُو َمَع ِصَضاِمِيْع َيْقَخُءكَف اْلُقْخآَف ال ُيَجاِكُز َتَخاِقَضُيْع َيْسُخُقػَف ِمَغ اإِلْسبل
ِو َفبل ُيػَجُج ِفضِو َشْيء  ِإَل  َنْرِمِو َفبل ُيػَجُج ِفضِو َشْيء  ُثَع ُيْشَطُخ ِإَل  ِرَصاِفِو َفبل ُيػَجُج ِفضِو َشْيء  ُثَع ُيْشَطُخ ِإَل  َنِزضِّ 

َجى َعُزَجْيِو ِمْثُل َثْجِي َكُىَػ اْلِقْجُح ُثَع ُيْشَطُخ ِإَل  ُقَحِذِه َفبل ُيػَجُج ِفضِو َشْيء  َسبَ  ْْ ـَ آَيُتُيْع َرُجل  َأْسَػُد ِإ َق اْلَفْخَث َكالَج
ضِغ ُفْخَقٍة ِمَغ الَشاِس َقاَؿ َأُبػ َسِعضٍج َفَأْشَيجُ  ِْ  َأنِّي َسِسْعُت َىَحا ِمْغ اْلَسْخَأِة َأْك ِمْثُل اْلَبْزَعِة َتَتَجْرَدُر َيْخُخُجػَف َعَم  

َمَخ ِبَحِلَظ   الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكَأْشَيُج َأَف َعِمَي ْبَغ َأِبي َشاِلٍب َرِضي الَميع َعْشيع َقاَتَمُيْع َكَأَنا َمَعُو َفَأَرُسػِؿ َّللَاِ َصمَ 
َت  َنَطْخُت ِإَلْضِو َعَم  َنْعِت َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع عَ  َْ  َمْضِو َكَسَمَع اَلِحي َنَعَت ((الَخُجِل َفاْلُتِسَذ َفُػِجَج َفُأِتَي ِبِو 

]  ] البخارؼ عغ أبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼَّ

ستو باألىل كالعضاؿ : 3  ػ ْر

كسػؼ نشتقل في درس قادـ إف شاء هللا إلى رحستو بالعضاؿ، كرحستو بالربضاف، كرحستو بالسؤمشضغ، كمغ رحستو 
 باألىل كالعضاؿ ما ركاه أحسج: 
َع ِباْلِعَضاِؿ ِمْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ َكاَف  ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلظٍ  َْ ًجا َكاَف َأْر َْ َقاَؿ: َما َرَأْيُت َأ

ُغ َكَكاَف ِضْئُخُه َقْضًشا ُضَجخَ ِإْبَخاِىضُع ُمْدَتْخِضًعا َلُو ِفي َعَػاِلي اْلَسِجيَشِة َفَكاَف َيْشَصِمُق َكَنْحُغ َمَعُو َفَضْجُخُل اْلَبْضَت َكِإَنُو لَ 
ك َفَمَسا ُتُػفَِّي ِإْبَخاِىضُع َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع  َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَف ِإْبَخاِىضَع اْبِشي َكِإَنُو َفَضْأُخُحُه َفُضَقبُِّمُو ُثَع َيْخِجُع َقاَؿ َعْسخ 

بلِف َرَضاَعُو ِفي اْلَجَشِة ((َماَت ِفي الَثْجِي َكِإَف َلُو َلِطْئَخْيِغ تُ   َكسِّ
 ] أحسج َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

ُخُكْع ألْىِمي َكِإَذا َماَت ))َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َخْضُخُكْع َخْضُخُكْع ألْىِمِو َكَأَنا َخضْ 
ُبُكْع َفَجُعػُه (( ِْ  َصا

 داكد َعْغ َعاِئَذَة[ ] أبػ
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لضذ مشا مغ كسع هللا عمضو ثع قتخ عمى عضالو، كلحلظ مخة سضجنا عسخ عضغ كالضًا لػالية ككاف في حزشو ابشو يقبمو 
فأنكخ ىحا الػالي عمضو ىحا التقبضل، فقاؿ لو: أعصشي ىحا الكتاب كتاب التعضضغ كمدقو كقاؿ: إف لع تخحع أىمظ ىل 

 ُيعّمع أصحابو الخحسة، كقاؿ: "ارحسػا مغ في األرض يخحسكع مغ في الدساء"، كاف تخحع الشاس؟ يعشي كاف ملسو هيلع هللا ىلص
 يرغي اإلناء لميخة، كاف يقػؿ: 

َبِت ا ي ِىَخٍة ْمَخَأة  فِ )) َعْغ عبج هللا ْبِغ ُعَسَخ َرِضي الَميع َعْشيسا َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ: ُعحِّ
َت  َماَتْت ُجػًعا َفَجَخَمْت ِفضَيا الَشاَر َقاَؿ َفَقاَؿ َوَّللَاُ َأْعَمُع ال َأْنِت َأْشَعْسِتَيا َكال سَ  َْ َبَدْتَيا  َبْدِتضَيا َكال َْ َْ ضَغ  ِْ َقْضِتَيا 

 َأْنِت َأْرَسْمِتَيا َفَأَكَمْت ِمْغ َخَذاِش اأَلْرِض((
 َخ َرِضي المَّيع َعْشيسا [] مدمع َعْغ عبج هللا ْبِغ ُعسَ 

 كالشبي الكخيع كصف رجبًل كاف عصذًا عصذًا شجيجًا ندؿ بئخًا فذخب فمسا خخج: 

ُر ِذي َفاْشَتَج َعَمْضِو اْلَعصَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللَا َعْشو َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ َبْضَشا َرُجل  َيسْ 
 َبَمَغ َىَحا ِمْثُل اَلِحي َبَمَغ ِبي َفَشَدَؿ ِبْئًخا َفَذِخَب ِمْشَيا ُثَع َخَخَج َفِإَذا ُىَػ ِبَكْمٍب َيْمَيُث َيْأُكُل الَثَخى ِمَغ اْلَعَصِر َفَقاَؿ: َلَقجْ 

َلُو َفَغَفَخ َلُو َقاُلػا: َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َكِإَف َلَشا ِفي اْلَبَياِئِع َأْجًخا  َفَسؤل ُخَفُو ُثَع َأْمَدَكُو ِبِفضِو ُثَع َرِقَي َفَدَق  اْلَكْمَب َفَذَكَخ َّللَاُ 
 َقاَؿ ِفي ُكلِّ َكِبٍج َرْشَبٍة َأْجخ  ((

 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

قتو، أشعست حضػانًا، سقضت ىخة، أنقحت فخاشة، أنقحت نسمة، أنقحت عرفػرًا مغ يج شفل عابث، اشتخيتو مشو كأشم
 ىحا لظ أجخ كبضخ ال يعمسو إال هللا. 

َبْضَت َكِإَنُو َلُضَجَخُغ َكَكاَف ))... َقاَؿ َكاَف ِإْبَخاِىضُع ُمْدَتْخِضًعا َلُو ِفي َعَػاِلي اْلَسِجيَشِة َفَكاَف َيْشَصِمُق َكَنْحُغ َمَعُو َفَضْجُخُل الْ 
ك َفَمَسا ُتُػفَِّي ِإْبَخاِىضُع َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَف ِإْبَخاِىضعَ ِضْئُخُه َقْضًشا َفَضْأُخُحُه َفُضَقبُِّمُو ُثَع َيخْ   ِجُع َقاَؿ َعْسخ 

 اْبِشي َكِإَنُو َماَت ِفي الَثْجِي َكِإَف َلُو َلِطْئَخْيِغ ُتَكسِّبلِف َرَضاَعُو ِفي اْلَجَشِة ((
 َماِلٍظ[] أحسج َعْغ َأَنِذ ْبِغ 

فخجل لو ابغ في حي السضجاف كيدكغ في السياجخيغ، كال يػجج سضارات مذى مع أصجقائو مغ السضجاف إلى 
 السياجخيغ قّبمو كرجع، ماذا بقمبو مغ الخحسة؟ لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
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 ))َخْضُخُكْع َخْضُخُكْع ألْىِمِو َكَأَنا َخْضُخُكْع ألْىِمي ...((
 َعاِئَذَة[ ] أبػ داكد َعغْ 

سة متشاىضة فمضذ مؤمشًا :  مغ لع يكغ عشجه ْر

إف لع يكغ عشجؾ رحسة متشاىضة ألكالدؾ، كألىمظ، كلػالجتظ، كألخضظ، كألختظ فمدت مؤمشًا، كإف صمضت كصست 
كزعست أنظ مدمع، ك ىحا اإلسبلـ الرـػ كالربلة كالحج كالدكاة مطاىخ كلكغ الحقضقة ىحا الكساؿ اإلنداني الحؼ 
يرل إلضو اإلنداف عغ شخيق الربلة، فربلة مغ دكف رحسة ىحه لضدت صبلة، كلكغ الربلة شخيق الخحسة، ك 
الربلة الرحضحة شخيق الخحسة، كالشبي الكخيع كاف يقػؿ: "أكخمػا الشداء فوهللا ما أكخميغ إال كخيع كال أىانيغ إال 

ًا مغمػبًا مغ أف أكػف لئضسًا غالبًا"، كمخة غزبت الدضجة لئضع، يغمبغ كل كخيع كيغمبيع لئضع، كأنا أحب أف أكػف كخيس
 عائذة فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: " َغِزَبْت أمُّكع َغِزَبْت أمُّكع".

انطخ الكساؿ الشبػؼ، أؼ إذا أحجكع زكجتو غزبت فبل يغزب معيا إذ يجغ االثشاف معًا، إذا ىػ غزب فيي 
سفشجة ترادما ال يحرل شيء، أما إبخيقا بمػر ترادما فمغ تدكت، كإذا غزبت يدكت ىػ، فإبخيق بمػر ك إ

يبقى شيء، كأفزل شيء إسفشجة كإسفشجة، لكغ إذا غزب مخة الدكج تدكت الدكجة، كإذا غزبت ىي يدكت 
 الدكج، ىكحا عمسشا صمى هللا عمضو اتخؾ كامر، بعج ساعة ىخب الذضصاف فبل يػجج شيء. 

 َأَنا َخْضُخُكْع ألْىِمي ...(())َخْضُخُكْع َخْضُخُكْع ألْىِمِو كَ 
 ] أبػ داكد َعْغ َعاِئَذَة[

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 2: سجػد التبلكة  25الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كأفزل الربلة كأتع التدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا 

جتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في اتباعو، كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا ا
 عبادؾ الرالحضغ. 

 سجػد الربلة الصبضعي يغشي عغ سجػد التبلكة بذخط أال يشقصع فػر التبلكة :

أييا األخػة السؤمشػف، كشا نتحجث في األسبػع الساضي في مػضػع الفقو عغ سجػد التبلكة، كسجػد التبلكة يؤدػ 
خكػع أك سجػد في الربلة، غضخ سجػد كركػع الربلة، فممربلة ركػع كسجػد شبضعي اعتضادؼ حكسي، كسجػد ب

التبلكة يؤدػ بخكػع أك بدجػد غضخ ركػع الربلة األساسي كسجػده، كيجدغ عغ ىحا الدجػد، معشى يجدغ أؼ 
ة الصبضعي فخكػع الربلة الصبضعي يغشي، ركػع الربلة الصبضعي، إف نػاىا، إذا نػػ سجػد التبلكة في ركػع الربل

يجِدغ أؼ يغشي عغ سجػد التبلكة، كإف لع يشػىا يجِدغ عشو الدجػد الصبضعي، فالخكػع يجدغ بذخط الشّضة، 
كالدجػد يجدغ مغ دكف نّضة، فدجػد الربلة الصبضعي يغشي عغ سجػد التبلكة بذخط أال يشقصع فػر التبلكة أؼ 

قخأت آية الدججة فخفعت كسججت فدجػدؾ الصبضعي ىػ في الػقت نفدو سجػد يشقصع استسخار التبلكة، فسثبًل 
لمتبلكة، كلظ أف تقخأ آية بعجىا كال يشقصع االستسخار، ك لظ أف تقخأ آيتضغ كال يشقصع االستسخار، أما إذا قخأت فػؽ 

 آيتضغ فضشقصع االستسخار كيجب عمضظ عشجئٍح أف تدجج لمتبلكة سجػدًا مدتقبًل.

 جػد الربلة الصبضعي عغ سجػد التبلكة ؟ مت  يغشي س

متى يغشي سجػد الربلة الصبضعي عغ سجػد التبلكة؟ إذا كشت تقخأ اآليات فجاءت آية الدججة فقمت: هللا أكبخ، 
كركعت ركػع الربلة، كسججت سجػد الربلة، فيحا الدجػد يغشي عغ سجػد التبلكة، أما إذا قخأت آيات كثضخة 

 مغ أف تدجج لمتبلكة سجػدًا مدتقبًل عغ سجػد الربلة.بعج آية الدججة فبل بج 
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كاآلف: لػ أف مدمسًا قخأ آية الدججة، كقخأ آيتضغ أك ثبلث بعجىا، فخّخ ساججًا سجػد التبلكة ال سجػد الربلة، ثع 
كقف فبل يشبغي لو أف يخكع كيدجج، يشبغي لو أف يتع قخاءتو، إذ ُكِخَه أف يخكع كيدجج بعج سجػد التبلكة ألنو بشى 

 سجػدًا عمى ركػع، كىحا في الربلة غضخ كارد. 
قخأ اآلية فتدجج لمتبلكة تقف تتابع اآليات، أما إذا أنيضت القخاءة عشج آية الدججة فخكػع الربلة كسجػدىا يجدئاف ت

 كيغشضاف عغ سجػد التبلكة، كالخكػع يغشي بشّضة، كالدجػد يغشي مغ دكف نّضة، فيل ىحا كاضح؟ 
كعة أخخػ فدسع آية الدججة مغ إماـ يرمي اآلف: لػ سسع رجل مغ إماـ لع يأتَّع بو آية سججة، أك ائتع بو في ر 

كىػ لع يأتَّع بو، في الخكعة الثانضة ائتع بو يجب أف يدجج خارج الربلة، فالسدتسع يدجج خارج الربلة، كالحؼ 
ائتع بيحا اإلماـ بعج أف يشيي اإلماـ صبلتو يدجج ىػ سججة التبلكة خارج الربلة، كإف ائتع بو قبل سجػد إمامو 

 فمػ فخضشا قخأ آية الدججة، كقاؿ: هللا أكبخ لمدجػد كائتع بو في ىحه األثشاء يأتَّع بو ساججًا مباشخة.ليا سجج معو، 
كإف اقتجػ بو بعج سجػدىا في ركعتيا فيحه حالة دقضقة: دخل رجل السدجج يـػ الجسعة في الفجخ فاإلماـ قخأ 

ء ىحا الخجل كائتع باإلماـ في آخخ تدبضحة مغ الدججة كسجج ثع كقف كتابع الدػرة فمسا انتيى مغ الدػرة ركع فجا
الخكػع، ىل عمضو سجػد التبلكة؟ الجػاب ال! ألنو أدرؾ ركعة مع اإلماـ كإدراؾ جدء كإدراؾ الكل، ككأنو كقف 

 كاستسع إلى الدػرة، كسجج لمتبلكة ككقف كركع. 

 سجػد تبلكة: قخاءة القخآف خارج الربلة ليا سجػد تبلكة كقخاءة القخآف داخل الربلة ليا

كاآلف: لػ قخأت القخآف خارج الربلة كمّخت بظ آية سججة كسججت ثع قست فرمَّضت كقخأت سػرة فضيا سججة يجب 
أف تدجج مخة ثانضة، فقخاءة القخآف خارج الربلة ليا سجػد تبلكة، كقخاءة القخآف داخل الربلة ليا سجػد تبلكة، كلػ 

دجج قاـ فرّمى كفي قخاءتو سججة تغشضو الدججة الثانضة عغ األكلى، أما لػ قخأ القخآف أكاًل كفي قخاءتو سججة كلع ي
 قخأت مجسػعة آيات فضيا سججات في مجمذ كاحج تدجج سججة كاحجة. 

 السجمذ ال يتبجؿ إذا غّضخت الغخفة :

قخأت آية  أما إذا تبجؿ السجمذ مثبًل غّضخت مكانظ كغضخت الغخفة، إذا تبجؿ السجمذ فعمضظ أف تدجج لمتبلكة إذا
 التبلكة مخة أخخػ. 
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قضل: إف السجمذ ال يتبجؿ إذا غّضخت الغخفة، فإذا بجلت مكانظ مغ زاكية ألخخػ ال يتبجؿ السجمذ، كلػ بجلت 
مكانظ مغ زاكية مدجج ميسا كاف فدضحًا فاألمخ كمو مجمذ كاحج كلػ غضخت مكانظ مغ شخقو إلى غخبو فيحا 

معيا فسجمذ كاحج، اتكأت كجمدت كقست كركبت كندلت فيحا كمو  مجمذ كاحج، كأنت في الدفضشة فتحخكت
 مجمذ كاحج. 

 َتَبُجؿ مجمذ الدامع يمدمو بتكخار الدجػد :

أما الدامع إذا كاف قارئًا يقخأ القخآف ككاف فضيا آية سججة فعمضو أف يدجج، خخج مغ مكانو فالدامع كالقارغ مجمدو 
أف يدجج مخة ثانضة َتَبُجؿ مجمذ الدامع يمدمو بتكخار الدجػد، أما  كاحج كرجع كقخأ آية أخخػ فضيا سججة فعمضو
 ثبات مجمذ الدامع فبل يمدمو بتكخار الدجػد.

قاؿ: ُكِخَه أف يقخأ سػرة كيجع آية الدججة فسكخكه! كُنِجَب ضع آية أك أكثخ إلضيا، كُنِجَب إخفاؤىا! مثبًل: أنت كإماـ 
لظ إيقاع صػتي خاص بالتكبضخات، كإذا قمت: هللا أكبخ لدجػد التبلكة فضشبغي لظ أف تغضخ ىحا اإليقاع كي يشتبو 

لػتخ جساعة في رمزاف، إذ يكػف السرمي غضخ مشتبو، فضقػؿ الغافل، كىحا يحجث أكثخ ما يحجث في صبلة ا
اإلماـ: هللا أكبخ فضخكع نرف السرمضغ! ىػ قاؿ: هللا أكبخ لجعاء القشػت، كاألصػؿ أف يكّبخ ىحه التكبضخة برػت 
خ، هللا مختمف عغ تكبضخاتو االعتضادية، في صبلة العضج أيزًا ىشاؾ ثبلث تكبضخات قبل الخكػع، هللا أكبخ، هللا أكب

أكبخ، إذا قمت الخابعة مثل السخات الثبلثة يبقى السرمػف كاقفضغ، فعمضظ أف تقػؿ الخابعة بإيقاع صػتي مختمف 
 عغ الثبلث كي يخكعػا معظ كىحه حكسة مغ اإلماـ. 

 مغ يقخأ القخآف ك ىػ جالذ فعمضو أف يكف ثع يدجج إف مخت معو سججة :

أال يدجج مباشخة بل أف يكػف كاقفًا ثع يدجج! لػ فخضشا قارئًا يقخأ القخآف  إذا إنداف جالذ يقخأ قخآنًا، فالدّشة 
كحػلو عذخة مدتسعضغ كمخت آية سججة ال يخفع الدامع رأسو مغ سجػد التبلكة حتى يخفع التالي الحؼ ىػ اإلماـ، 

الحاضخكف كأنو  كلػ عذخة يجمدػف في السجمذ كتالي القخآف سجج لمتبلكة، فالتالي إذا قاؿ: هللا أكبخ يخفع
إماميع، لكغ إذا كاف التالي يقخأ القخآف جالدًا في مجمذ، كالشاس تجمذ جمدات مختمفة، فبل يشبغي لمتالي أف 
يتقجميع، كال يشبغي لمسدتسعضغ أف يرصَّفػا، ألف ىحا الدجػد لضذ صبلة! ككل مرلٍّ عمى كضعو كسا ىػ شبعًا 

 التأخضخ.باتجاه القبمة، كلكغ ال داعي لبلصصفاؼ عمى 
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كُشِخط لرحتيا شخائط الربلة مغ ستخ لمعػرة، كاستقباؿ القبمة، كالصيارة مغ الحجث، كشخكط الربلة نفديا ىي 
شخكط سجػد التبلكة، إال التحخيع ككضفضتيا أف يدجج سججة كاحجة بضغ تكبضختضغ ىسا سشتاف ببل رفع يج كال تذيج كال 

 تدمضع.
* * * 

 آداب الصعاـ كالذخاب :

إلى الفرل السختار مغ إحضاء عمـػ الجيغ، كال زلشا في آداب الصعاـ كالذخاب، كالصعاـ كالذخاب سمػؾ كاآلف 
يػمي، ماداـ في اإلنداف قمب يشبس فبل بج مغ أف يأكل، ك ىحا الدمػؾ الضػمي الشبي عمضو الربلة كالدبلـ شّخع 

في الجقة كيحا الكتاب، كاآلف في بعس الجكؿ األجشبضة  لو آدابًا كثضخة، ما رأيت كتابًا يجسع بضغ دفتضو آدابًا متشاىضة
يجرسػف بعس الدفخاء مػاد عغ آداب االستقباؿ، كعغ آداب التػديع، كآداب الحجيث مع الزضف، كآداب الصعاـ، 
ككضف تسدظ الذػكة بالضدار ككضف بالضسضغ أك بالعكذ ال أعخؼ، ىحه أشضاء دقضقة ججًا، فيحه ىي السعمػمات 

 يا السدمع، ىحا بخكفضدػر إسبلمي. التي يحتاج

 آداب الحزػر في مشدؿ الجاعي كالجمػس فضو :

 ػ أف يجخل الجار كال يترجر فضأخح أْدغ األماكغ : 1

الضـػ درسشا: آداب الحزػر في مشدؿ الجاعي كالجمػس فضو، أما الحزػر فأدبو أف يجخل الجار كال يترجر فضأخح 
ة الثانضة، جاء أخ الداعة الثانضة جمذ في صجر السشدؿ، لعل ىحا السزضف أحدغ األماكغ، مثبًل: الجعػة الداع

، فأنت كزضف لضذ لظ الحق  داٍع أشخاصًا أكزف مغ ىحا الحؼ جاء فتخؾ الرجر لبعس أشخاص مغ عمضة القـػ
أف تجمذ في أبيى مكاف، كلظ أف تجمذ في مكاف ما، فإذا رأػ السزضف أف مكانظ ال يمضق بظ فضغضخ لظ 

 ف الحؼ انتقضتو فيػ يجعػؾ إلى الجمػس في مكاف غضخه، كىحا أكؿ أدب. السكا
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 ػ أال يتأخخ في الحزػر : 2

األدب الثاني: أال يتأخخ في الحزػر، ترػر أنظ داٍع عذخة أشخاص كمغ تأخخ مشيع يجب أف يكػف مػجػدًا 
ع تذعخ بزضق كاندعاج مغ ىحا كالداعة أصبحت الثالثة كلع يرل بعج، كالصعاـ سضبخد، كالحزػر اندعجػا، فك

 التأخخ؟ 

 ػ أال يأتي قبل الػقت السحجد :  3

 ك مغ آداب حزػر السأدبة أك الػلضسة أف تأتي في الػقت السحجد.
كمغ آداب الحزػر أيزًا: أال تأتي قبل الػقت السحجد! مثبًل: أنت دعػت فبلنًا مغ أقخبائظ كزكجتو فجاء مشح 
الداعة التاسعة مع ست أكالد! فأنت لع تدتصع أف تقـػ بأؼ عسل في البضت، ك بعس الشاس ال تشتبو ليحه 

الصعاـ، كالحاجات، كاألدكات، فجاء ىحا الشػاحي، ىحا رّتب البضت، كنطفو، كمّدحو، كيخيج أف يمتفت لتحزضخ 
الزضف كأكالده قبل السػعج بخسذ ساعات ىحا أصبح عبئًا، فالحزػر في كقت غضخ مشاسب لضذ مغ الدّشة، 
كالتأخخ لضذ مغ الدّشة، كالجمػس في مكاف أنت اختختو لضذ مغ الدّشة، دع صاحب البضت يجمدظ في السكاف 

 الحؼ يختئضو لظ. 

 صاْب البضت بسكاف ال يشبغي لو أف يخالفو فضو :ػ إف أشار لو  4

قاؿ: إف أشار لظ صاحب البضت بسكاف ال يشبغي لظ أف تخالفو فضو، قاؿ لظ: تفزل إلى ىشا، ال ال ىشا أنا مختاح 
ججًا، ىشا مػاجو الباب، إذا فتح الباب زكجتو تشاكلو الصعاـ، فالسزضف أمضخ بضتو، قاؿ لظ: تفزل إلى ىشا، قل 

بعس الشاس، قاؿ: فإف أشار صاحب البضت بسػضع  لو: حاضخ، ال، ال مختاح ىشا، أريح لي، تقع مذاحشات عشج
 فبل يشبغي لظ أف تخالفو أبجًا، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) إف مغ التػاضع هلل الخضا بالجكف مغ شخؼ السجالذ((
 ]الصبخاني عغ شمحة[
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 ػ الجمػس ْضث يشتيي بو السجمذ : 5

، كلحلظ فاإلنداف ال يأخح عمى خاشخه أنو جمذ أنت لظ مكانة كبضخة فجمدت بصخؼ الباب فيحا مغ التػاضع هلل
عمى كخسي خضدراف، كالجسضع يجمدػف عمى كشبات، أال يعخفػف قضستو؟ ال ىحا مغ الدّشة، اجمذ حضث يشتيي بظ 
السجمذ، يقػلػف: إف ىاركف الخشضج كاف في الحج فصمب مغ بعس مخافقضو أحج كبار العمساء كأعتقج أنو مالظ، 

 يدتػؼ مالظ كعالع آخخ في السجيشة، فقضل ليحا العالع: لػ ذىبت إلى أمضخ السؤمشضغ فتعطو، فقاؿ كقجيسًا قالػا: ال
مالظ: قػلػا لو: يا ىاركف العمع يؤتى كال يأتي، فقاؿ: ىاركف الخشضج ىحا الحؼ قالو حق، فمسا جاءه قاؿ: قػلػا لو 

ضًا يجمذ عمضو، شبعًا إذا إنداف جمذ عمى ال أسسح لو بتخصي رقاب الشاس، قاؿ: صجقت، فمسا جمذ أعصػه كخس
كخسي في مدجج لغخض فيحا ال تثخيب عمضو إنو مزصخ ك معو ألع بطيخه، أك ألع في مفاصمو، ك ىحا مباح لو، 
ك لكغ مغ دكف سبب ال يشبغي أف يجمذ الخجل في بضت هللا عمى شيء متسضد بجاعي الكبخ، فمسا جمذ عمى 

: مغ تػاضع هلل رفعو كمغ تكبخ كضعو، قاؿ: خحكا عشي ىحا الكخسي كجمذ -مالظ–كخسضو قاؿ لو ىحا اإلماـ 
في األرض، ك ىحا مغ آداب السجمذ حتى أف أعخابضًا دخل عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ: أيكع دمحم؟ لع أعخفو مغ ىػ؟ ىحا 

 لشطخ.دلضل ماذا؟ أنو كاف يجمذ بضغ أصحابو كػاحج مشيع، كلع يكغ لو مكاف فخع يجحب ا
شيء آخخ: سضجنا عسخ رضي هللا عشو قاؿ: أريج أف أعضِّغ كالضًا إف كاف مع أصحابو أمضخًا عمضيع بجا ككأنو كاحج 
مشيع، كإف كاف مع أصحابو كاحجًا مشيع بجا ككأنو أمضخ عمضيع، مقضاس دقضق ججًا فاإلنداف إذا دخل لبضت 

 ػاضع. السزضف يجب أف يجمذ حضث يشتيي بو السجمذ كىحا مغ الت

 ػ ال يشبغي لو أف يجمذ مػاجو باب الحجخة الخاصة بالشداء : 6

 قاؿ: كال يشبغي لو أف يجمذ مػاجو باب الحجخة الخاصة بالشداء كستخىع. 

 ػ ال يكثخ الشطخ إل  السػضع الحي يخخج مشو الصعاـ : 7

ء صاحب البضت مثبًل شبقًا كبضخًا، كال يكثخ الشطخ إلى السػضع الحؼ يخخج مشو الصعاـ، كضعػا الصاكلة حسمػا أبشا
أحزخكا الثاني نطخ إلضو، قاؿ: ىحا لضذ مغ الدّشة، تأكضج الشطخ بالصعاـ، كأف تتابعو بشطخؾ، ككضف كضعػه، 

، كماذا فعمت، كىل الصعاـ دِسع أـ أنو خفضف، ىحا لضذ مغ الدّشة.   كماذا شبخت لشا الضـػ
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 ػ عجـ ّْج الشطخ في الصعاـ : 8

 شطخ في الصعاـ لضذ مغ الدّشة، قاؿ: فإنو دلضل الذخع. كأف تحّج ال

 ػ أف يخز بالتحضة كالدؤاؿ مغ يقػـ مشيع إذا جمذ : 9

كيخز بالتحضة كالدؤاؿ مغ يقـػ مشيع إذا جمذ، كأحضانًا تجعػ أربعة أك خسدة ك كأنيع يجمدػف في مأتع 
خفو تدألو: االسع الكخيع؟ عسمكع؟ إف شاء فجسضعيع صامتػف كىحا كبخ، لضذ مغ الدّشة، فسغ يجمذ أمامظ ال تع

هللا أنت مختاح؟ كضف صحتظ؟ كع كلج عشجؾ؟ ىحا مغ السؤاندة، دعػتو لتكػف ىشاؾ مؤاندة أما إذا كاف الجسضع 
 صامتضغ فيحا سكػت الكبخ. 

 ػ أف يعخِّؼ صاْب البضت الزضف عغ جية القبمة : 19

أف يعخِّؼ صاحب البضت الزضف عغ جية القبمة، فالػقت  أما إذا كاف دخل ضضف إلى البضت لضبضت فضو، فضجب
لضل كلع يعخؼ مغ أيغ القبمة فّزل أف يرمي قضاـ المضل أك الِعذاء، فسغ الدّشة القبمة مغ ىحه الجية، كأف يعخفو 
بضت الخبلء، كمػضع الساء، دخمت لبضت صاحبو كخيع، خرز جشاحًا مدتقبًل لمزضػؼ، غخفة جمػس، كغخفة 

، كمخاف ق عامة كاممة، كأبػاب مدتقمة، فالزضف يأخح راحتو تسامًا، فيشا تشاـ، كىحا ىػ الحساـ، كىحا بضت نـػ
 الخبلء، كىشا الػضػء ك القبمة في ىحه الجية، فيحا مغ الدّشة.

 ػ أف يغدل صاْب البضت يجيو قبل الصعاـ أماـ ضضػفو : 11

قاؿ: مغ الدّشة أيزًا أف تغدل يجيظ قبل الصعاـ أماـ ضضػفظ لكي يقتجكا بظ كىحه مغ سّشة رسػؿ هللا، كبخكة 
 الصعاـ الػضػء قبمو كالػضػء بعجه، كمغ الدّشة أيزا أف تكػف آخخ مغ يغدل يجيو مغ الصعاـ. 

 ػ إذا دخل الزضف كرأى مشكخًا فعمضو أف يغضخه بمدانو أك بضجه : 12

ا إذا دخل الزضف كرأػ مشكخًا فعمضو أف يغضخه بمدانو أك بضجه، فالسشكخ فخش الجيباج في استعساؿ أكاني قاؿ: أم
الفزة كالحىب، كالتراكيخ عمى الججراف، ك سساع السبلىي كالسدامضخ، كحزػر الشدػة الستكذفات الػجػه، فالػجو 
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 فتشة، أـ فبلف أعصشا الصعاـ، َأْحَزَخت اخخج مغ البضت فػرًا!
ىحا اإلنداف لضذ أىبًل أف تمّبى دعػتو، أك يصمب ابشتو لضعخِّفو عمضيا، إنيا في الرف الخابع الجامعي، ما ىحا؟ 

 مثل ىحا اإلنداف لضذ أىبًل أف تجاب دعػتو.
* * * 

 آداب إْزار الصعاـ :

 ػ تعجضل إْزار الصعاـ : 1

داعة الثالثة حتى الداعة الخامدة لع يجيد اآلف آداب إحزار الصعاـ: أكؿ أدب تعجضل إحزار الصعاـ، دعػه ال
الصعاـ بعج، يخدد قػؿ: أىبًل كسيبًل بكع، كفاؾ تأىضبًل ضع الصعاـ! أيزًا ىحا مغ سػء األدب، السجعػ قاـ بتختضب 
أنو سضتشاكؿ الصعاـ الداعة الثالثة، تشاكؿ فصػره مشح الداعة الدادسة كالشرف ثع ذىب لسجرستو أك لعسمو، عمضو 

في الثالثة حتى الخامدة يأكل ىحا خبلؼ الدّشة، قاؿ: تعجضل الصعاـ فحلظ مغ إكخاـ الزضف كقج قاؿ القجـك 
 ملسو هيلع هللا ىلص: 

ـِ اآلِخخِ  ـِ اآلِخِخ، َفبل ُيْؤِذ َجاَرُه، َكَمْغ َكاَف ُيْؤِمُغ ِباّلَِلِ َكاْلَضْػ َفُو، َكَمْغ َكاَف ، َفْمُضْكِخـْ َضضْ ))َمْغ َكاَف ُيْؤِمُغ ِباّلَِلِ َكاْلَضْػ
ـِ اآلِخِخ، َفْمَضُقْل َخْضًخا َأْك ِلَضْرُسْت ((  ُيْؤِمُغ ِباّلَِلِ َكاْلَضْػ

 ] البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 ْق الحاضخيغ في التعجضل أكل  مغ ْق مغ تأخخ :

قاؿ: ميسا حزخ األكثخكف كغاب كاحج أك اثشاف كتأخخكا عغ الػقت السػعػد فحق الحاضخيغ في التعجضل أكلى 
مغ حق أكلئظ في التأخضخ، إذا كشت قج دعػت أربعة مغ أصيختظ، كدعػت أكالد عسػمتظ، كأقخباؤؾ، مجسػعيع 

الشرف لع يأتػا، الدّشة أف تزع الصعاـ خسدة عذخ، بقي اثشاف لع يأتضا، الجعػة الداعة الثالثة حتى الثالثة ك 
كيباشخ الجسضع باألكل! فإذا تأخخ تقػؿ لو: نحغ دعػناؾ الداعة الثالثة، ىشاؾ أشخاص يؤخخكف الشاس كميع مغ 
أجل كاحج، يربح ىشاؾ نقسة كاندعاج، قاؿ: حق الحاضخيغ في التعجضل أكلى مغ حق أكلئظ في التأخضخ إال في 

تأخخ فقضخًا فضربح ىشاؾ كدخ خاشخ، لضذ لو قضسة أبجًا؟ ىػ ال يفدخىا تفدضخًا نبػيًا بل حالة كاحجة إذا كاف الس
تفدضخًا اجتساعضًا، ال قضسة لو، تشاكلػا الصعاـ كتخكػه، إذا كاف قج استأذنيع في أخ لع يأِت حتى اآلف خاشخه غاٍؿ 
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عاـ مع االستئحاف مغ الزضػؼ فبل بأس في عمضشا، قاؿ: إال إذا كاف الستأخخ فقضخًا يشكدخ قمبو بحلظ! فتؤخخ الص
 التأخضخ، قاؿ تعالى: 

ِجيُث َضْضِف ِإْبَخاِىضَع اْلُسْكَخِمضَغ   َْ  ﴿ َىْل َأَتاَؾ 
 [ 24] سػرة الحاريات : 

 كضف أكخميع سضجنا إبخاىضع؟ قاؿ تعالى: 

ِشضٍح  َْ ـ  َفَسا َلِبَث َأْف َجاَء ِبِعْجٍل   ﴿ َقاَؿ َسبَل
 [ 69] سػرة ىػد: 

 ع يتأخخ، إشارة مغ هللا سبحانو كتعالى إلى تعجضل إشعاـ الزضف، قاؿ تعالى: ل

 ﴿ َفَخاَغ ِإَل  َأْىِمِو َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِسضٍغ  
 [ 26] سػرة الحاريات : 

الخكغاف الحىاب بدخعة، كىشاؾ معشى آخخ قاؿ: الحىاب ُخفضة، تعاؿ يا بشي أحزخ لشا فخكجًا أماـ الزضف، 
يسكغ أف يقػؿ لظ: ال وهللا ال تحزخ شضئًا، إذا كشت كخيسًا أخبخ ابشظ خارج الغخفة، أما أف تبمغ أكامخؾ البشظ 

جائعًا، أك يخبخؾ بأؼ عحر، قاؿ: راغ إلى أىمو عغ الصعاـ أماـ الزضف، الزضف يخجل كيقػؿ لظ: ال وهللا لدت 
مغ معانضيا أسخع خفضة مغ دكف أف يذعخ الزضف، قاؿ حاتع األصع: العجمة مغ الذضصاف إال في خسدة فإنيا 
مغ سّشة رسػؿ هللا، إشعاـ الزضف، كتجيضد السضت، كتدكيج البكخ، كقزاء الجيغ، لساذا أنت مدتعجل عمى 

صاف، ال، أداء الجيغ يجب فضو التعجضل، كالتػبة مغ الحنب، في ىحه األمػر الخسذ يجب الجيشات؟ العجمة مغ الذض
 التعجضل عمى التأخضخ. قاؿ: الػلضسة في الضـػ األكؿ سّشة، كفي الثاني معخكؼ، كفي الثالث رياء. 

 ػ تختضب األشعسة بتقجيع الفاكية أكاًل إف كانت مغ غضخ إْخاج ثع المحع فالثخيج : 2

لثاني في تقجيع الصعاـ: تختضب األشعسة بتقجيع الفاكية أكاًل إف كانت مغ غضخ إحخاج، يقػؿ الزضف األدب ا
لمسزضف: أنا أرغب أف أمذي عمى الدّشة، قجـ لشا الفاكية أكاًل، ال يػجج عشجه فػاكو، قجمت لو الػلضسة ككأسًا مغ 

كية أكاًل ال مانع، ألنو كضعيا لتأكميا أنت، الذاؼ.... فإف كججت الفػاكو فزعيا أمامو، إذا سسحت أعصشا الفا
 لقػلو تعالى: 

 ﴿ َكَفاِكَيٍة ِمَسا َيَتَخَضُخكَف * َكَلْحِع َشْضٍخ ِمَسا َيْذَتُيػَف  
 [21-20] سػرة الػاقعة: 
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 ثع أفزل ما يقجـ بعج الفاكية المحع كالثخيج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ـِ (())َفْزُل َعاِئَذَة َعَم    الشَِّداِء َكَفْزِل الَثِخيِج َعَم  الَصَعا
 ] أحسج َعْغ َعاِئَذَة[

بعج ذلظ قاؿ: إف جسع إلضو حبلكة بعجه فقج جسع الصضبات كميا، أؼ أكسل شيء، الفاكية فالصعاـ فالحمػػ، ك 
س سعخ لحع البذخ بالشدبة لسػضػع المحع، إذا ارتفع سعخ لحع البذخ يشقز سعخ لحع الغشع دائسًا، أما إف انخف

أؼ أصبحت الشداء كاسضات عاريات ارتفع سعخ لحع الغشع دائسًا، فيشاؾ عبلقة عكدضة بضغ لحع البذخ كلحع 
الغشع، إذا كانت الشداء مبحكلة في الصخقات، كال يػجج شيء قج ُسِتخ، فعشجئٍح تربح أسعار لحع الزأف غضخ 

البذخ فيبصت لحـػ الغشع، كرجل سأؿ اإلماـ الذافعي كىػ  معقػلة، فػؽ شاقة اإلنداف، أما إذا ارتفع سعخ لحع
 أبػ العبلء السعخؼ قاؿ لو: 

 ما باليا قصعت في ربع ديشار؟  يج  بخسذ مئضٍغ عدجج كديت
*** 

سؤاؿ عجضب، أؼ أف ىحه الضج لػ قصعت خصًأ ديتيا خسدسئة ديشار ذىبًا، كخسدسئة ديشار أؼ خسدسئة لضخة ذىبضة 
سشيا ألف لضخة تقخيبًا، ألف ىحه الضج أداة أكلى في الحضاة، ما باليا قصعت في ربع ديشار؟ إذا سخقت تقخيبًا، كالمضخة ث

 ىحه الضج نفديا ربع ديشار تقصع عقابًا، فأجابو اإلماـ الذافعي: 

 ذؿ الخضانة فافيع ْكسة الباري  عد األمانة أغبلىا كأرخريا 
*** 

 لسا كانت أمضشة كانت ثسضشة، فمسا خانت ىانت. 

ربع ديشار قصعػىا لو، جاء مشجكب شخكة أجشبضة إلى قصخ عخبي مدمع يصبق الذخيعة اإلسبلمضة في الدخقة، فخأػ 
مشطخًا كاد يرعق، رأػ سضارة شحغ كقػج حسمت برشجكقيا السكذػؼ أكثخ مغ عذخيغ كضدًا كل كضذ فضو ممضػنا 

رياؿ، ىحه الدضارة متجية مغ مكة إلى أبيا، الصخيق سبعسئة كضمػ متخ، كالدائق كحجه مكمف أك ثبلثة مبليضغ 
 بشقل ركاتب ىحه السحافطة في بجاية الذيخ! في سضارة مكذػفة رياالت بأكضاس مغ دكف حخاسة: 

 ذؿ الخضانة فافيع ْكسة الباري  عد األمانة أغبلىا كأرخريا
*** 
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 سا خانت ىانت. لسا كانت أمضشة كانت ثسضشة، فم

 تقجيع الساء البارد مغ إكخاـ الزضف :

كتتع ىحه الصضبات بذخب الساء البارد كصب الساء الفاتخ، كعشجما يقػؿ لظ الزضف: أريج كأسًا مغ الساء فبل تفتح 
 الرشبػر عمى أؼ فتحة فتسؤل لو كأسًا ساخشة، فسغ إكخاـ الزضف تقجيع الساء البارد.

ك رجل قجـ ضضافة لحكساء، قاؿ بعزيع: "لع نكغ نحتاج لكل ىحا إذا كاف خبدؾ جضجًا كماؤؾ باردًا كخمظ 
كقاؿ بعزيع: "الحبلكة بعج الصعاـ خضٌخ مغ كثخة األلػاف"، كاإلنداف يذعخ بحاجة  -كىحا ىػ القػاـ-حامزًا"، 

مغ دكف حمػػ، فالِغ لو لػنضغ كأضف  بعج الصعاـ أف يأكل شضئًا محاقو حمػ، فأنت قج كضعت ثسانضة ألػاف
 الحمػػ، مسا يؤدؼ لكساؿ الزضافة فالحبلكة بعج الصعاـ خضٌخ مغ كثخة األلػاف. 

 ػ تقجيع ألصف األلػاف قبل الصعاـ : 3

ـ مغ األلػاف ألصفيا حتى يدتػفي مشيا مغ يخد كال يكثخ األكل بعجه، كأحضانًا تقجـ لئلنداف شعامًا كىػ  ك أف يقجِّ
يأكل مشو كثضخًا فإذا شارؼ عمى الذبع قجمت لو األشباؽ المحيحة، لقج أحخجتو، إذا أراد أف يكسل مشيا أكل جائع 

خبلؼ الدشة، كإذا لع يأكل مشيا أحخقت قمبو، فيحه مذكمة، فسغ الدشة أف تقجـ ألصف األلػاف قبل الصعاـ، حتى 
لى بدتاف فضصعسػه تضشًا، كيػجج بضغ السزضف كابشو يأكل اإلنداف حاجتو مغ ألصف األشباؽ، كأف يأخحكا إندانًا إ

َخ؟ فضقػؿ لو: نعع، فضقػؿ لو: اآلف اعدمو عمى الصعاـ، لقج انتيى مغ الصعاـ.  حخكات سخية، يذضخ لو: ىل قذَّ
ك يحكى عغ بعس أصحاب السخكءات أنو كاف يكتب ما يدتحزخه مغ ألػاف كيعخضو عمى الزضفاف، ىحا  

تقي الصعاـ الحؼ فضو خزار مثبًل، ال يحب أكبلت الخز ألنو متعب كىحا مبالغة شعامشا، عخؼ الزضف فضش
 باإلكخاـ.

ـ لي بعس السذايخ لػنًا في الذاـ مغ الصعاـ فقمت: عشجنا في العخاؽ يقجـ ىحا المػف مع  قاؿ بعس السذايخ: قجَّ
 آخخ، قاؿ: ككحا عشجنا في الذاـ، كلع يكغ عشجه لػف آخخ فاستحضا مشي.

ق عمى الصعاـ حخٌج ججًا، وهللا ىحه األكمة يشاسبيا أكمة ثانضة، الثانضة غضخ مضدخة فخجل، كاحسّخ كجيو. ال التعمض
ُخكا الْػُجػَه، ىحا ىػ الكساؿ، أخي أنا مدمع! مدمع صحضح، ضغ نفدو مدمسًا بتخؾ الكبائخ، كالسدمع مصالب  ُتَحسِّ

 الصعاـ يحخج صاحب البضت.بيحه الجقائق لضكػف ضمو خفضفًا ججًا، أؼ تعمضق عمى 
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ـ إلضشا ألػاف مغ الخؤكس السذػية شبضخًا كقجيجًا، فكشا ال نأكل نشتطخ بعجىا لػنًا أك َحَسبًل،  قاؿ: كشا في ضضافة فُقجِّ
فجاءنا صاحب البضت بػعاء التغدضل، كلع يقجـ غضخىا، فشطخ بعزشا إلى بعس ككاف بعس الذضػخ مّداحًا فقاؿ: 

 لى يقجر أف يخمق رؤكسًا ببل أبجاف، قاؿ: كبتشا تمظ المضمة جضاعًا.إف هللا سبحانو كتعا
قرة كاقعضة، حجثشي شخز قاؿ: كشت مدافخًا كدعضت لغجاٍء نفضٍذ ججًا، فػضعػا نػعًا مغ أنػاع األكزؼ لكغ 
حجسيا مثل خف الجسل كبضخ، كضعػا لكل شخز قصعتضغ، ك ىشاؾ رجل تشاكليا بدخعة، فجاء صاحب السشدؿ 

عمضو بتشاكؿ قصعة ثالثة، كتذجيجه شيء فػؽ الترػر، كخاؼ صاحب البضت أف تتكخر ىحه القرة، فقاؿ كأكج 
أحجىع: أنا أنيي القصعة األكلى كأبتعج عغ الصعاـ، كيحمف عمّي السزضف أف أتشاكؿ الثانضة، كأكػف بحلظ قست 

، تشاكؿ القصعة األكلى كابتعج عغ السائجة، بحل كسط، كقاؿ لي: إنو كاف جائعًا جػعًا شجيجًا كمشح عجة أياـ لع يأكل
قاؿ لو صاحب الصعاـ خضخ؟ قاؿ: وهللا اكتفضت، فقاؿ لو: يا أىبًل كسيبًل! قاؿ: ما نجمت عمى شيء كشجمي عمى 

 تخؾ الصعاـ قبل أف أشبع بيحه الصخيقة. 

 ػ أال يبادر إل  رفع األلػاف قبل تسكغ الزضفاف مغ االكتفاء : 4

األدب الخابع: أال يبادر إلى رفع األلػاف قبل تسكغ الزضفاف مغ االكتفاء، مثبًل يخفع الصبق كلع يأكل مشو كل 
الحاضخيغ حتى يخفعػا األيجؼ عشيا، فمعل مشيع مغ يكػف بقضة ذلظ المػف أشيى عشجه مسا استحزخه ثانضًا، أك 

 بقضت فضو حاجة إلى األكل، فضتشغز عمضو بالسبادرة. 

 ال يخفع صاْب السائجة يجه قبل القػـ :ػ أ 5

كمغ ىحا األدب أيزًا: أال يخفع صاحب السائجة يجه قبل القـػ فإنيع يدتحضػف بل يجب عمضو أف يكػف آخخىع 
أكبًل، بل كاف بعس الكخاـ يخبخ القـػ بجسضع األلػاف كيتخكيع يدتػفػف، فإذا قاربػا مغ الفخاغ جثا عمى ركبتضو كمّج 

 ـ كأكل كقاؿ: بدع هللا ساعجكني بارؾ هللا فضكع كعمضكع، ككاف الدمف يدتحدشػف ىحا. يجه إلى الصعا

 ػ أف يقجـ مغ الصعاـ قجر الكفاية فإف التقمضل عغ الكفاية نقز في السخكءة : 6

في قاؿ: أف يقجـ مغ الصعاـ قجر الكفاية فإف التقمضل عغ الكفاية نقز في السخكءة، كالديادة عمضو ترشع كمخاءاة، ك 
 الحالتضغ خبلؼ الدّشة.
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 ػ يجب عمضو أكاًل أف يعجل نرضب أىل البضت : 7

كاألدب الحؼ بعجه: قاؿ: يجب عمضو أكاًل أف يعجل نرضب أىل البضت حتى ال تكػف أعضشيع شامحة إلى رجػع 
اثشا عذخ  شيء مشو فمعمو ال يخجع، كىحا أىع شخط، فعشجؾ زكجة كعشجؾ أكالد ككالجتظ بالبضت كالقادمػف عذخة أك

كالصعاـ لحيح، كالجساعة جضاع، أكؿ عسمضة تشدع حرة األىل جانبًا، فسا الحؼ يحجث؟ إذا لع يأكل األىل فأنت 
تتسدؽ، كإذا كاف الزضػؼ جضاعًا كأنت كخيع كىع يأكمػف كلضذ عشجىع عمع بذيء أك ما القرة، أف اعدؿ نرضب 

ىع، كتشصمق في الزضفاف ألدشتيع، كتدأؿ زكجتظ ألع األىل قبل كل شيء، فيحا مغ الدّشة، قاؿ: فتغػص صجكر 
يشتيػا بعج مغ الصعاـ؟ فسعيا حق ألنيا تخيج أف تأكل أيزًا صشعت شعامًا نفضدًا لكثضخ مغ الشاس كلع يبق مشو 
، فضجب أف تحجد شعاـ أىمظ كحجه أكاًل، قاؿ: كىحا خضانة  شيء، كيكػف قج أشعع الزضفاف ما يذبعو كخاىضة القـػ

الزضفاف، فالزضفاف لضذ عشجىع عمع، يأكمػف شعاـَ كخيٍع كىع جائعػف، فصعاـ الكخيع شفاء، كتشاكلػا كل في حق 
 الصعاـ. 

 ػ ما بقي مغ األشعسة لضذ لمزضفاف أخحه إال بإذف صاْب البضت : 8

كأحضانًا قاؿ: كما بقي مغ األشعسة لضذ لمزضفاف أخحه، إال إذا صّخح صاحب الصعاـ باإلذف فضو عغ قمب راٍض، 
ىشاؾ حاالت نادرة، يكػف السزضف قج دعا أخًا لو كأىمو قج يذتيػف ىحا الصعاـ، كأنت لضذ عشجؾ أحج في البضت، 
فأنت أكمت كاكتفضت كفي الضـػ الثاني مثبًل أنت مدافخ، فإذا أعصضتو الصعاـ الستبقي كقمت لو ىحا لؤلىل، ال مانع 

اؾ جخح لسذاعخه أك إذا شمب ماذا سشأخح معشا أيزًا؟ ىحا لع يعج إذا كاف ال يػجج جخح لسذاعخه، فإذا كاف ىش
ضضفًا، فيحه بعس آداب تقجيع الصعاـ، كبقي عمضشا إف شاء هللا تعالى آداب االنرخاؼ، ثع بعس الستفخقات، 
كتشتيي آداب الصعاـ، كنشتقل مشيا إلى آداب الدكاج، كبعجىا نشتقل إلى آداب الكدب كالسعاش، ثبلثة نذاشات 
أساسضة، الصعاـ كالدكاج ككدب الخزؽ، فيحه اآلداب الجقضقة، إذا صار لئلنداف صمة باهلل عد كجل يعخفيا مغ 
دكف أف يقخأىا بالتأكضج، حّدو، إحداسو، كشعػره الخقضق، كرىافة حّدو، كذكقو العالي، ككسالو السترل يحجده عغ 

 ح في مدتػاىا نفدضًا فيحا أكسل كجو.ىحه الدخافات، لكغ إذا كاف اإلنداف تعمسيا كشبقيا ثع أصب
* * * 
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 عطضع شجاعتو ملسو هيلع هللا ىلص :

كاآلف إلى بعس شسائل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كسػؼ نختار شسضمة كاحجة، قاؿ سضجنا عمي رضي هللا عشو 
كأصجقيع ليجة، كألضشيع عخيكة، كأكخميع في كصف الشبي: كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أجػد الشاس صجرًا، كأشجعيع قمبًا، 
: عطضع شجاعتو ملسو هيلع هللا ىلص.  ِعذخة، كقج تقجـ ىحا الحجيث، عشػاف الذسائل الضـػ
 كاف ملسو هيلع هللا ىلص إذا اعتخؾ أصحابو السخاكؼ أسخع بشفدو إلى كذفيا كإزالتيا. 

َدَغ الَشاِس َكَأْجَػَد الَشاِس َكَأْشَجَع الَشاِس، َكَلَقْج َفِدَع َأْىُل ))َعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: َكاَف الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمضْ  ْْ ِو َكَسَمَع َأ
َع، َقْج َسػَبَق الَشاَس ِإَل  اْلَسِجيَشِة َذاَت َلْضَمٍة َفاْنَصَمَق الَشاُس ِقَبَل الَرْػِت، َفاْسَتْقَبَمُيُع الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسمَ 

ُشِقِو َسْضف  َفَقاَؿ: لَرْػِت َكُىَػ َيُقػُؿ: َلْغ ُتَخاُعػا َلْغ ُتَخاُعػا َكُىَػ َعَم  َفَخٍس أَلِبي َشْمَحَة ُعْخٍي َما َعَمْضِو َسْخج ، ِفي عُ ا
))  َلَقْج َكَجْجُتُو َبْحًخا َأْك ِإَنُو َلَبْحخ 

 ] البخارؼ َعْغ َأَنٍذ[

يت أشجع كال أنجج كال أجػد كال أرضى مغ رسػؿ هللا"، قاؿ: "ككاف كقاؿ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا: "ما رأ
أصحابو الكخاـ إذا ألسَّت بيع الُسِمسَّات، كأحاشت بيع السخاكؼ الذكا بجشابو الخفضع، كاحتسػا بحساه السشضع صمى هللا 

حجؽ، اتقضشا عمضو كسمع"، ككاف عمي رضي هللا عشو يقػؿ: "كشا إذا حسي البأس، كاشتج الػشضذ، كاحسخت ال
 بخسػؿ هللا، فسا يكػف أحج أقخب إلى العجك مشو".

كقج رأيت يـػ بجر ك نحغ نمػذ بالشبي عمضو الربلة كالدبلـ كىػ أقخبشا إلى العجك، ككاف مغ أشج الشاس يػمئح بأسًا 
 عمى األعجاء، كعغ البخاء بغ عازب كاف يقػؿ: 

َسَخ اْلَبْأُس َنَتِقي ِبِو، َكِإَف الُذَجاَع ِمَشا َلَمِحي ُيَحاِذي ِبِو، َيْعِشي الَشِبَي َصَم  الَميع ))َقاَؿ اْلَبَخاُء: ُكَشا َوَّللَاِ ِإَذا  ْْ ا
 َعَمْضِو َكَسَمَع ((

 ]سمع عغ اْلَبَخاُء[

خة، كاف الشبي صمى هللا عمضو ك سمع أقخب إلى العجك ، كقج ثبت يـػ حشضغ كثبّت قمػب الرحابة! فيحه قرة شيض
السدسػف بعج فتح مكة أصبحػا قػة ال يدتياف بيا، كلع يجتسع في الجديخة تجسعًا كيحا التجسع، عذخة آالؼ 

 مقاتل، قالػا فضسا بضغ أنفديع كىحه الغمصة: لغ نغمب الضـػ مغ قمة نحغ أقػياء: 
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َشْضٍغ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتُكْع َفَمْع ُتْغِغ َعْشُكْع َشضْ  ُْ َبْت ُثَع َكَلْضُتْع ُمْجِبِخيَغ  ﴿َكَيْػـَ  ُْ  ئًا َكَضاَقْت َعَمْضُكُع اأْلَْرُض ِبَسا َر
ىؤالء أصحاب شجعاف أصبحت قمػبيع كفؤاد أـ مػسى معمقة في جشاحي شائخ تفخقػا كبقي الشبي كحجه ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ 

 لسصمب، كقاؿ أيزًا: بكل جخأة كثبات: َأَنا الشَِّبيُّ ال َكِحْب َأَنا اْبُغ عبج ا

اْلَبْغَمِة ُثَع َقَبَس َقْبَزًة )).... َلَقْج َرَأى اْبُغ اأَلْكَػِع َفَدًعا، َفَمَسا َغُذػا َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع، َنَدَؿ َعِغ 
َشاَىِت اْلُػُجػُه َفَسا َخَمَق َّللَاُ ِمْشُيْع ِإْنَداًنا ِإال َمؤَل َعْضَشْضِو ُتَخاًبا ِمْغ ُتَخاٍب ِمَغ اأَلْرِض ُثَع اْسَتْقَبَل ِبِو ُكُجػَىُيْع، َفَقاَؿ: 

ْضِو َكَسَمَع َغَشاِئَسُيْع َبْضَغ ِبِتْمَظ اْلَقْبَزِة، َفَػَلْػا ُمْجِبِخيَغ َفَيَدَمُيُع َّللَاُ َعَد َكَجَل، َكَقَدَع َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعمَ 
 ْدِمِسضَغ ((اْلسُ 

 ] مدمع عغ إياس بغ سمسة[

 قرة الشبي الكخيع مع ُأبي بغ خمف :

ركػ البضيقي في الجالئل عغ عخكة بغ الدبضخ أف ُأَبي بغ خمف السذخؾ قاؿ يـػ أحج: أيغ دمحم ما نجػت إف نجا؟ 
ػ يـػ بجر عشجؼ فخس أثشاء السعخكة، ىحه الكمسة ليا ما قبميا، فقج قاؿ لمشبي صمى هللا عمضو ك سمع حضغ افتج

أعمفيا كل يـػ فخقًا مغ ذرة أقتمظ عمضيا، فقاؿ لو عمضو الربلة كالدبلـ: أنا أقتمظ إف شاء هللا، قاؿ: فمسا رآه ىحا 
السذخؾ ُأبي بغ خمف، أؼ رأػ ُأبي الشبي يـػ أحج شّج ُأَبي عمى فخسو كاتجو نحػ رسػؿ هللا لضقتمو فاعتخضو 

كالدبلـ: تشحػا كال تحػلػا بضشي كبضشو، كتشاكؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ حخبة مغ السدمسػف، فقاؿ عمضو الربلة 
الرحابي الحارث بغ سمسة فانتفس الشبي بيا انتفاضة، تشاكليا كقفد، أؼ قاـ بالحخبة قػمة سخيعة، تصايخكا أؼ 

ي بغ خمف بالحخبة فصعشو في ُأبي بغ خمف كمغ معو مغ الكفار تفخقػا فاريغ بدخعة كالصضػر ثع استقبل الشبي ُأب
عشقو شعشة تجأدأ، أؼ سقط مشيا عغ فخسو، كقضل: بل كدخ ضمع مغ أضبلعو، فخجع أبي بغ خمف إلى قخير 
كىػ يقػؿ: قتمشي دمحم، فقالػا لو: ال بأس بظ، قاؿ ليع: لػ كاف ما بي مغ األلع كالذجة بجسضع الشاس لقتميع، ألضذ 

عمي لقتمشي! مػقف، لع يتخؾ الرحابة يجافعػف عشو لػ تخكيع لكاف ىحا جبشًا،  قج قاؿ: أنا أقػتمظ؟ وهللا لػ برق
 قاؿ: دعػني تشحػا عشي ال تحػلػا بضشي كبضشو، ككاف ُيخػ ضعضفًا مدتزعفًا، فإذا جّج الجج فيػ المضث عاديًا.

شي صغخ رجل كصف صجيقًا لو قاؿ: "لي صاحب كاف مغ أعطع الشاس في عضشي، ككاف رأس ما عطسو في عض 
الجنضا في عضشضو، كاف خارجًا عغ سمصاف بصشو، فبل يذتيي ما ال يجج، كال يكثخ إذا َكَجج، ككاف خارجًا عغ 
سمصاف الجيالة فبل يتكمع فضسا ال يعمع، كال يسارؼ فضسا عمع، ككاف أكثخ دىخه صامتًا، فإذا تكمع بّح القائمضغ، ككاف 
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 المضث عاديًا".ُيخػ ضعضفًا مدتزعفًا، فإذا جّج الجج فيػ 

فقاؿ ىحا السذخؾ: وهللا لػ برق عمي لقتمشي، حتى أف رسػؿ هللا لع يقتمو ككاف بإمكانو أف يقتمو نيائضًا لكغ أرقى 
شيء باإلسبلـ أف الحخب ىجفيا ىجاية العجك ال قتمو، ككده فقط، قاؿ: قتمشي مغ شجة الخػؼ، إذًا كانت لو ىضبة 

 كبضخة ججًا.

 أنو مغ رآه بجيية ىابو كمغ عاممو أحبو، بجيية لو ىضبة كبضخة، فيحا ككده ككدة فكاف يعػؼ كمغ صفاتو ملسو هيلع هللا ىلص
كالكبلب، كيقػؿ: لقج قتمشي، قالػا لو: لضذ بظ شيء، قاؿ: بي مغ األلع كالذجة ما لػ كاف بالشاس جسضعًا لقتميع، 

لعػدة إلى مكة أؼ فضسا رجع الكفار إلى مكة، وهللا لػ برق عمّي لقتمشي قاؿ: ثع مات ُأبي بغ خمف في شخيق ا
 كىحه نبحة عغ شجاعتو ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

َل َدُمُو (( َْ َضًة َفَكَأَنَسا َقَتَل َرُجبًل ُمْذِخًكا َقْج  َْ  )) َمْغ َقَتَل 
]  ] أحسج َعْغ َأِبي اأْلَْحَػِص اْلُجَذِسيِّ

لع يرخخ كييخب، كسا حرل بخجل أماـ أكالده فرغخ شأنو، فاهلل عد كجل يحب مغ قتل حضة فضو شجاعة، 
 الذجاعة كلػ عمى قتل حضة. 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : سججة الذكخ 26الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، ك 

و، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشاب
 الرالحضغ. 

 سججة الذكخ :

أييا األخػة السؤمشػف، مػضػعشا في الفقو الضـػ قرضخ ججًا، كىػ سججة الذكخ، ىحه الدججة تكػف حضشسا يرضب 
مق فمسا رآىا أكؿ ما رآىا يدجج شكخًا هلل، فقج اإلنداف خضخًا، مثبًل إنداف تدكج امخأًة جسعت بضغ جساؿ الَخمق كالخُ 

كاف بعس الدمف الرالح يدجج هلل سجػد الذكخ عمى نعسة الدكجة الرالحة، كلػ أف امخأتو حامل كأنجبت 
مػلػدًا سمضسًا مغ كل عضب، حدغ الرػرة لو أك عمضو، فاألكلى لو أف يدجج هلل سجػد الذكخ، أك عقج صفقًة 

ازة فعمضو أف يدجج بعج عقج الرفقة، أك باع ىحه الرفقة بخبح معقػؿ فعمضو أف يدجج هلل بدعخ جضج، كنػعضٍة مست
بعج بضع الرفقة، أك كاف يدكغ بضتًا باإليجار فأكخمو هللا عد كجل بسشدؿ اشتخاه، كصار ممكًا لو، فإذا دخل البضت 

 أكؿ مخة فعمضو أف يدجج هلل سجػد الذكخ.
صانعًا في محل فأكخمو هللا عد كجل كاشتخػ محبًل تجاريًا، فإذا دخمو فعمضو  كاف يعسل مػضفًا في محل تجارؼ أك

أف يدجج سجػد الذكخ، كاف في مختبة عمى أساس الذيادة الثانػية، فمسا ناؿ الذيادة العمضا صجر مخسـػ بتخفضعو 
الحج أك العسخة، أك إلى مدتػػ ىحه الجرجة فعمضو أف يدجج سجػد الذكخ، اشتخػ مخكبة، أك مّكشو هللا مغ أداء 

أكخمو هللا ببخ كالجيو، فالشعع التي أنعع هللا بيا عمضشا ال تعج كال تحرى، فجسضل ججًا باإلنداف أف يكػف حداسًا 
 لمشعسة. 
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 ْالة السؤمغ ْالة شكخ دائع :

كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ كانت تعطع عشجه الشعسة ميسا دقت، فإذا شخبت كأس ماء عحب فخات بارٍد صاؼ 
 بكأس نطضف، فمظ أف تقػؿ الحسج هلل: 

 ِث َكاْلَخَباِئِث(())َكاَف الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا َدَخَل اْلَخبَلَء َقاَؿ الَمُيَع ِإنِّي َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ اْلُخبُ 
 ]البخارؼ عغ َأَنٍذ[

الحسج هلل الحؼ أذىب عشي ما يؤذيشي، كأخخج ابغ أبي الجنضا كالبضيقي في شعب اإليساف عغ عائذة رضي هللا 
مشفعتو، عشيا، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "إف نػحًا لع يقع عغ خبلء قط إال قاؿ: الحسج هلل الحؼ أذاقشي لحتو، كأبقى فّي 

 كأخخج عشي أذاه" .

إذا ارتجػ ثػبًا ججيجًا، كإذا دخل بضتو يقػؿ: الحسج هلل الحؼ آكاني ككع مسغ ال مأكػ لو، كإذا كقعت عضشو عمى 
أكالده كىع في صحٍة جضجة الحسج هلل عمى نعسة الػلج الرالح، إذا كقعت عضشو عمى امخأتو ككانت مصػاعًة لو 

الرالحة، فكع لظ يا رب مغ نعسة قلَّ ليا شكخؼ، حالة السؤمغ حالة شكخ دائع، فالحسج هلل عمى نعسة الدكجة 
أنعع هللا عمضو بقػة يخجـ بيا نفدو، فيحه نعسة ال تعج كال تحرى، أنعع هللا عمضو بشعسة الدسع، كالبرخ، كالفؤاد، 

 كالعقل، كأنعع عمضو بكساؿ الخمق، كاف إذا نطخ إلى السخآة قاؿ: 

 ت َخمقي ْدغ ُخمقي(()) الميع كسا ْدش
 ]أحسج في كتاب الدىج عغ عائذة[

 كإذا ارتجػ ثػبًا ججيجًا، إذا تشاكؿ شعاـ شيضًا، إذا كانت لو سسعة شضبة، إذا أحبو الشاس: 

 فضدسع مغ في الكػف أمخ محبشا يشادى لو في الكػف أنا نحبو 
*** 

 السؤمغ بضغ صبخ عم  معالجة هللا كبضغ شكخ عم  نعع هللا :

كالحؼ أعخفو أف حالة السؤمغ نرفيا شكخ كنرفيا صبخ، فمػ أردت أف تقدع اإليساف قدسضغ الحتل الربخ 
نرفو، كالحتل الذكخ نرفو اآلخخ، فيػ بضغ صبخ عمى معالجة هللا، كبضغ شكخ عمى نعع هللا، كال تخمػ حضاة 

ا فعمضو بالذكخ، كإف أصابتو حالة تحدنو اإلنداف مغ حالة يفخح بيا، أك حالة يحدف ليا، فإف أصابتو حالة يفخح لي
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مغ عبلمات اإليساف، ففي الخخاء شكػر، كفي الببلء صبػر،  -الربخ كالذكخ  -فعمضو بالربخ، كىاتاف الحالتاف
في الفاقة متعفف متجسل، في الضدخ سخّي كخيع، فسغ لػاـز السؤمغ أنو كمسا أصابتو نعسة يبادر إلى الدجػد هلل 

 . عد كجل سجػد الذكخ

 اإلنداف لضذ مكمفًا أف يؤدي سجػد الذكخ في مكاف عاـ :

كلكغ ال يشبغي لظ أف تدجج في مكاف ال يعخؼ الشاس فضو ىحا الحكع، فحضشسا ضعف الجيغ في الشفػس، كصار 
الشاس غافمضغ بعضجيغ جاىمضغ، قج يدتيدئػف بالجيغ، فمدت مكمفًا كال ممدمًا أف تؤدؼ ىاتضغ الدججتضغ في مكاف 

 عاـ.
شالب عشج االمتحاف نجح، أكؿ عسمضة عمضو أف يقـػ بيا إذا نجح أف يبادر إلى سجػد الذكخ، اسجج هلل، كمخغ 

 جبيتظ في أعتابو، كقل: يا رب لظ الحسج الحؼ أنعست: 
ـَ الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضوِ  َجَثُو َرُجل  َخَج َْ َسِغ ْبِغ ُجَبْضٍخ َأَنُو  ْْ َكَسَمَع َثَساِف ِسِشضَغ َقاَؿ َكاَف الَشِبُي َصَم   )) َعْغ َعْبِج الَخ

ـ  َقاَؿ ِبْدِع َّللَاِ َفِإَذا َفَخَغ ِمْغ َشَعاِمِو َقاَؿ الَمُيَع َأشْ  َعْسَت َكَأْسَقْضَت َكَأْغَشْضَت َكَأْقَشْضَت َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا ُقخَِّب َلُو َشَعا
 َمَظ اْلَحْسُج َعَم  َما َأْعَصْضَت((َكَىَجْيَت َكاْجَتَبْضَت فَ 

 ]أحسج َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ ُجَبْضٍخ[

 قاؿ اإلماـ أبػ يػسف كاإلماـ دمحم كىسا مغ كبار تبلمحة اإلماـ أبي حشضفة: " ىي قخبة يثاب عمضيا ".

 سججة الذكخ ىضئتيا كدججة التبلكة :

كسججة الذكخ كىضئتيا مثل سججة التبلكة، كاإلنداف ال تخمػ حضاتو مغ بعس السدخات، فمػ فخضشا أّف إنداًنا يـػ 
التقى بدكجتو أكؿ مخة سجج هلل سجػد الذكخ، كأغمب الطغ أف هللا سبحانو كتعالى يػفق بضشيسا، فإذا ضغ أنو قج 

قاقًا كتعاسة تشذأ بضشيسا، كأعخؼ إنداًنا لضذ مدتقضسًا، حرل ىحا الدكاج بجيجه كبحكائو كبسالو فأغمب الطغ أف ش
كلكشو غشي، تدكج فتاًة كىػ يطغ أنو سضدعج بيا، فمع يسِس عمى ىحا الدكاج أسابضع حتى كاف الفخاؽ بضشيسا، 
كانت معو في سضارتو خارج دمذق، مغ كمسة إلى كمسة، كضعيا في الصخيق كندؿ إلى الذاـ، فمػ أف زكاًجا بشي 

إليساف، كعمى الذكخ، كعمى تقػػ هللا، كعمى محبتو فأغمب الطغ أف هللا سبحانو كتعالى يػفق بضشيسا، بارؾ عمى ا
هللا لكسا كعمضكسا كجسع بضشكسا عمى خضخ، كأخخج مشكع الكثضخ الصضب الرالح، ككفقكسا إلى ما يحب كيخضى، 
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 فيحا مغ الجعاء السدتحب في عقج الشكاح. 

  عد كجل فيحا نػع مغ أنػاع الذكخ :مغ عخؼ أف الشعع مغ هللا

يا رب كضف شكخؾ ابغ آدـ؟ قاؿ: عمع أنو مشي، فكاف ذلظ شكخه، أؼ عمع أف ىحه الشعسة مغ هللا، أك عمع أف 
الذكخ نعسة أخخػ تزاؼ إلى الشعع فكاف ذلظ شكخه، كإذا عخفت أف ىحه الشعع مغ هللا عد كجل فيحا نػع مغ 

خصب لدكج مضدػر الحاؿ، يدكشيا في بضت مؤسذ بكل األثاث الجضج، كالصعاـ متػافخ، أنػاع الذكخ، أحضانا امخأة تُ 
كالذخاب متػافخ، كالجؼء، كالجػ البارد في الرضف متػافخ، كىحه السخأة بحسقيا تطغ أف ىحه الشعع كصمتيا 

إلضيا زكجيا، كلسا خصبيا  بحكائيا، بضشسا هللا سبحانو كتعالى لػال ىحه السدحة مغ الجساؿ التي كىبيا إياىا لسا نطخ
في األساس، كلسا أسكشيا في ىحا البضت، فمػ عمست السخأة أف هللا سبحانو كتعالى متفزل عمضيا بشعسة الجساؿ 
كالكساؿ لحابت هلل شكخًا كتػاضعًا، فالستكبخ دائسًا ال يخػ نعسة هللا عمضو، كقج يحرل اإلنداف عمى شيادة عمضا 

فدو أنو بحكائو ناؿ ىحا السشرب، فمػ أف قصخة دـ تجسجت في دماغو في بعس فضعضغ في مشرب رفضع، فضطغ ن
شخايضغ السخ لفَقَج ذاكختو، كلػ أنو تجسجت في مكاف آخخ لفقج برخه، كلػ أنيا تجسجت في مكاف ثالث لفقج 

 حخكتو.
كرقرت لو ىشاؾ رجل ذىب إلى فخندا، كعاد بجكتػراه كبدكجة فخندضة، كعضغ في أعمى السشاصب الحكػمضة، 

الجنضا كسا يقػلػف، وهللُا عد كجل لحكسة بالغة سمبو نعسة البرخ، فبقي شيخًا في مكتبو يػقع السعامبلت عمى 
كصف السداعج لو، إلى أف انتقل إلى البضت، كفي شيخ آخخ كانت تأتضو السعامبلت إلى البضت لضػقعيا عمى 

ي كلو فقاؿ لو: أتسشى أف أجمذ عمى الخصضف كصف مغ يقخؤىا لو، ثع سخح مغ كضضفتو، دخل عمضو صجيق ل
 أتكفف الشاس، كال أممظ مغ الجنضا إال معصفي ىحا، كأف يخد هللا إلّي برخؼ.

كقج التقضت بإنداف قاؿ لي: أنا مرخكفي في الدشة ثبلثسئة ألف، كال يكفضشي أقل مغ ىحا، أصضب بسخض شجيج، 
ذيخ لضرخفيا، فيل تعمسػف ماذا يقرج بيحا الكبلـ؟ لػ أنو حضشسا زرتو قاؿ لي: اإلنداف تكفضو ألف لضخة في ال

معافى في جدسو يكفضو ألف لضخة، أال يكفضو أف يأكل خبدًا كزيتػنًا شػاؿ الذيخ في ثبلث كجبات؟ تكفضو، ىحه 
ػذ الشعع التي كىبشا هللا إياىا تدتحق االمتشاف مغ هللا عد كجل، كأف تذكخه مغ أعساقظ، كالحسج عمى الشعسة، كنع
بظ مغ زكاليا، كضفسا تحخكت تسمظ نعسة، أك اثشتضغ، أك ثبلث، المداف، كالفكخ، كالذعخ، كالضج، كالسعجة سمضسة ال 
يػجج فضيا قخحة، كاالثشا عذخ ال يػجج فضيا قخحة، كاألمعاء ال يػجج فضيا التيابات مدمشة، كالكبج ال يػجج فضو 
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ة زائجة، فبل يػجج معو سكخ، كالرفخاء لضدت ممتيبة، ك لع التياب أك تذسع، كالبشكخياس ال يفخز مادة سكخي
تدتأصل، كالكطخ يعسل بانتطاـ، كالكمضتاف تعسبلف بانتطاـ، كالعزبلت ال تؤلسو، كالذخايضغ لضدت متػتخة كال 
ضضقة كال مترمبة، كالقمب يعسل بانتطاـ، كالتخصضط جضج، كالحخكة مستازة، كالشذاط متػافخ، يأكل كل ما لّح 

 ب، فمضذ ىشاؾ شعاـ محخـك مشو، كيسذي عمى قجمضو، فيحه نعع ال تعج كال تحرى. كشا

 نعسة اإليساف أعم  نعسة عم  اإلشبلؽ :

مخة لفت نطخؼ إعبلف في صحضفة كػيتضة اسسيا القبذ، اإلعبلف مخسـػ بو فضبل ضخسة ججًا، كاإلعبلف قجيع، 
أكثخ مغ عذخ سشػات، رسع لفضبل ضخسة ججًا كرسع لذخز كػيتي، كاإلعبلف صفحة، إنشي أنا مػاشغ كػيتي 

سعخىا، أنا قجرت سعخىا بالدػرؼ ثبلثة أعسل في الجائخة الفبلنضة، ال أممظ مغ ىحه الجنضا إال ىحه الفضبل كقجر 
مبليضغ لضخة، كاآلف تعادؿ أربعضغ ممضػًنا، فضبل كاممة، قاؿ: ىحه أقجميا ىجية متػاضعًة رمديًة لسغ يعصضشي إحجػ 
كمضتضو، فإذا ىحه الفضبل ثسشيا ثبلثػف ممضػًنا اآلف تقابل الكمضة، كالكمضة الثانضة ثبلثػف، مجسػعيسا ستػف، كالعضغ 

، كالعضغ الثانضة، كاألذف، كالمداف، كالشصق، كالخئتاف، كالذخايضغ، كاألكردة، أنا قجرت اإلنداف، فإذا كل عزػ كحلظ
لو يخيج أف يعصضو إلنداف بثبلثة مبليضغ عمى الدعخ القجيع لمجكالر، كاآلف بثبلثضغ ممضػًنا، معشى ذلظ أّف اإلنداف 

 يداكؼ ألف ممضػف. 
َبَح ِج َّللَاِ ْبِغ ِمْحَرٍغ األْنَراِريِّ َعْغ َأِبضِو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: َمْغ َأْص ))َعْغ َسَمَسَة ْبِغ ُعَبضْ 

ضَدْت َلُو الُجْنَضا (( ِْ  ِمْشُكْع ُمَعاًف  ِفي َجَدِجِه آِمًشا ِفي ِسْخِبِو ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو َفَكَأَنَسا 
ِ ْبِغ ِمْحَرٍغ األْنَراِرؼِّ َعْغ َأِبضِو[]التخمحؼ عَ   ْغ َسَمَسَة ْبِغ ُعَبْضِج َّللاَّ

التقضت بسحاسب في كمضة التخبضة سألتو فقاؿ لي: الحسج هلل عمى نعسة الرحة، تحكقت ىحه الكمسة تحكًقا، كرأيتو 
عافضة، ىحه نعسة ال تقجر بثسغ، شاكًخا هلل عد كجل، كأنا متأكج أف السعاش ال يكفضو، كلكغ الحسج هلل عمى نعسة ال

أما إذا تعسقت فتجج أف نعسة اإليساف أعمى مغ ىحه الشعسة بكثضخ، فمػ كاف في العافضة خمل استسخ اإليساف معظ 
 إلى األبج، فسغ يُست عمى اإليساف فقج حقق كل نجاح كتفػؽ. 
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 اإلنداف العاقل يفكخ في نعع هللا عد كجل ك يذكخه عم  ذلظ :

 البحث الرغضخ أف اإلنداف غارؽ في نعع هللا، َأْجِخ إحراء ليا فبل تحرى، قاؿ هللا: ممخز ىحا 
 ﴿ َكِإْف َتُعُجكا ِنْعَسَة َّللَاِ اَل ُتْحُرػَىا  

 [34] سػرة إبخاىضع: 

إذًا يػجج في جدسظ أكثخ مغ ممضػف، أك ممضػنضغ، أك خسدة مبليضغ مكاف، لػ اختل أحجىا لشغز عمضظ كل 
كيكفي أف القشاة الجمعضة تشدج، كتحتاج إلى مشجيل دائسًا، ثع يخسع خصًا أحسخ، ألف ىحا الجمع قمػؼ، كىحه حضاتظ، 

القشاة الجمعضة أرفع قشاة في الجدع البذخؼ مثل الذعخة مفخغة مغ الجاخل، فالجمع الفائس يشدؿ مشيا إلى األنف 
شعاـ العذاء، كذىب لضشاـ، فسا الحؼ حجث؟ إذا حـخ هللا فضخشبو، كأحضانًا تشدج، فثّسة نعع ال أحج يعخفيا، تشاكؿ 

عد كجل اإلنداف مغ الشـػ فإنو يجفع كل مالو حتى يشاـ، حجثشي أخ مشح بعثة إلى بعس الببلد األجشبضة، كحضشسا 
، فحىب إلى الصبضب، قاؿ لو: ال يػجج بظ شيء؟ ذىب إلى السدتذفى، فقالػا لو:  كصل إلى ىشاؾ غاب عشو الشـػ

ػجج بظ شيء؟ أحضانًا حاالت نفدضة، كالقمق، ما ذاؽ شعع الشـػ كاحًجا كعذخيغ يػمًا، حتى حسمو ىحا السخض ال ي
 إلى أف يعػد لبمجه.

ىشاؾ نعسة ثانضة؛ اإلنداف يشاـ كرئتاه تعسبلف بانتطاـ، لػ أّف ربشا عد كجل أككل إلضشا أمخ التشفذ فمغ ندتصضع 
ماء بارًدا كتفتح الشػافح، فسخكد التشبضو الشػبي بالبرمة الدضدائضة يتعصل، كاآلف  أف نشاـ أبجًا، تحتاج دائسًا أف تزع

اختخعػا دكاء غالًضا ججًا يجب أف تأخحه كل ساعة، تخبط أربعة مشبيات عمى الداعة التاسعة كتأخح حبة كعمى 
التياب كل ست ساعات العاشخة حبة، كالحادية عذخة حبة، كالثانضة عذخة حبة... إذا أحجنا كصف البشو دكاء 

حبة يذعخ بيّع الستضقاضو الداعة الػاحجة مداًء مغ أجل حبة كاحجة، كىحا الجكاء نعسة كبخػ، أنقح حضاة أكلئظ 
السرابضغ بيحا السخض، فمػ أف هللا سبحانو كتعالى أككل إلضظ نعسة التشفذ فإما أف تشاـ فتسػت، أك أف تحـخ 

 أف اإلنداف العاقل يفكخ في ىحه الشعع. الشـػ كي تبقى حضًا، فسمخز ىحا البحث

كأنا أقػؿ لكع: وهللِا الحؼ ال إلو إال ىػ مغ جخػ تفكضخه في ىحه الشعع، كعخؼ أنيا مغ هللا، حاشا هلل أف يدمبو 
 إياىا، كأف يحخمو إياىا، كبالذكخ تجـك الشعع، يا عائذة أكخمي مجاكرة نعع هللا فإف الشعسة إذا نفخت قّمسا تعػد. 

*** 
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 آداب االنرخاؼ :

 ػ أف يخخج اإلنداف مع الزضف إل  باب الجار ك أف يكػف شمضق الػجو : 1

كاآلف إلى الفرل األخضخ مغ إحضاء عمـػ الجيغ، كعغ آداب الصعاـ كالذخاب، كنشتقل بعجىا إلى آداب الدكاج، 
مع الزضف إلى باب آخخ أدب مغ آداب الزضافة، آداب االنرخاؼ، لبلنرخاؼ ثبلثة آداب؛ األكؿ أف يخخج 

الجار، فسغ المضاقة كاألدب كالكساؿ أف تخخج مع الزضف إلى باب الجار، كإذا كاف الزضف غالًضا ججًا فإلى مجخل 
البشاء، كإذا كاف أغمى مغ ذلظ فإلى أكؿ كسضمة نقل يخكبيا، كىػ سشة، كذلظ مغ إكخاـ الزضف الحؼ أمخنا 

 بإكخامو: 
ـِ اآلِخِخ َفْمُضْكِخـْ َضْضَفُو َكَمْغ كَ )) َمْغ َكاَف ُيْؤِمُغ ِباّلَِلِ  ـِ اآلِخِخ َفبل ُيْؤِذ َجاَرُه َكَمْغ َكاَف ُيْؤِمُغ ِباّلَِلِ َكاْلَضْػ اَف  َكاْلَضْػ

ـِ اآلِخِخ َفْمَضُقْل َخْضًخا َأْك ِلَضْرُسْت ((  ُيْؤِمُغ ِباّلَِلِ َكاْلَضْػ
 ]متفق عمضو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 الُدَشِة َأْف َيْخُخَج الَخُجُل َمَع َضْضِفِو ِإَل  َباِب الَجاِر (()) ِإَف ِمَغ 
 ]ابغ ماجة َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

فكاف  -استسعػا إلى ىحا الخمق الخفضع  -قاؿ أبػ قتادة: قجـ كفج الشجاشي عمى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ 
؟ فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: كبل إنيع كانػا ألصحابي يخجميع بشفدو، فقاؿ لو أصحابو: نحغ نكفضظ يا رسػؿ هللا

 مكخمضغ كأنا أحب أف أكافئيع.

 -التقي بي كال تصعسشي -كتساـ إكخاـ الزضف شبلقة الػجو، كأف يزع لو شعاًما فخًسا كيجمذ، ال بالمغة الجارجة 
 يجب أف يكػف ىحا الػجو شمضقًا، كفي الحجيث: 

 ضَظَ َصَجَقة  (()) َتَبُدُسَظ ِفي َكْجِو َأخِ 
 ] التخمحؼ عغ أبي ذر[

أف تبر في كجو أخضظ صجقة، كالتخحضب الدائج، أىبًل كسيبًل، لقج جبخت خاشخنا بيحه الديارة، شبلقة الػجو، 
كشضب الحجيث عشج الجخػؿ كالخخكج، مثبًل دعػتو إلى الغحاء، ما ىحه األسعار؟! يا أخي شيء يجشغ، ىحه ال 

لحجيث، فأنت تسششو بيحا الغحاء، إْف كاف المحع غالًضا عمضظ فبل تجُعو، لي ابغ سضئ تقاؿ، ىحا لضذ مغ شضب ا
أحتار ماذا أفعل بأمخه، سػؼ تكخبو بيسػمظ، أنت دعػتو مغ أجل أف تدخه، ستقػؿ لو ىسػمظ، كتعكخ صفػه، 
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أجسل الحجيث بسا ىكحا قاؿ الشبي الكخيع؛ شبلقة الػجو، كشضب الحجيث عشج الجخػؿ كالخخكج، كيجب أف تختار 
يصضب خاشخه، كيؤندو، كما يجعمو يختاح لحجيثظ، شبلقة الػجو، كشضب الحجيث، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ 

 يقػؿ: 

دغ  -كفي ركاية -)) إنكع ال تدعػف  إنكع لغ تدعػا الشاس بأمػالكع كلكغ لضدعيع مشكع بدط الػجو ْك
 الخمق((

 ] البدار في مدشجه عغ أبي ىخيخة[

شبلقة الػجو كشضب الحجيث عشج الجخػؿ كعشج الخخكج كعمى السائجة، قضل لئلماـ األكزاعي رضي هللا عشو فقاؿ: 
 ما كخامة الزضف؟ قاؿ: شبلقة الػجو كشضب الحجيث.

كقاؿ يديج بغ أبي زياد: "ما دخمت عمى عبج الخحسغ بغ أبي لضمى إال حجثشا حجيثًا حدشًا، كأشعسشا شعامًا حدشًا"، 
ب؛ أف يخخج مع الزضف إلى باب الجار، كىي سشة، كأف يكػف شمضق الػجو، شضب الحجيث عشج ىحا أكؿ أد

 الجخػؿ كالخخكج كعمى السائجة. 

 ػ أف يشرخؼ الزضف شضب الشفذ كإف جخى في ْقو تقرضخ : 2

ف كأما األدب الثاني فأف يشرخؼ الزضف شضب الشفذ، كإف جخػ في حقو تقرضخ، كسا عّمع الشبي الكخيع السزض
ـ لظ شيء إشبلقًا، ىسست بالحىاب،  أف يكـخ ضضفو، عّمع الزضف أف يتجاكز عغ التقرضخ، فأحضانًا تجمذ كلع ُيقجَّ
كقمت لو: أستأذنظ أريج أف أذىب، قاؿ لظ: وهللا ال تؤاخحنا ما ضضفشاؾ شضًئا، أنتع أىل مخفػعة الكمفة، كأنت تعمع 

ال يػجج عشجه شيء إشبلقًا، ال سكخة، كال شكػالتو،، كالذاؼ  أف في البضت ال يػجج أحج، كال يػجج عشجه قيػة،
يحتاج إلى كقت حتى يجيد، كال يػجج عشجه غاز، كالدخاف معصل، فاإلنداف ال يشتقج، فإذا كاف رسػؿ هللا أمخ 
السزضف أف يكـخ ضضفو، أمخ الزضف أف يتجاكز عغ التقرضخات، فسغ التساـ أف يشرخؼ الزضف شضب الشفذ، 

 في حقو تقرضخ: كإف جخػ 
 ))ِإَف اْلُسْؤِمَغ َلُضْجِرُؾ ِبُحْدِغ ُخُمِقِو َدَرَجَة الَراِئِع اْلَقاِئِع((

 ] أبػ داكد َعْغ َعاِئَذَة[
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كقج يقجـ لظ كأًسا مغ الذاؼ لػنو فاتح، اعتقجت أنت أف ىحه زىػرات، فكانت شاًيا قج يكػف عشجه قمضل مغ الذاؼ 
 .فساذا تقػؿ لو؟ أنا أحب الذاؼ فاتحاً كضعو، كال يػجج عشجه غضخه، 

يخككف أف أحج القزاة السذاىضخ؛ كىػ الذضخ عصا الكدع دخمت امخأة صحتيا جضجة، كفي أثشاء صعػدىا إلى درج 
السحكسة صجر مشيا صػت مخٍد، كمعيا صجيقتيا، قالت ليا: سسعشا القاضي، قالت كبلًما كادت أف تتذقق مغ 

فقاؿ ليا: ما اسسظ يا أختي؟ فقالت لو اسسيا، فقاؿ ليا: ما سسعت، قالت لو الخجل، كصمت إلى القاضي 
 اسسيا، فقاؿ ليا: ما سسعت، قالت: إنو ما سسعشا.

 كمسا ارتفع مدتػى اإلنداف أصبح عشجه كساؿ أكثخ :

شضب  كمسا ارتفع مدتػػ اإلنداف أصبح عشجه كساؿ، لساذا الذاؼ فاتحَا؟ ال أريج أف أشخب، فأف يشرخؼ الزضف
الشفذ، كإف جخػ في حقو تقرضخ، فحلظ مغ حدغ الخمق كالتػاضع، كىحه قرة قج يكػف مبالغ بيا، كلكغ سػؼ 

 ندتسع إلضيا ألنيا شخفة.
دعا بعس الدمف رجبًل عغ شخيق رسػؿ فمع يرادفو، فمسا بمغو الخبخ حزخ، ككاف القـػ قج تفخقػا كفخغػا مغ 

، قاؿ: ىل بقي بقضة مغ شعاـ؟ قاؿ: ال،  الصعاـ كخخجػا، فخخج إلضو صاحب السشدؿ كقاؿ: تأخخت قج خخج القـػ
قاؿ: أكدخة مغ خبد؟ قاؿ: ال، قاؿ: فالقجر أمدحو، قاؿ: قج غدمتو، قاؿ: فانرخؼ بحسج هللا تعالى، فمسا قضل لو 

 في ذلظ قاؿ: قج أحدغ الخجل، كدعانا بشضة شضبة، كرّدنا بشضة شضبة، كىحا مغ التػاضع.
نداف إلى الجعػة ككانػا قج بجؤكا في الصعاـ، يزع العقجة كال يتكمع معو، أك إذا لع يجج مكاًنا عمى فإذا دخل اإل

 الصاكلة، كالزضف يتذقق مغ خجمو، فأنت تأخخت، كال يػجج عشجه كخسي فارغ.
خ مغ هللا كإذا اإلنداف السػّحج رأػ في إكخاـ الشاس لو إكخاًما فسغ هللا عد كجل، كفي تقرضخىع في حقو لفت نط

عد كجل، يكػف قج قاس نفدو بَسغ يجخل دائخة كيكػف السجيخ العاـ صاحبو، فبل يشطخ إلضو، كال يقػؿ لو: اجمذ، 
فالسػحج يخاىا مغ هللا عد كجل، كإذا كاف غضخ مػحج أقاـ الشكضخ عمى ىحا السجيخ، فالسػحج يقػؿ: لعمي أنا 

، وهللُا أحبَّ أف يؤدبشي، فأيغ الرحبة؟ سيخت كجمدت معو، اعتسجت عمضو، كما التجأت إلى هللا، كأشخكت مع هللا
كيػجج خبد كممح، كدخمت مكتبو، كبقي يػقع معامبلت، كلع يقل لظ: تفزل كاجمذ، كيعاممظ كإنداف عادؼ، 
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 فالسػحج يختاح كيخػ ىحا تأديبًا مغ هللا عد كجل، فأنت أشخكت.
ذخ بسا يجخؼ مشيع مغ اإلكخاـ، كيخػ الكل مغ الػاحج فبل يشترخ بسا يجخؼ مغ العباد مغ تقرضخ، كال يدتب

 القيار، كلحلظ قاؿ بعزيع: أنا ال أجضب الجعػة إال ألني أتحكخ بيا شعاـ الجشة. 

 ػ أاّل يخخج إال بخض  صاْب السشدؿ كإذنو : 3

ب أف يدتأنذ اآلف األدب الثالث؛ أاّل يخخج إال بخضى صاحب السشدؿ كإذنو، فيحا اإلنداف دعاؾ إلى شعاـ، كأح
خ لشا الصخيق"، إلى أيغ أنت ذاىب؟ ىل الصعاـ ىػ اليجؼ؟ أكل كغدل كاسسح لشا  بظ، كمع آخخ لقسة " يا هللا يدِّ
بالحىاب، ىحه في حق السؤمغ فضيا تقرضخ شجيج، ىػ دعاؾ لضدتأنذ بكبلمظ، كدعاؾ لضمتقي معظ، في أثشاء 

كبعجه تفخغ لظ، كأنت تخيج أف تشرخؼ كقج أكمت فساذا تخيج  الصعاـ كاف مذغػاًل باألكل، كقبل الصعاـ بإعجاده،
 غضخ ىحا؟ ىحا أيزًا مغ سػء األدب.

أاّل يخخج إال بخضى صاحب السشدؿ كإذنو، كيخاعي قمبو في قجر اإلقامة، فإذا ندؿ ضضفًا فبل يديج عمى ثبلثة أياـ، 
 فخبسا يتبـخ صاحب الجار، كيحتاج إلى إخخاجو: 

ـٍ َفَسا))َمْغ َكاَف ُيْؤمِ  َضاَفُة َثبَلَثُة َأَيا ـِ اآْلِخِخ َفْمُضْكِخـْ َضْضَفُو َجاِئَدُتُو َيْػـ  َكَلْضَمة  َكالزِّ َبْعَج َذِلَظ َفُيَػ َصَجَقة   ُغ ِباّلَِلِ َكاْلَضْػ
َت  ُيْحِخَجُو(( َْ  َكاَل َيِحُل َلُو َأْف َيْثِػَي ِعْشَجُه 

[] البخارؼ َعْغ َأِبي ُشَخْيٍح اْلَكعْ   ِبيِّ

إال إذا ألحَّ رب البضت عغ خمػص قمب كمحبة، فمو السقاـ أكثخ مغ ذلظ، فقج يدكر الخجل ابشتو الستدكجة في بمج 
عخبي، كالبشت غالضة، كاألب غاٍؿ، كالريخ محب، كيػجج بضشيسا مػدة بالغة، كإكخاـ مشقصع الشطضخ، فمضذ مغ 

أسبػًعا، أك أسبػعضغ، فبل مانع، يأتي إلضظ فتكخمو كيكخمظ، السعقػؿ أف يقترخ عمى ثبلثة أياـ فقط، يدتزضفو 
 كتأخحه إلى الشدىات، فالزضافة ثبلثة أياـ إذا لع يكغ ثسة تعامل بضغ الشاس.

 يدتحب لمخجل أف يكػف عشجه فخاش لمزضف الشازؿ :

كاحًجا بل في  كيدتحب لمخجل أف يكػف عشجه فخاش لمزضف الشازؿ، كىحا في القخػ كاألرياؼ، فبل تجج فخاًشا
السزافة تجج عذخات مع المحف كالػسادات، كإذا كاف لئلنداف بضت فمضجعل مكاًنا لمزضف، فبل بج مغ مكاف؛ إما 
فخاش متحخؾ أك سخيخ احتضاط، فقج يزصخ اإلنداف فضأتضو ضضف كيشاـ عشجه، فسغ الدشة أف يكػف عشجه فخاش 
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 لمشازؿ: 
 ِو َكالَثاِلُث ِلمَزْضِف َكالَخاِبُع ِلمَذْضَصاِف (()) ِفَخاش  ِلمَخُجِل َكِفَخاش  ألْىمِ 

]ِ  ]مدمع َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

، كتحتاج إلى فخاش لمزضف، ىكحا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ، يأتي صيخؾ مدافًخا، يأتي أخػؾ،  ىحه غخفة نـػ
 تأتي أختظ مغ الدفخ، فضجب أف تقػؿ ليا: نامي عشجنا. 

 لؤلكل كالذخب : آداب متفخقة

اآلف مع آداب متفخقة لؤلكل كالذخب نجسميا ببعس األقػاؿ، حكي عغ إبخاىضع الشخعي أنو قاؿ: "األكل في الدػؽ 
دناءة "، ككشتع تعمسػف مشي سابقًا أنو: "مغ عامل الشاس فمع يطمسيع، كحجثيع فمع يكحبيع، ككعجىع فمع يخمفيع، 

 كجبت أخػتو، كحخمت غضبتو".فيػ مسغ كسمت مخكءتو، كضيخت عجالتو، ك 
ىشاؾ أشضاء تدقط العجالة؛ أف تطمع الشاس، أك أف تخمفيع الػعج، أك أف تخػنيع األمانة، فإذا فعمت ىحا فقج 
سقصت عجالتظ، كالعجالة في اإلسبلـ الحقػؽ السجنضة بالتعبضخ الحجيث، أؼ تربح غضخ مقبػؿ الذيادة، كالعمساء 

كأشضاء تجخحيا، أحضانا الكأس يتحصع كأحضانا ُيذعخ، إبخيق بمػر تكدخه بالسصخقة،  فخقػا بضغ أشضاء تدقط العجالة،
كأحضانًا يذعخ شعًخا خفضًفا، كلكغ ىحا الذعخ عابخ، زبجية صضشضة ثسشيا ثسانضة آالؼ، كمذعػرة، ثسشيا مئتا لضخة، 

ا، يػجج أشضاء تدقط السخكءة، لكغ ال بأس بيا كسشطخ، أما كبضع كشخاء فبل، كسجادة ثسشيا ثسانضة كثسانػف ألفً 
كأشضاء تجخحيا، فسسا يجخح السخكءة األكل في الصخيق، كالسذي حافضًا، كالبػؿ في الصخيق، كالتشده في الصخيق، 
كالجمػس في الصخيق، كارتفاع الرػت في البضت حتى يدسعو َمغ في الصخيق، كالحجيث عغ الشداء، كالتصفضف 

الحخاـ، كالمعب بالشخد، كالمعب بالذصخنج يجخح السخكءة، كمسا يجخحيا أيزًا مغ  بتسخة في السضداف، كأكل لقسة مغ
أشمق لفخسو العشاف، أك الدخعة في قضادة الدضارات اآلف، كمسا يجخح السخكءة مغ قاد بخذكنًا أك حضػاًنا مخضًفا أك 

ب األراذؿ، كأف تتحجث عغ كمًبا يسذي أمامو مداء، كاألشفاؿ يخافػف مشو، فيحا مسا يجخح السخكءة، كأف ترح
 الشداء.

ىحا كمو يجخح مخكءة السدمع، فتربح شيادتو غضخ مقبػلة، يقػلػف: إف رجبًل رآه صجيقو يأكل في الصخيق، فقاؿ: 
كيحظ أتأكل في الدػؽ؟ قاؿ: أجػع في الدػؽ كآكل، قاؿ لو: إف جعت في الدػؽ فكل في البضت، فمسا قضل لو: 

وهللا إني أستحي أف أدخل بضتو ألكل فضو، قج يجخل اإلنداف إلى السدجج مغ أجل ادخل السدجج ككل فضو، قاؿ: 
أف يقزي حاجة كيخخج، كقج يجعل السدجج شخيًقا، يجخل مغ أكؿ باب كيخخج مغ ثانضو، فيحه كصسة عار في 
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زاف؟ كسا تجج حقو، يجخل بضت هللا لضجعمو شخيقًا؟ أك يجخل بضت هللا لضقزي حاجًة فضو فقط؟ أك لضشاـ فضو في رم
 في الجامع األمػؼ كثخَة الشائسضغ .

ال يجػز أف يجخل لضأكل فقط، أما في رمزاف فسثل بعس األقصار العخبضة يفصخكف في السداجج عمى تسخات، 
أشخاص يحزخكف الصعاـ، قج يكػف في السدجج رجل غخيب، أك بضتو بعضج فضأكل، أما إذا كاف اليجؼ في 

لػا: يأكل في السدجج مخًقا فضقع عمى الدجاد، فيحا شيء خفضف، فثسة أكل مكخكه أف السدجج األكل، فالعمساء قا
يكػف في السدجج، قاؿ عمي رضي هللا عشو: "مغ ابتجأ غحاءه بالسمح أذىب هللا عشو سبعضغ نػعًا مغ الببلء، كمغ 

 أكل كل يـػ سبع تسخات قتمت كل دابة في بصشو".
زيا غضخ ثابت، نحػ: "لحع البقخ داء كلبشيا شفاء"، كربشا عد كجل ىشاؾ بعس األقػاؿ عغ بعس األشعسة بع

 قاؿ: 
ِشضٍح  َْ  ﴿ َفَسا َلِبَث َأْف َجاَء ِبِعْجٍل 

 [ 69] سػرة ىػد : 

إذا ربشا عد كجل جعل إكخاـ الزضف لحع العجل، فيحا الكبلـ غضخ مقبػؿ؛ أف يقػؿ إنداف: لحع البقخ داء، كلبشو 
 . شفاء، ىحا الذيء غضخ مقبػؿ

 نرائح شبضة :

يػجج بعس الشرائح الصبضة؛ قضل لبعس األشباء: ىات لي شعاًما آكمو؟ قاؿ : ال تأكل السصبػخ حتى يتع 
نزجو، كال تذخب دكاء إال مغ عمة، كال تأكل مغ الفاكية إال نزضجيا، كال تأكل شعاًما إال أججت مزغو، كُكْل 

فبل تأكل عمضو شضئًا، كال تحبذ الغائط كالبػؿ، كإذا أكمت في ما أحببت مغ الصعاـ، كال تذخب عمضو، فإف شخبت 
 الشيار فشع، كإذا أكمت في المضل فامِر قبل أف تشاـ.

 كىشاؾ بعس القػاعج التي سػؼ نتع شخحيا إف شاء هللا تعالى في درس قادـ.
* * * 
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 شسائل الشبي صم  هللا عمضو ك سمع :

ستو صم  هللا عمضو بالربضاف :  ْر

بعس األفكار في ىحا الفرل تحتاج إلى تحقضق كإلى تقضضع، كسػؼ نشيي الجرس بحجيث سخيع عغ بعس ىشاؾ 
 شسائل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ.

رحستو صمى هللا عمضو بالربضاف، فسغ رحستو صمى هللا عمضو بالربضاف أنو كاف يسدح رؤكسيع كيقبميع، فقج قبَّل 
 : عمضو الربلة كالدبلـ الحدغ ك الحدضغ

اِبٍذ الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َكُىَػ ُيَقبُِّل  َْ اْلَحَدَغ، َقاَؿ اْبُغ َأِبي ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َأْبَرَخ األْقَخُع ْبُغ 
ًجا َْ ِمْشُيْع، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو  ُعَسَخ: اْلُحَدْضَغ َأِك اْلَحَدَغ َفَقاَؿ: ِإَف ِلي ِمَغ اْلَػَلِج َعَذَخًة َما َقَبْمُت َأ
ُع(( َْ ُع ال ُيْخ َْ  َكَسَمَع: ِإَنُو َمْغ ال َيْخ

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

ْبَضاَف َفَسا ))َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللَاُ َعْشَيا َقاَلْت َجاَء َأْعَخاِبّي ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو  َكَسَمَع َفَقاَؿ ُتَقبُِّمػَف الرِّ
ُمُيْع َفَقاَؿ الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َأَكَأْمِمُظ َلَظ َأْف َنَدَع َّللَاُ ِمْغ َقْمِبَظ الَخْْ   َسَة ((ُنَقبِّ

ُ َعْشَيا[  ] متفق عمضو َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَّ

َيُقػُؿ:  َعاِزٍب َيُقػُؿ: َرَأْيُت الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َكاِضًعا اْلَحَدَغ ْبَغ َعِميٍّ َعَم  َعاِتِقِو َكُىػَ ))عغ اْلَبَخاَء ْبَغ 
َبُو(( ِْ ُبُو َفَأ ِْ ي ُأ  الَمُيَع ِإنِّ

 ] متفق عمضو عغ اْلَبَخاَء ْبَغ َعاِزٍب [

ُب ِإَلْضَظ َقاَؿ: اْلَحَدُغ )) عغ َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َيُقػُؿ: ُسئِ  َْ َل َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َأُي َأْىِل َبْضِتَظ َأ
 َكاْلُحَدْضُغ َكَكاَف َيُقػُؿ ِلَفاِشَسَة اْدِعي ِلَي اْبَشَي َفَضُذُسُيَسا َكَيُزُسُيَسا ِإَلْضِو((

 ] التخمحؼ عغ َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ [

 ا أكتي بأكؿ ما يجرؾ مغ الفاكية يعصضو لسغ يكػف في السجمذ مغ الربضاف: ككاف إذ

الَثَسَخِة َقاَؿ الَمُيَع َباِرْؾ َلَشا ِفي ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا ُأِتَي ِباْلَباُكػَرِة ِبَأَكِؿ 
َنا َكِفي َصاِعَشا َبَخَكًة َمَع َبَخَكٍة ُثَع ُيْعِصضِو َأْصَغَخ َمْغ َيْحُزُخُه ِمْغ اْلِػْلَجاَمِجيَشِتَشا كَ   ِف ((ِفي َثَسَخِتَشا َكِفي ُمجِّ

 ]الجارمي َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َعَم  َأِبي َسْضٍف اْلَقْضِغ  ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضي َّللَاُ َعْشيع َقاَؿ: َدَخْمَشا َمَع َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم 
َمُو َكَشَسُو ُثَع َدَخْمَشا َعَمْضِو َبْعَج َكَكاَف ِضْئًخا إلْبَخاِىضَع َعَمْضِو الَدبلـ َفَأَخَح َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِإْبَخاِىضَع َفَقبَ 

َسغِ َذِلَظ َكِإْبَخاِىضُع َيُجػ  ْْ  ْبُغ َعْػٍؼ ُد ِبَشْفِدِو َفَجَعَمْت َعْضَشا َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َتْحِرَفاِف َفَقاَؿ َلُو َعْبُج الَخ
َسة  ُثَع َأْتَبَعَيا ِبأُ  ْْ ْخَخى َفَقاَؿ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َرِضي َّللَاُ َعْشيع: َكَأْنَت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ، َفَقاَؿ: َيا اْبَغ َعْػٍؼ ِإَنَيا َر
 َخاِىضُع َلَسْحُدكُنػَف ((َكَسَمَع: ِإَف اْلَعْضَغ َتْجَمُع َكاْلَقْمَب َيْحَدُف َكال َنُقػُؿ ِإال َما َيْخَض  َرُبَشا َكِإَنا ِبِفَخاِقَظ َيا ِإبْ 

 ] متفق عمضو َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

ت لو ممضػني لضخة، كىػ مػضف فقضخ ال يسمظ شضًئا مغ الجنضا، شبعًا أشاؿ لحضتو، ىشاؾ إنداف تػفضت عستو، كتخك
كلبذ كخافة، ترشَّع الحدَف الضـػ كاألكؿ كالثاني كالثالث، كالكل يقػؿ لو: عطَّع هللا أجخكع، إال كاحًجا قاؿ لو: 

 تيانضشا، لقج كاف كاقعًضا. 

 عشو الشبي الكخيع : رفع الرػت بالبكاء كتسديق الثضاب كضخب الػجو ني 

اإلنداف عشجما يبكي عمى ابشو فيحا شيء شبضعي، كإذا بكى يتيع بعجـ الربخ، ال، لضذ ليا عبلقة، فالبكاء 
رحسة، كلكغ رفع الرػت بالبكاء كتسديق الثضاب كضخب الػجو ىحا الحؼ نيى عشو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، 

 مات فيػ أمخ مدتحضل. أما أف تسشع أمِّا أف تبكي عمى ابشيا الحؼ 
ْضِو ِإَف اْبًشا ِلي ُقِبَس َفْأِتَشا ))عغ ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج َرِضي َّللَاُ َعْشُيَسا َقاَؿ: َأْرَسَمِت اْبَشُة الَشِبيِّ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِإلَ 

ِ َما َأَخَح َكَلوُ  َما َأْعَص  َكُكّل ِعْشَجُه ِبَأَجٍل ُمَدِس  َفْمَتْرِبْخ َكْلَتْحَتِدْب َفَأْرَسَمْت ِإَلْضِو  َفَأْرَسَل ُيْقِخُئ الَدبلـَ َكَيُقػُؿ ِإَف ّلِلَِ
ـَ َكَمَعُو َسْعُج ْبُغ ُعَباَدَة َكَمَعاُذ ْبُغ َجَبٍل َكُأَبُي ْبُغ َكْعٍب َكَزْيجُ  ِإَل    ْبُغ َثاِبٍت َكِرَجاؿ  َفُخِفعَ ُتْقِدُع َعَمْضِو َلَضْأِتَضَشَيا َفَقا
ِدْبُتُو َأَنُو َقاَؿ َكَأَنيَ  َْ ا َشّغ َفَفاَضْت َعْضَشاُه َفَقاَؿ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع الَرِبُي َكَنْفُدُو َتَتَقْعَقُع َقاَؿ: 

َسة  َجَعَمَيا َّللَاُ ِفي  ْْ : َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َما َىَحا؟ َفَقاَؿ: َىِحِه َر َساَء ((َسْعج  َْ ُع َّللَاُ ِمْغ ِعَباِدِه الُخ َْ  ُقُمػِب ِعَباِدِه َكِإَنَسا َيْخ
 ] متفق عمضو عغ ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج[

ُي َصَم  الَميع َعَمْضِو ))َعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ ُعَسَخ َرِضي َّللَاُ َعْشُيَسا َقاَؿ: اْشَتَك  َسْعُج ْبُغ ُعَباَدَة َشْكَػى َلُو َفَأَتاُه الَشبِ 
َسِغ ْبِغ َعْػٍؼ َكَسْعِج ْبِغ َأِبي َكَقاٍص َكَعْبِج َّللَاِ  ْْ ْبِغ َمْدُعػٍد َرِضي َّللَاُ َعْشُيْع َفَمَسا َدَخَل َكَسَمَع َيُعػُدُه َمَع َعْبِج الَخ

ع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَمَسا َرَأى َعَمْضِو َفَػَجَجُه ِفي َغاِشَضِة َأْىِمِو َفَقاَؿ َقْج َقَز  َقاُلػا ال َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َفَبَك  الَشِبُي َصَم  الَمي
ُب ِبَجْمِع اْلَعْضِغ َكال ِبُحْدِف اْلَقْمِب اْلَقْػـُ ُبَكاَء الَشِبيِّ َصَم  المَ   يع َعَمْضِو َكَسَمَع َبَكْػا َفَقاَؿ: َأال َتْدَسُعػَف ِإَف َّللَاَ ال ُيَعحِّ

ُع َكِإَف اْلَسضَِّت ُيَعَحُب ِبُبَكاِء َأْىِمِو َعَمْضِو كَ  َْ ُب ِبَيَحا َكَأَشاَر ِإَل  ِلَداِنِو َأْك َيْخ ُعَسُخ َرِضي َّللَاُ َعْشُو َيْزِخُب  َكافَ َكَلِكْغ ُيَعحِّ
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 ِفضِو ِباْلَعَرا َكَيْخِمي ِباْلِحَجاَرِة َكَيْحِثي ِبالُتَخاِب((
ُ َعْشُيَسا[ ِ ْبِغ ُعَسَخ َرِضي َّللاَّ  ] متفق عمضو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

تخؾ عذخة أكالد، فجعل ذىب جدخ البضت، ما ىحا الكبلـ؟ إف هللا ىػ الخزاؽ ذك القػة الستضغ، رجل تػفي أخػه، ك 
يبكي، فمسا كصل ىحا الخبخ إلى شضخو استجعاه كقاؿ لو: ما لظ تبكي؟ قاؿ لو: تخؾ لي شضًئا يكفي لسجة سشة، 

 فقاؿ لو: جضج حتى تسزي الدشة كتبقى عمى قضج الحضاة، فكاف مػت ىحا األخ بعج ستة أشيخ.

، فسغ يصعسيع؟ ىحا كمو كبلـ يعحب اإلنداف، أما فاإلنداف يبكي في الػقت السشاسب، أما ىؤالء فمضذ ليع أحج
 البكاء فبل شيء عمضو. 

َسِغ: َرَأْيُت َرُسػؿَ  ْْ  َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو ))َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َقَبَل َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ َعْبُج الَخ
َأْيُت ِكضع : َقاَلْت: َقَبَل َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ُعْثَساَف ْبَغ َمْطُعػٍف َكُىَػ َمضِّت  َقاَلْت َفخَ َكَسَمَع ُيَقبُِّل، َكَقاَؿ كَ 

َسِغ: َكَعْضَشاُه ُتْيَخاَقاِف َأْك َقاَؿ: َكُىَػ  ْْ  َيْبِكي ((ُدُمػَعُو َتِدضُل َعَم  َخَجْيِو َيْعِشي ُعْثَساَف َقاَؿ َعْبُج الَخ
 ]أحسج َعْغ َعاِئَذَة[

كقّبل ما بضغ عضشضو ثع بكى شػيبًل،  -كذف عشو  -كلسا مات عثساف بغ مطعػف كف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الثػب عغ كجيو 
 : -كاف فقضخًا ججاً  -فمسا رفع عمى الدخيخ قاؿ: شػبى لظ يا عثساف لع تمبدظ الجنضا كلع تمبديا

ْضُث  ))ِإْف َكاَنِت األَمةُ  َْ  َشاَءْت((ِمْغ ِإَماِء َأْىِل اْلَسِجيَشِة َلَتْأُخُح ِبَضِج َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َفَتْشَصِمُق ِبِو 
 ] أحسج َعْغ َأَنُذ ْبُغ َماِلٍظ[

 اإلنداف كمسا كاف في البضت متػاضًعا كمسا ارتق  ك عبل شأنو :

ة في البضت تخيج أف تأكل قصعة شػكػال مغ غخفة الزضػؼ، تأخحه مغ يجه، كتذضخ لو أحضانًا اإلنداف ابشتو الرغضخ 
أنيا تخيج أف تأكل مغ ىحه، تخػ إنداًنا لو قضستو، كفي البمج لو شأف كبضخ، كشيادة عمضا جخَّتو ىحه البشت الرغضخة، 

و الربلة كالدبلـ إذا دخل كعسخىا سشة كنرف، كاإلنداف كمسا كاف في البضت متػاضًعا كمسا ارتقى، كاف عمض
 البضت كأنو كاحج مغ أىل البضت.

 آخخ شيء: 
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ْكَخ كَ  ُيِقُل الَمْغَػ َكُيِصضُل الَربلَة )) عغ َعْبَج َّللَاِ ْبَغ َأِبي َأْكَف  َيُقػُؿ: َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ُيْكِثُخ الحِّ
ُخ اْلُخْصَبَة   َكال َيْأَنُف َأْف َيْسِذَي َمَع األْرَمَمِة َكاْلِسْدِكضِغ َفَضْقِزَي َلُو اْلَحاَجَة ((َكُيَقرِّ

ِ ْبَغ َأِبي َأْكَفى[  ] الشدائي عغ َعْبَج َّللاَّ

َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي الَدَفِخ ))َعْغ ُعْثَساَف َرِضَي َّللَاُ َعْشُو َخَصَب َفَقاَؿ: ِإَنا َوَّللَاِ َقْج َصِحْبَشا َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ 
َف َناًسا ُيْعِمُسػِني ِبِو َعَد  َأْف َكاْلَحَزِخ َكَكاَف َيُعػُد َمْخَضاَنا َكَيْتَبُع َجَشاِئَدَنا َكَيْغُدك َمَعَشا َكُيَػاِسضَشا ِباْلَقِمضِل َكاْلَكِثضِخ َكإِ 

ُجُىْع َرآُه َقُط (( َْ  اَل َيُكػَف َأ
 []أحسج َعْغ ُعْثَسافَ 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 1: صبلة الجسعة  27الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

بو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشا
 الرالحضغ. 

 صبلة الجسعة :

أييا األخػة السؤمشػف، مػضػع الفقو الضـػ صبلة الجسعة، صبلة الجسعة فخض عضغ، ككسا تعمسػف الفخكض عمى 
في كل األحػاؿ، أما صبلة  نػعضغ؛ فخض عضغ كفخض كفاية، فربلة الجسعة فخض عضغ ال تدقط عغ الفخد

الجشازة فيي فخض كفاية، إذا قاـ بيا البعس تدقط عغ الكل، كشمب العمع بإجساع العمساء فخض عضغ، كشمب 
العمع حتع كاجب عمى كل مدمع، فسعشى الفخض الذيء الحؼ ال تقـػ حضاتظ مغ دكنو، فالصعاـ فخض لبقاء 

تشاكؿ الخبد كاإلداـ كل يـػ فيػ فخض لبقاء الجدع، فالفخض  الجدع، كأكل بعس أنػاع الفاكية لضذ فخضًا، أما
 فخض عضغ كجب عمى كل إنداف أف يفعمو، كصبلة الجسعة فخض عضغ بالكتاب كالدشة كاإلجساع. 

 أدلة مغ الكتاب ك الدشة عم  أف صبلة الجسعة فخض عضغ :

 أّما الكتاب فقاؿ تعالى: 
ـِ اْلُجُسَعِة َفاْسَعْػا ِإَل  ِذْكِخ َّللَاِ َكَذُركا اْلَبْضَع َذِلُكْع َخْضخ  َلُكْع ِإْف ُكشُتعْ ﴿ َياَأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا ِإَذا ُنػ   ِدي ِلمَربَلِة ِمْغ َيْػ

 َتْعَمُسػَف  
 [ 9] سػرة الجسعة: 

لػ كاف ىشاؾ عقج بضت ثسشو ثبلثة عذخ ممضػًنا تّع تػقضعو في أثشاء آذاف الطيخ، كرفع العقج إلى القاضي فالعقج 
 باشل، أؼ عقج يػقع مع آذاف ضيخ يـػ الجسعة فالعقج باشل، لقػلو تعالى: 
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ـِ اْلُجُسَعِة فَ  اْسَعْػا ِإَل  ِذْكِخ َّللَاِ َكَذُركا اْلَبْضَع َذِلُكْع َخْضخ  َلُكْع ِإْف ُكشُتْع ﴿ َياَأُيَيا اَلِحيَغ آَمُشػا ِإَذا ُنػِدي ِلمَربَلِة ِمْغ َيْػ
 َتْعَمُسػَف  

 [ 9] سػرة الجسعة: 

 ىحا في الكتاب، أما في سشة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 

َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ: َيا َأُيَيا الَشاُس ُتػُبػا ِإَل  َّللَاِ َقْبَل َأْف ))َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللَاِ َقاَؿ: َخَصَبَشا َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ 
ِة ِذْكِخُكْع َلُو َكَكْثَخِة الَرَجَقِة ِفي َتُسػُتػا َكَباِدُركا ِباألْعَساِؿ الَراِلَحِة َقْبَل َأْف ُتْذَغُمػا َكِصُمػا اَلِحي َبْضَشُكْع َكَبْضَغ َربُِّكْع ِبَكْثخَ 
خِّ َكاْلَعبلِنَضِة ُتْخَزُقػا َكُتْشَرُخكا َكُتْجَبُخكا َكاْعَمُسػا َأَف َّللَاَ َقِج اْفَتَخَض َعَمْضُكُع اْلُجُسَعةَ  ِفي َمَقاِمي َىَحا ِفي َيْػِمي َىَحا  الدِّ

َضاِتي أَ  َْ ـِ اْلِقَضاَمِة َفَسْغ َتَخَكَيا ِفي  ـ  َعاِدؿ  َأْك َجاِئخ  اْسِتْخَفاًفا ِفي َشْيِخي َىَحا ِمْغ َعاِمي َىَحا ِإَل  َيْػ ْك َبْعِجي َكَلُو ِإَما
َج َلُو َكال َصْػـَ  ِبَيا َأْك ُجُحػًدا َلَيا َفبل َجَسَع َّللَاُ َلُو َشْسَمُو َكال َباَرَؾ َلُو ِفي َأْمخِِه َأال َكال َصبلَة َلُو َكال َزَكاةَ  َْ َلُو َكال 

َت  َيُتػبَ  َْ اِجخ  َفَسْغ َتاَب َتاَب َّللَاُ َعَمْضِو َأال ال َتُؤَمَغ اْمَخَأة  َرُجبًل َكال َيُؤـَ َأْعَخاِبّي ُمَياِجًخا َكال َيُؤـَ فَ  َلُو َكال ِبَخ َلُو 
 ُمْؤِمًشا ِإال َأْف َيْقَيَخُه ِبُدْمَصاٍف َيَخاُؼ َسْضَفُو َكَسْػَشُو ((

]ِ  ]ابغ ماجة َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

 يؤذؼ العضغ كأف تخػ رجبًل يعج العجة لقزاء ندىٍة في أثشاء صبلة الجسعة، كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:  ال شيء

 ))َمْغ َتَخَؾ َثبلَث ُجَسٍع َتَياُكًنا ِبَيا َشَبَع َّللَاُ َعَم  َقْمِبِو ((
] ْسِخؼِّ  ]التخمحؼ َأِبي اْلَجْعِج الزَّ

يشع، ثبلث جسع مغ غضخ عحر، كفي ركاية أخخػ: "نكتت نكتة كمغ يصبع هللا عمى قمبو يجعمو في أسفل درؾ ج
سػداء في قمبو"، ثبلث جسع ال تحزخىا تربح قضسظ مثل قضع الشاس، تذعخ بالزضق كالسمل كالدأـ، كتحجثظ 
نفدظ بأكل الساؿ الحخاـ، كتحجثظ نفدظ بالعجكاف عمى أعخاض الشاس، كتذعخ بسذاعخ أىل الجنضا، كيرضبظ ما 

 ػ الخاف. يرضبيع ىحا ى

 شخكط صبلة الجسعة :

 ػ الحكػرة : 1

كقج قاؿ العمساء: الجسعة فخض مؤكج أكثخ مغ الطيخ، أؼ فخضضة الجسعة أشج قجسضًة مغ الطيخ، كىي مؤكجة 
أكثخ مشو عمى كل مغ اجتسع بو سبعة شخائط، فتجب عمضو حضشئح صبلة الجسعة، كىي الحكػرة، كقج خخج بيحا 
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 سعة عمضيغ. الذخط الشداء فبل صبلة ج

 ػ الحخية : 2

 الحخية: كخخج بيحا الذخط األرقاء. 

 ػ اإلقامة بسرخ : 3

اإلقامة: كخخج بيحا الذخط السدافخ، كاإلقامة بسرخ، كخخج بو السقضع بقخية ال يػجج فضيا مدجج كال إماـ، كال 
رسػؿ هللا، معشى ذلظ إذا خصضب، فتدقط عشو صبلة الجسعة إال إذا كانت الذسذ تؤكيو إلى قخيتو، ىكحا قاؿ 

كانت السدافة بضغ قخيتو التي ال مدجج فضيا كال إماـ فضيا كبضغ مكاف فضو صبلة جسعة إف ذىب إلضو كصمى 
الجسعة ىشاؾ، كعاد إلى قخيتو مع السغضب كجبت عمضو صبلة الجسعة، ترػر مغ الطيخ إلى السغخب سضًخا عمى 

الجسعة إلى غضاب الذسذ أف تحىب إلى ىحه البمجة كترمي فضيا األقجاـ، فإذا سسحت لظ الذسذ مغ بعج صبلة 
كتعػد كجبت عمضظ صبلة الجسعة، كبحدب السػاصبلت الحالضة الضـػ مغ حسز إلى الذاـ مدضخة ساعتضغ، إذا 
انتيضشا مغ صبلة الطيخ مثبًل الداعة الثانضة، كركبشا سضارة إلى مخكد االنصبلؽ كصمشا الداعة الثالثة، ك يتحسل 

لصخيق ساعتضغ إلى حسز نرل الداعة الخامدة، فإذا كاف الخجل يدكغ في حسز مثبًل، كال يػجج ىشاؾ ا
صبلة جسعة، كفي الذاـ يػجج صبلة جسعة، كما دامت الذسذ تؤكيو إلى قخيتو، كإذا ترػرنا قخية تبعج عغ 

جسعة، ألف الػقت كاؼ دمذق كبعج حسز عغ دمذق، فدكاف ىحه القخية عمضيع أف يأتػا إلى دمذق لضرمػا ال
 أف يؤكييع إلى قخيتيع قبل مغضب الذسذ.

أنا مػجػد في قخية ال يػجج فضيا مدجج، فضجب أف تحىب مذضًا، كأف تعػد مذضًا إلى قخيتظ، كال تزضع عمضظ 
 صبلة الجسعة، كشخط اإلقامة بسرخ: 

ّق َكاِجب  َعَم  ُكلِّ ُمْدِمٍع ِفي َجَساَعٍة ِإال ))َعْغ َشاِرِؽ ْبِغ ِشَياٍب َعِغ الَشِبيِّ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو  َْ َكَسَمَع َقاَؿ: اْلُجُسَعُة 
))  َأْرَبَعًة َعْبج  َمْسُمػؾ  َأِك اْمَخَأة  َأْك َصِبّي َأْك َمِخيس 

 ] أبػ داكد َعْغ َشاِرِؽ ْبِغ ِشَياٍب[

 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

690 

 كلقػلػو عمضو الربلة كالدبلـ: 

 خ كال أضح  إال في مرخ جامع أك مجيشة عطضسة (()) ال جسعة كال تذخيق كال صبلة فص
 ]ركاه ابغ أبي شضبة عغ عمي[

فيحا الكبلـ بالشدبة لشا محمػؿ، نحغ في الذاـ كما أكثخ مداججىا، إذًا الحكػرة كالحخية كاإلقامة بسرخ أك فضسا ىػ 
في بضت مثبًل بضغ دمذق داخل في حّج اإلقامة فضيا كخجل ساكغ مثبًل في داريا، ىي تعج مغ الذاـ، أك يدكغ 

كدكما، عّسخ بضًتا في شخيق عاـ، كلكغ ال يػجج حػلو بضػت، ىحا في حكع اإلقامة في الذاـ، ألنو إذا خخج مشو 
 يقرخ في الربلة، كإذا عاد إلضو يتع، إذًا ىحا في حكع اإلقامة بالسجيشة. 

 ػ الرحة : 4

سا ركؼ عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كالذضخ الكبضخ ممحق كالذخط اآلخخ في صبلة الجسعة الرحة، فخخج بو السخيس ب
بالسخيس، كذضخ كبضخ ال تحسمو قجماه، أك برخه ضعضف يحتاج إلى قائج، أك يحتاج إلى عكاز، كالصخيق كعخ، 

 كربسا كقع فتشكدخ بعس أضبلعو. 

 ػ األمغ مغ ضالع : 5

بضتو أصابو ضمع ضالع سقصت عشو صبلة الجسعة،  كالخامذ األمغ مغ ضالع، فمػ أف ىحا السرمي إذا خخج مغ
فبل تجب عمى مغ اختفى مغ ضالع، كيمحق بو السفمذ الخائف مغ الحبذ، كعمضو ديػف كالجائشػف يبلحقػنو، فمػ 
 عثخكا عمضو في الصخيق أللقػا القبس عمضو، كساقػه إلى الدجغ، كالذخع ما كمف ىحا السفمذ بربلة الجسعة.

لكغ إذا قتل رجل مؤمًشا خصأ بدضارة كاختفى، فمػ ضيخ لمعضاف أللقي القبس عمضو، كىل إلقاء القبس عمضو ضمع؟  
 ال، ىػ عجؿ، إذًا فعمضو صبلة الجسعة. 

 ػ سبلمة العضشضغ :  6

الدادس: سبلمة العضشضغ، فبل تجب عمى أعسى عشج أبي حشضفة، إال إذا كجج قائجًا يقػده إلى السدجج فتجب عمضو 
 صبلة الجسعة. 
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 ػ سبلمة الخجمضغ : 7

الدابع: سبلمة الخجمضغ، فبل تجب عغ السقعج لعجده عغ الدعي اتفاقًا، كمغ العحر أيزًا السصخ العطضع، كالدضػؿ، 
 صخيق، فيحه أيزًا تدقط عغ الخجل صبلة الجسعة. كاالنيجامات في ال

 يذتخط أيزًا لربلة الجسعة عجة أشضاء :

 ػ السرخ أك فشاؤه : 1

كيذتخط أيزًا لربلة الجسعة ستة أشضاء ؛ األكؿ: السرخ أك فشاؤه، أؼ أف تكػف في بمج فضو مداجج، أك محضط 
رخ، فالذاـ فضيا ثبلثسئة مدجج، كىحه السداجج كميا في ىحا البمج، ترح إقامة صبلة الجسعة في مػاقع كثضخة بالس

ترح فضيا صبلة الجسعة عشج أبي حشضفة، كعشج الذافعي الربلة لسغ سبق، كقج يحب اإلنداف أف يرمي بعج 
الجسعة أربع ركعات، كربلة ضيخ، ىحا مخفػض عشج األحشاؼ، كضعضف عشج الذافعضة، ألف صبلة الجسعة 

 زضتع الربلة فانتذخكا في األرض.تجدغ عغ صبلة الطيخ، فإذا ق

 ػ أف يرمي بيع األمضخ إمامًا : 2

ك مغ شخكط الرحة أف يرمي بيع األمضخ إمامًا، كالسفخكض أف يرمي األمضخ بالشاس إمامًا، كىحه ليا معشى، 
ج ألّف ىحا األمضخ اختضخ لربلحو كتقػاه، كىػ يدتصضع أف يخصب بالشاس، كيرمي بيع، كإف لع يكغ فشائبو، كق

 يشضب األمضخ عشو القاضي أك الخصضب، كاآلف الخصباء نػاب األمضخ في أداء الربلة. 

 ػ أف يجخل كقت الطيخ : 3

 كالذخط الثالث أف يجخل كقت الطيخ، فبل ترح الجسعة قبل دخػؿ كقت الطيخ: 
 َماَلِت الَذْسُذ(( ))َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ُيَرمِّي اْلُجُسَعَة ِإَذا

 ] البخارؼ عغ َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ[

كتبصل صبلة الجسعة لخخكج كقت الطيخ، أؼ مغ دخػؿ كقت الطيخ إلى خخكج كقتو، فإذا خخج كقت الطيخ 
 بصمت صبلة الجسعة. 
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 ػ الخصبة : 4

كلػ كاف آية أك حجيًثا، كالذيء الحؼ ال بج مشو كىػ الخصبة، كىحه عبادة فضيا تػجضو، فأؼ شيء قالو الخصضب 
ذكخ الشاس بأمخ ديشيع، كبكتابيع، كبدشة نبضيع، كححرىع كزىجىع في الجنضا، كرغبيع في اآلخخة، فيحه الخصبة 
تداكؼ شحغ ىحه البصارية، ككل أسبػع تذحغ، كتخخج متحسًدا راغًبا في أف ترمي قضاـ المضل، كتعسل 

كاألربعاء تذعخ أّف حساسظ فتخ، فالبصارية فخغت، فتأتي يـػ الرالحات، كتغس برخؾ، فقج يأتي يـػ الثبلثاء 
الجسعة كتذحشيا مخة أخخػ، أما إذا كاف الذحغ مدتسًخا، كىؤالء عػاـ الشاس يذحشػف في األسبػع مخة، أما السؤمغ 
 الرادؽ فضذحغ كل يـػ يرمي صبلة متقشة، كيمتقي مع أىل الحق يػمضًا، كيدتسع إلى الحق، كيجعػ إلى هللا،
فيحا مذحػف دائسًا كىحا شحغ أتػماتضكي، فجائسًا عشجه بصارية مغ مدتػػ عاٍؿ، كلكغ عػاـ الشاس كمسا ابتعجت 

 السدافة الدمشضة بضغ الخصبة كبضغ الػقت الحؼ ىػ فضو ضعفْت ىستيع.
كالخصبة تكػف قبل صبلة الجسعة، فيكحا الدشة، كىكحا فعل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كأف تكػف الخصبة 
مقرػدًة لحاتيا، فإذا أصاب الخصضب عصاس فعصذ، كقاؿ: الحسج هلل رب العالسضغ، فمضدت ىحه خصبة، كلضذ 

لحاتيا، كيجب أف يحزخىا كاحج،  ليا عبلقة بالخصبة، ىحا حسج بعج العصاس، فضجب أف تكػف الخصبة مقرػدةً 
كلضذ ليا معشى أاّل يكػف أحج في السدجج، ىحه أشضاء بجييضة، كلػ كاف أصسًَّا أك نائسًا أك بعضجًا، فبل تشعقج الجسعة 

 إال بخصبة كمدتسع، كلػ كاف أصسًَّا أك نائسًا أك بعضجًا، كقج قاؿ هللا عد كجل: 
ِبَيا  َكَجَعْمَشا َعَم  ُقُمػِبِيْع َأِكَشًة َأْف َيْفَقُيػُه َكِفي َآَذاِنِيْع َكْقًخا َكِإْف َيَخْكا ُكَل َآَيٍة اَل ُيْؤِمُشػا﴿ َكِمْشُيْع َمْغ َيْدَتِسُع ِإَلْضَظ 

َت  ِإَذا َجاُءكَؾ ُيَجاِدُلػَنَظ َيُقػُؿ اَلِحيَغ َكَفُخكا ِإْف َىَحا ِإاَل َأَساِشضُخ اأْلََكِلضَغ  َْ 
 [16] سػرة دمحم: 

إّف هللا عد كجل كّبخ السشافقضغ ألنيع إذا حزخكا مجمذ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ثع خخجػا مغ عشجه ال يعخفػف 
 ماذا قاؿ ليع، فيع شاردكف غارقػف في مذكبلتيع، غارقػف في ىسػميع، غارقػف في الجنضا. 

 ػ أاّل يفرل بضغ الخصبة كالربلة بأكل أك عسل : 5

كالربلة بأكل أك عسل، كسػؼ نتابع ىحا السػضػع في درس قادـ، ألنو شػيل ال يشتيي أاّل يفرل بضغ الخصبة 
 في مجمذ كاحج.

* * * 
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 نرائح الصبضب في مػضػع الصعاـ كالذخاب :

 ػ ال تأكل السصبػخ ْت  يتع نزجو كال تذخب دكاء إال مغ عمة : 1

الي رضي هللا عشو، كبعجىا نشتقل إلى كاآلف إلى آخخ فرل مغ فرػؿ آداب الصعاـ كالذخاب عشج اإلماـ الغد 
 آداب أخخػ.

نرائح الصبضب في مػضػع الصعاـ كالذخاب قاؿ: ال تأكل السصبػخ حتى يتع نزجو، كال تذخب دكاء إال مغ عمة، 
فيشاؾ أشخاص مغخمػف بالحبػب كالفضتامضشات، كل شيء كضسضائي ضار باإلنداف، فاإلنداف يتشاكؿ الجكاء عشج 

حطت الصبضب نفدو لػججت أنو أبعج الشاس عغ الجكاء، ألف ىحا الجدع نباتي، كإكثار السػاد الزخكرة، كلػ ال
الكضسضائضة فضو يزعفو، كما مغ دكاء كسا قاؿ لي بعس األشباء إال كلو فائجة مغ ناحضة، كضار مغ ناحضة أخخػ، 

في السخيس آالـ مبخحة؛ آالـ كشبضب حجثشي قاؿ لي: مثبًل الكػرتضدكف، الكػرتضدكف يبضس كجو الصبضب، فضكػف 
في السفاصل، آالـ حداسضة فضعصضو إبخة كػرتضدكف، فتخػ السخيس ارتاح، كيثشي عمى الصبضب، لكغ ىحا 
الكػرتضدكف لو مزاعفات كبضخة، فمػ أخحه األشفاؿ كثضخًا لتػقف نسػىع، كلػ أخحه الكبار اللتيبت أكبادىع، فيشاؾ 

ػرتضدكف، كلكغ بعس األشباء الحؼ يبتغػف سسعًة عاجمًة سخيعًة يعصػف مزاعفات خصضخة ججًا مغ استعساؿ الك
الكػرتضدكف، حجثشي أخ قاؿ لي: يػجج شبضب في بعس األقبضة، عمضو ازدحاـ مشقصع الشطضخ، إْذ يكػف ثسة آالـ 

دمخ كمضتضو، مبخحة، بإبختي كػرتضدكف تحىب اآلالـ، فيحا السخيس يميج بالثشاء عمى ىحا الصبضب، لكغ ال يعمع أنو 
دمخ كبجه، كدمخ صحتو، الكػرتضدكف خصضخ، فاإلنداف يقمل مغ استعساؿ الجكاء قجر االستصاعة، كيجعل الجكاء 

 في الغحاء، كفي الحسضة، كالحسضة رأس الجكاء، كالسعجة بضت الجاء كالحسضة رأس الجكاء.

دغ عسمو كانتطامو بحجع الصعاـ في السعجة :  تعمق سبلمة القمب ْك

شيء قخأتو في بعس كتب أمخاض القمب، أف سبلمة القمب كحدغ عسمو كانتطامو متعمق بحجع الصعاـ  كأغخب
في السعجة، كنػعضة الصعاـ فضيا، فسا عبلقة القمب بالسعجة؟ ألف ىحا الصعاـ الحؼ في السعجة مرضخه إلى الجـ، فإف 

ب صاحبيا بسا يدسى بترمب الذخايضغ، كاف فضو مػاد دىشضة تديج عغ الحج السصمػب تخسبت في الذخايضغ، فأصض
كإذا ترمبت الذخايضغ تعب القمب، كتزخع تزخسًا مخضضًا، كانتيت الحضاة بسآٍس كثضخة، كلحلظ قاؿ بعس األشباء 
 كسا يدعسػف: عسخ اإلنداف مغ عسخ شخايضشو، كالذخايضغ تبقى مخنة ما داـ الغحاء صحضحًا كصحضًا.
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قاتو مشػط بحجع الصعاـ في السعجة، كبشػعضة ىحا الصعاـ، كلحلظ فإّف تشاكؿ كسبلمة القمب كحدغ عسمو كانتطاـ د
 األدكية بذكل غضخ صحضح أك بذكل متدخع ىحا مسا يتعب الجدع، كال تذخب دكاًء إال مغ عمة. 

 ػ ال تأكل مغ الفاكية إال نزضجيا : 2

 كال تأكل مغ الفاكية إال نزضجيا، ىكحا قاؿ هللا عد كجل: 
اَف ُمَتَذاِبًيا ِحي َأْنَذَأ َجَشاٍت َمْعُخكَشاٍت َكَغْضَخ َمْعُخكَشاٍت َكالَشْخَل َكالَدْرَع ُمْخَتِمًفا ُأُكُمُو َكالَدْيُتػَف َكالُخمَ ﴿ َكُىَػ الَ 

َراِدِه َكاَل ُتْدِخُفػا إِ  َْ َقُو َيْػـَ  َْ  َنُو اَل ُيِحُب اْلُسْدِخِفضَغ  َكَغْضَخ ُمَتَذاِبٍو ُكُمػا ِمْغ َثَسِخِه ِإَذا َأْثَسَخ َكَآُتػا 
 [ 141] سػرة األنعاـ : 

 ػ ال تأكل شعامًا إال إذا أججت مزغو : 3

كال تأكل شعامًا إال إذا أججت مزغو، لحلظ فالسزغ الجضج مغ الدشة، كالحجيث عمى السائجة مغ الدشة، كأف 
تجمذ مع إنداف تحبو مغ الدشة، ألنظ إذا جمدت مع إنداف تحبو، تحجثو كيحجثظ، كتؤندو كيؤندظ، تأكل قمضبًل، 

 يل، فُكل أكل العرافضخ، كلضذ أكل الجساؿ. أما قػؿ العػاـ: ُكل أكل الجساؿ، كقع قبل الخجاؿ، فيحا كبلـ ج

 ػ ُكْل ما أْببت مغ الصعاـ : 4

كال تأكل شعامًا إال إذا أججت مزغو، كُكل ما أحببت مغ الصعاـ، كالعمساء أجخكا تجارب مثضخة ججًا، فأتػا بعذخة 
اؤكف، كما يحبػف، ثع أشفاؿ ككضعػىع في مكاف، ككضعػا أماميع كل أنػاع الصعاـ، كسسحػا ليع أف يأكمػا ما يذ

جاؤكا بعذخة أشفاؿ آخخيغ، ككضعػىع في مكاف، كقجمػا ليع شعامًا تحت إشخاؼ التغحية، أف يكػف الصعاـ مسمػًء 
بالفضتامضشات كالسعادف، كحدب الحخيخات كالجيج كالصاقة كالسػاد الجسسة كالبخكتضشضة كالدكخيات كالسعادف، حدابات 

ألكالد الحيغ أكمػا ما يذاؤكف كعمى رغبتيع كاف نسػىع أسخع كأنذط، كأما الحيغ دقضقة، فػججكا في السحرمة أف ا
أكمػا أكبًل كفق تعمضسات عمساء التغحية فمع يكغ نسػىع كشسػ ىؤالء، فاستشبصػا أف شيػة اإلنداف إلى الصعاـ متعمقٌة 

، أحضانا يذتيي أف يأكل بحاجتو، فاإلنداف أحضانًا يذتيي أف يأكل خضارة، أك خدة، فضكػف عشجه عصر خمػؼ 
مػالح لشقز السمح عشجه، حتى إف عمساء أمخاض الشداء أشاركا إلى أف السخأة الحامل قج تذتيي بعس السػاد، 

كمغ يجرؼ أف ىحا الػحع لو عبلقة بحاجة الجشضغ في بصغ األـ، إْذ  -يدسػنو الػحع  -فتذتيي أحضانا رأس كخنب
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الجشضغ إلى البػتاس تشتقل في شيػة أمو إلى ىحه الخزار، فإذا شمبت يشقز الجشضغ قمضل مغ البػتاس، كحاجة 
الحامل مغ زكجيا نػًعا مغ الصعاـ فبل يشبغي لو أف يدتخف بيا، كال أف يدتيدغ مشيا، فيحه حاجة الجشضغ الحؼ 
الحمضب  في بصشيا، كإذا أحب أف يتجاىل شمباتيا فالجشضغ يعاني كيدتيمظ مغ أمو، فإذا لع يدِق الدكُج زكجتو

الكافي كالسػاد الكمدضة البلزمة رأيت أسشانيا تشتخخ في أثشاء الحسل، كالجشضغ يحتاج إلى كسضة ثابتة مغ الكمذ، 
فإما أف تعصي األـ حمضبًا كمادًة كمدضة لضأخحىا الجشضغ، كإما أف يدتيمظ الجشضغ كمذ أمو، كلحلظ فبعس أمخاض 

سشاف يرضب السخأة الحامل إذا قرخ عمضيا في الحمضب كالسػاد العطاـ ترضب السخأة الحامل، ككحلظ تدػس األ
 الكمدضة، فالػحع إذًا لو عبلقة بحالة الجشضغ الحؼ في بصغ األـ.

كالعمساء استشبصػا أف اإلنداف يذتيي ما ىػ بحاجة إلضو، مثبًل الشاس في الذتاء يسضمػف إلى الحمػ، ألنيع 
في الرضف يسضمػف إلى أشضاء فضيا ماء، كالبصضخ، كالخضار، يحتاجػف إلى شاقة، كالصاقة مغ الدكخيات، ك 

كالخذ، كىحه أمثاؿ كاضحة، أما أحضانًا فاإلنداف يحب السػاد الحامزضة فضكػف كضسضاء دمو حامزي، كيحزخ 
 إلى البضت بختقااًل، فتخػ أف البشت أكمت بختقالة حامزة، كالذاب لع يأكميا، لكل إنداف كضسضاء في دمو. 

 ذخب فػؽ األكل :ػ ال ت 5

ُكل مغ الصعاـ ما أحببت، كال تذخب عمضو، ألف الذخب ماذا يفعل؟ يسجد العرارات الياضسة في حػالي لتخ كاحج 
 تفخزىا السعجة أثخ كل شعاـ، فإذا شخب اإلنداف خسدة كؤكس مغ السضاه تكػف ىحه السادة الياضسة قج تسجدت.

السدجج، كىػ جاىل كما كاف السدجج يػمئح بيحه الفخامة،  كالشبي الكخيع نيى عغ ذلظ، حتى إف رجبًل دخل
 أرضو حرى، كباؿ فضو، فمسا قاـ لو الرحابة لضدجخكه مشعيع الشبي: 

ـِ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ  ـَ ِإَلْضِو َبْعُس اْلَقْػ َمَع: َدُعػُه َكال  َعَمْضِو َكسَ ))َعْغ َأَنٍذ َأَف َأْعَخاِبِضا َباَؿ ِفي اْلَسْدِجِج َفَقا
 ُتْدِرُمػُه َقاَؿ َفَمَسا َفَخَغ َدَعا ِبَجْلٍػ ِمْغ َماٍء َفَرَبُو َعَمْضِو ((

 ] متفق عمضو َعْغ َأَنٍذ [

فيشاؾ أشخاص جيمة يقػؿ لظ أحجىع: أنا قبل أف أنقس كضػئي سػؼ أصمي العرخ، أؼ صبلة ىحه؟! ُيكخه 
لحاقغ أك حاقج، رأيو في إفخاغ السثانة، ىحا ىػ رأيو، فتكخه الربلة إف كاف أف ترمي كأنت حاقغ، أساسيا ال رأؼ 

 اإلنداف حاقشًا أك حاقجًا.
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 ػ إذا أكمت في الشيار فشع : 6

 كإذا أكمت في الشيار فشع، أؼ أف يشاـ اإلنداف ساعة بعج الصعاـ: 
 )) قضمػا فإف الذضاشضغ ال تقضل ((

 ]الصبخاني في األكسط عغ أنذ[

 في الشيار أعانو ىحا عمى قضاـ المضل. كمغ ناـ

 استعضشػا عمى الرضاـ بالدحػر كعمى القضاـ بالقضمػلة. 

 ػ إذا أكمت في المضل فامِر قبل أف تشاـ : 7

كإذا أكمت في المضل فامِر قبل أف تشاـ، كىحه مبلحطة، فاإلنداف يأكل كيشاـ، كال يػجج حخكة، فيحا الصعاـ إذا لع 
ػاد دىشضة عالقة في الجـ، إذا ناـ اإلنداف نػمًا شػيبًل كقاس نبزو كىػ نائع فإنو يكػف يدتيمكو انقمب إلى م

سبعضغ أك خسًدا كستضغ، أك ستضغ، ألنو ال يػجج حخكة، فالجـ يدضخ بصضًئا، كسضخ الجـ البصيء في الذخايضغ يجعل 
ا مغ الداعة الحادية عذخة كيدتضقع السػاد الجىشضة تتخسب في ججرانيا، فالعمساء قالػا: الحؼ يشاـ نػًما متقصعً 

الداعة الخابعة كالشرف عمى صبلة الفجخ كقضاـ المضل، كيشاـ كيدتضقع الداعة الثامشة صباحًا، فيحا الشـػ مفضج 
، فالشـػ السجيج يدبب تخسبات السػاد الجىشضة  ججًا، أما إذا ناـ الداعة الحادية عذخ حتى الداعة التاسعة ثاني يـػ

خايضغ، كىحا يدبب أمخاض القمب، فالقضاـ لربلة الربح في كقتو صحة جدسضة قبل أف يكػف صحة في ججراف الذ
 نفدضة.

 ػ ال تخخج مغ بضتظ صباًْا إال بعج أف تأخح شضئًا تأكمو : 8

كيػجج عشجنا خصأ كبضخ في الصعاـ، فسعطع الشاس يشصمق مغ البضت مغ دكف شعاـ، مع أف كجبة الفصػر أىع 
إذًا  -أؼ تتغحػ-إلنداف، قاؿ بعس الحكساء البشو يا بشي: ال تخخج مغ مشدلظ حتى تأخح حمسظ كجبة في حضاة ا

بو يبقى الحمع كيدكؿ الصضر، فإذا خخج الداعة الدابعة كما تشاكؿ شعاـ الفصػر، ففي الداعة الحادية عذخة 
 بعج أف تأخح شضئًا تأكمو، يذعخ بجػع شجيج، كيرضخ عربًضا، فالشرضحة الصبضة أاّل تخخج مغ بضتظ صباحًا إال

كشعاـ الفصػر أىع بكثضخ مغ شعاـ العذاء، ألف بعجه بحؿ شاقة، أما إذا لع يأكل صباحًا فضأكل الطيخ عشو كعغ 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

697 

أىمو جسضعًا، كىحا ال يشاسب، تشاكؿ ثبلث كجبات معتجلة أفزل مغ اثشتضغ ثقضمتضغ، كخسذ كجبات معتجالت 
 أفزل مغ ثبلث ثقضمة.

 -شاكرما  -: مغ أكل قبل أف يخخج مغ بضتو ىػ أقل لذيػتو مسا يخػ في الدػؽ، ككمسا لسح بائع العمساء قالػا
اشتيي أف يأكل، فإذا أكل صباحًا انتيى األمخ، أما إذا لع يأكل اشتيى، كإذا أكل في الصخيق فيػ دناءة، كإذا لع 

 ، كىحه مغ نرائح الحكساء. يأكل بقي جائًعا كىػ في كل نياره مشدعج، فُكْل صباحًا كانتيى األمخ

 ػ اْسل الصعاـ إل  أىل السضت :  9

أيزًا مغ الشرائح أف يحسل الصعاـ إلى أىل السضت، كمغ الدشة إذا مات مضت ىؤالء مذغػلػف بسضتيع، حديشػف، 
 فَعْغ َجْعَفِخ ْبِغ َخاِلٍج َعْغ َأِبضِو َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َجْعَفٍخ َقاَؿ: 

  َما َيْذَغُمُيْع((َنْعُي َجْعَفٍخ َقاَؿ الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع اْصَشُعػا ألْىِل َجْعَفٍخ َشَعاًما َفِإَنُو َقْج َجاَءُىعْ  )) َلَسا َجاءَ 
ِ ْبِغ َجْعَفٍخ[  ] ركاه أبػ داكد َعْغ َعْبِج َّللاَّ

بخ، كالشعػة، كقخاءة القخآف، كالحاجات األخخػ، أما ما يجخؼ اآلف فعكذ الدشة، أىل السضت ميتسػف بسضتيع، كالق
 كيجب أف يرشعػا شعاًما لمحيغ خخجػا في الجشازة، كىحا خبلؼ الدشة. 

 ػ ال يشبغي لظ أف تحزخ شعاـ ضالع : 19

كأيزًا ال يشبغي لظ أف تحزخ شعاـ ضالع، فأنت تعخؼ أف ىحا اإلنداف مغترب لمساؿ الحخاـ، أك لساؿ أخػتو، 
 ثخكة، فاغترب أمػاؿ أخػتو كدعاؾ إلى بضتو الفخع، فبل يجػز لظ أف تجضب ىحه الجعػة .فػالجه تخؾ 

فإف أكخه عمى أف يأكل مغ شعاـ الطالع فمضقمل األكل، كال يقرج الصعاـ األشضب، كبعزيع اعتحر كقاؿ: كشت  
كخىًا ألكمت شعامًا قمضبًل ك مكخىًا، فقاؿ لو أحجىع: رأيتظ تختار األشضب كتكبخ المقسة أؼ إكخاه ىحا؟ كلػ كشت م

 بذكل رمدؼ. 

 بعس ما قالو اإلماـ الذافعي :

كاإلماـ الذافعي قاؿ: األكل عمى أربعة أنحاء؛، األكل بأصبع كاحجة مغ السقت، كبأصبعضغ مغ الكبخ، كبثبلث 
مغ الذخه،  فيحه -يسدظ الخبدة كييبصيا عمى الصعاـ مثل السطمة  -أصابع مغ الدشة، كبأربع أصابع مغ الذخه 
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، كالشطخ إلى الخزخة، كتشطضف السمبذ، كأربعة تػىغ  أربعة تقػؼ البرخ؛ الجمػس تجاه القبمة، كالكحل عشج الشـػ
البرخ؛ مشيا الشطخ إلى القحر، كالشـػ عمى أربعة أنحاء؛ نـػ عمى القفا، فيحا نـػ األنبضاء، دائسًا يتفكخكف في خمق 

ىحا نـػ العمساء كالعباد، كنـػ عمى الذساؿ، كىحا نـػ السمػؾ كاألغشضاء، الدسػات كاألرض، كنـػ عمى الضسضغ، ك 
مغ كثخة أكميع لمصعاـ، كنـػ عمى الػجو، كىحا نـػ الذضاشضغ، كأربعة مغ العبادة؛ ال يخصػ خصػًة إال عمى 
قخاءة  كضػء، خخجت مغ البضت فتػضأ، فإذا أذف السغخب دخمت لترمي، ككثخة الدجػد، كلدـك السداجج، ككثخة

القخآف، فيحه بعس الشرائح التي نختع بيا فرل آداب األكل مغ كتاب إحضاء عمـػ الجيغ لئلماـ الكبضخ أبي حامج 
 الغدالي رضي هللا عشو، كسػؼ نشتقل بعجىا إلى آداب الشكاح، كىشاؾ آداب الكدب كالسعاش ال أدرؼ بأييسا نبجأ؟

* * * 

ستو ملسو هيلع هللا ىلص بالضتضع :  ْر

شا في الجرس الساضي عغ رحستو ملسو هيلع هللا ىلص بالربضاف كرحستو بأصحابو، كبالسداكضغ كالزعفاء، أما الضـػ فسع تحجث
 رحستو ملسو هيلع هللا ىلص بالضتضع، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفَأَما اْلَضِتضَع َفبَل َتْقَيْخ  
 [ 9] سػرة الزحى : 

ككاف ملسو هيلع هللا ىلص يحدغ إلى الضتامى، كيبخىع، كيػصي بكفالتيع، ك اإلحداف إلضيع، كيبضغ الفزائل الستختبة عمى ذلظ، فقج 
 ركػ البخارؼ عغ َسْيَل ْبَغ َسْعٍج َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع َقاَؿ: 

 َىَكَحا َكَقاَؿ ِبِإْصَبَعْضِو الَدَباَبِة َكاْلُػْسَص  (()) َأَنا َكَكاِفُل اْلَضِتضِع ِفي اْلَجَشِة 
 ] البخارؼ عغ َسْيَل ْبَغ َسْعٍج[

 كقج ركػ ابغ ماجة َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع َقاَؿ: 

 ِإَلْضِو َكَشُخ َبْضٍت ِفي اْلُسْدِمِسضَغ َبْضت  ِفضِو َيِتضع  ُيَداُء ِإَلْضِو (( )) َخْضُخ َبْضٍت ِفي اْلُسْدِمِسضَغ َبْضت  ِفضِو َيِتضع  ُيْحَدغُ 
 ]ابغ ماجة َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

أحضانا يكػف الدكج غافبًل كجاىبًل خخج مغ البضت الداعة الثامشة صباحًا، كعاد الداعة الحادية عذخة مداًء، 
تخػ زكجتو أكخمتو؟ أكل أـ لع يأكل؟ أيغ ناـ؟ الدكج ال يعفى مغ  كيػجج في البضت يتضع؛ ابغ أخضو، فيل يا

السدؤكلضة، بل يجب أف يتفقج الصفل أيغ ناـ؟ ىل أكل الطيخ كماذا أكل؟ ىل غاب عغ البضت كأيغ ذىب؟ أما إذا 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

699 

ال مثضل  أىسل كتخؾ األمخ لدكجتو فالدكجة أحضانًا تكػف قاسضة ججًا، كمغ عجضب أمخ الشداء يخحسغ أكالدىغ رحسةً 
ليا، كقج تقدػ إحجاىغ عمى ابغ غضخىا قدػة ال مثضل ليا، فالدكج مدؤكؿ، كجاء في األثخ ذكُخ فزل امخأة مات 

 زكجيا فحبدت نفديا عمى تخبضة أكالدىا كلع تتدكج: 

 )) أكؿ مغ يسدظ ْمق الجشة أنا فإذا امخأة تشازعشي كتخيج أف تجخل الجشة قبمي، قمت مغ ىحه يا جبخيل؟ قاؿ:
 ىي امخأة مات زكجيا كتخؾ ليا أكالدًا فأبت أف تتدكج مغ أجميغ ((

 ] مجسع الدكائج : عغ أبي ىخيخة [

شبعًا ىحه صػرة أدبضة ببلغضة، فإذا سسعت امخأة ىحا األثخ ذابت شػقًا إلى تصبضقو، ك َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ 
 اأْلَْشَجِعيِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع: 

ِة َكَأْكَمَأ َيِديُج ِباْلُػْسَص  َكالَدَباَبِة اْمَخَأة  آَمْت ِمْغ َزْكِجَيا َذاُت َمْشِرٍب ))َأَنا َكاْمَخَأة  َسْفَعاُء اْلَخَجْيِغ َكَياَتْضِغ َيْػـَ اْلِقَضامَ 
َت  َباُنػا َأْك َماُتػا (( َْ َبَدْت َنْفَدَيا َعَم  َيَتاَماَىا  َْ  َكَجَساٍؿ 

]  ]ركاه أبػ داكد َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ اأْلَْشَجِعيِّ

ِضضَغ َقْمِبَظ َأَف َرُجبًل َشَكا ِإَل  َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقْدَػَة َقْمِبِو َفَقاَؿ َلُو: ِإْف َأَرْدَت َتمْ  )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخةَ 
 َفَأْشِعِع اْلِسْدِكضَغ َكاْمَدْح َرْأَس اْلَضِتضِع ((

 ] أحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

َّللَاُ َعْشُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: الَداِعي َعَم  األْرَمَمِة َكاْلِسْدِكضِغ  ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي
ِدُبُو َقاَؿ َيُذُظ اْلَقْعَشِبُي َكاْلَقاِئِع ال َيْفُتُخ َكَكالَراِئِع ال ُيْفصِ  ْْ  ُخ ((َكاْلُسَجاِىِج ِفي َسِبضِل َّللَاِ َكَأ

 مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[]

ستو ملسو هيلع هللا ىلص بالحضػاف :  ْر

 أما رحستو ملسو هيلع هللا ىلص بالحضػاف: 
اَجٍة َفَسَخ ِبَبِعضٍخ ُمَشاٍخ َعَم  َباِب اْلَسْدِجِج  َْ َمَخ  ِمْغ َأَكِؿ الَشَياِر ُثعَ ))... َخَخَج َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي 
ُب َىَحا اْلَبِعضِخ َفاْبُتِغَي َفَمْع ُيػَجْج َفَقاَؿ َرُسػؿُ  ِْ اِلِو َفَقاَؿ: َأْيَغ َصا َْ  َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو ِبِو آِخَخ الَشَياِر َكُىَػ َعَم  

ا َكاْرَكُبػ  ًْ ِط آِنًفا ِإَنُو َمْغ َسَأَؿ َكِعْشَجُه َما ُيْغِشضِو َكَسَمَع اَتُقػا َّللَاَ ِفي َىِحِه اْلَبَياِئِع ُثَع اْرَكُبػَىا ِصَحا َىا ِسَساًنا َكاْلُسَتَدخِّ
ضِو ((َفِإَنَسا َيْدَتْكِثُخ ِمْغ َناِر َجَيَشَع َقاُلػا َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َكَما ُيْغِشضِو قَ  يِو َأْك ُيَعذِّ  اَؿ َما ُيَغجِّ

 عغ َعْبُج الخَّْحَسِغ ْبُغ َيِديَج ْبِغ َجاِبٍخ [] أبػ داكد 
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ِجيًثا ال )) كَعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ َجْعَفٍخ َقاَؿ: َأْرَدَفِشي َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َخْمَفُو َذاَت َيػْ  َْ ـٍ َفَأَسَخ ِإَلَي 
ًجا ِمَغ الَشاِس َكَكاَف أَ  َْ ُث ِبِو َأ جِّ َْ اِئَر َنْخٍل ُأ َْ ُب َما اْسَتَتَخ ِبِو َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِلَحاَجِتِو َىَجًفا َأْك  َْ

 َْ اِئًصا ِلَخُجٍل ِمَغ األْنَراِر َفِإَذا َجَسل  َفَمَسا َرَأى الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع  َْ َعْضَشاُه َفَأَتاُه َغ َكَذَرَفْت َقاَؿ َفَجَخَل 
َجَسُل َفَجاَء َفًت  ِمَغ الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَسَدَح ِذْفَخاُه َفَدَكَت َفَقاَؿ: َمْغ َرُب َىَحا اْلَجَسِل ِلَسْغ َىَحا الْ 

ِه اْلَبِيضَسِة اَلِتي َمَمَكَظ َّللَاُ ِإَياَىا َفِإَنُو َشَكا ِإَلَي َأَنَظ األْنَراِر َفَقاَؿ: ِلي َيا َرُسػَؿ َّللَاِ، َفَقاَؿ: َأَفبل َتَتِقي َّللَاَ ِفي َىحِ 
 ُتِجضُعُو َكُتْجِئُبُو ((

ِ ْبِغ َجْعَفٍخ[  ] ركاه أبػ داكد كَعْغ َعْبِج َّللاَّ

ـٍ َكُىْع ُكُقػؼ  َعَم  َدَكاَب )) كَعْغ َسْيِل ْبِغ ُمَعاٍذ َعْغ َأِبضِو َعْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسمَ  َع َأَنُو َمَخ َعَم  َقْػ
اِديِثُكْع فِ  َْ َل َفَقاَؿ َلُيُع: اْرَكُبػَىا َساِلَسًة َكَدُعػَىا َساِلَسًة َكال َتَتِخُحكَىا َكَخاِسَي أل ِْ ي الُصُخِؽ َكاألْسَػاِؽ َفُخَب َلُيْع َكَرَكا

ِ َتَباَرَؾ َكَتَعاَل  ِمْشُو ((َمْخُكػَبٍة َخْضخ  ِمْغ َراِكِبَيا َكأَ   ْكَثُخ ِذْكًخا ّلِلَِ
 ] أحسج كَعْغ َسْيِل ْبِغ ُمَعاٍذ َعْغ َأِبضِو[

 ك قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 ))إف هللا يػصضكع بيحه البيائع العجع، فإذا سختع عمضيا فأندلػىا مشازليا ((
 غ بغ عسخك الدمسي[]ذكخه ابغ حجخ العدقبلني في اإلصابة في تخجسة عبج الخحس

َسِغ ْبِغ ُعْثَساَف َقاَؿ: َذَكَخ َشِبضب  ِعْشَج َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َدَكا ْْ ًء َكَذَكَخ الُزْفَجَع ُيْجَعُل ))َعْغ َعْبِج الَخ
 ْفَجِع((ِفضِو َفَشَي  َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َعْغ َقْتِل الزُ 

 ] أحسج َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ ُعْثَساَف[

 كَعِغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضي َّللاَُّ َعْشُيَسا َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع َقاَؿ: 

 ِمْغ َخَذاِش اأَلْرِض(()) َدَخَمِت اْمَخَأة  الَشاَر ِفي ِىَخٍة َرَبَصْتَيا َفَمْع ُتْصِعْسَيا َكَلْع َتَجْعَيا َتْأُكُل 
ُ َعْشُيَسا[  ] متفق عمضو كَعِغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضي َّللاَّ

 تدمضط الحضػانات بعزيا عمى بعس باألذػ، فَعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ: 

 )) َنَي  َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َعِغ الَتْحِخيِر َبْضَغ اْلَبَياِئِع((
 ِغ اْبِغ َعبَّاٍس[]التخمحؼ عَ 

كلسا رأػ رجبًل يحبح شاًة عمى مخأػ مغ أختيا غزب الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كقاؿ: ىبل حجبتيا عغ أختيا 
 تخيج أف تحبحيا مختضغ؟ 
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َداَف َعَم  ُكلِّ َشْيٍء َفِإَذا َقَتْمُتْع ))َعْغ َشَجاِد ْبِغ َأْكٍس َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: ِإَف َّللَاَ َكَتَب ا ْْ إل
ُجُكْع َشْفَخَتُو َكْلُضِخْح َذِبضَحَتُو ( َْ ِدُشػا الَحْبَح َكْلُضِحَج َأ ْْ ِدُشػا اْلِقْتَمَة َكِإَذا َذَبْحُتْع َفَأ ْْ  (َفَأ

اِد ْبِغ َأْكٍس[  ] مدمع َعْغ َشجَّ

 بو أك تحخقو فيحا مسا نيى عشو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.كإذا قتمت عقخبًا فاقتمو بزخبة كاحجة، أما أف تعح

 كَعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َعْغ َأِبضِو َقاَؿ: 

َسَخًة َمعَ  ُْ َفْخَخاِف َفَأَخْحَنا َفْخَخْضَيا َيا )) ُكَشا َمَع َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي َسَفٍخ َفاْنَصَمَق ِلَحاَجِتِو َفَخَأْيَشا 
َلِجَىا ؟ ُرُدكا َكَلَجَىا ِإَلْضَيا َفَجاَءِت اْلُحَسَخُة َفَجَعَمْت َتْفِخُش َفَجاَء الَشِبُي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ َمْغ َفَجَع َىِحِه ِبػَ 

خَ  َْ َخْقَشاَىا َفَقاَؿ َمْغ  َْ َب ِبالَشاِر ِإال َرُب الَشاِر ((َكَرَأى َقْخَيَة َنْسٍل َقْج   َؽ َىِحِه ؟ ُقْمَشا َنْحُغ َقاَؿ: ِإَنُو ال َيْشَبِغي َأْف ُيَعحِّ
ِ َعْغ َأِبضِو[  ] أحسج كَعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

 الحسخة شائخ صغضخ: 

: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ: َمْغ َقَتَل ))َعْغ َعْسِخك ْبِغ الَذِخيِج َقاَؿ: َسِسْعُت الَذِخيَج َيُقػؿُ 
 َلْع َيْقُتْمِشي ِلَسْشَفَعٍة ((ُعْرُفػًرا َعَبًثا َعَج ِإَل  َّللَاِ َعَد َكَجَل َيْػـَ اْلِقَضاَمِة َيُقػُؿ َيا َربِّ ِإَف ُفبلًنا َقَتَمِشي َعَبًثا كَ 

ِخيِج[]الشدائي َعْغ عَ   ْسِخك ْبِغ الذَّ

 الرضج ْبلؿ كلكغ لو شخكط :

ال تطغ أف مصمق الرضج حبلؿ، الرضج حبلؿ كلكغ لو شخكط، أما لمتدمضة فتفجع البيائع كيػاية لضذ السصمق 
 حبلاًل بل السقضج حبلاًل. 

َكَسَمَع َقاَؿ: َما ِمْغ ِإْنَداٍف َقَتَل ُعْرُفػًرا َفَسا َفْػَقَيا ِبَغْضِخ ))كَعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ َعْسٍخك َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو 
ُقَيا؟ َقاَؿ: َيْحَبُحَيا َفَضْأُكمُ  َْ قَِّيا ِإال َسَأَلُو َّللَاُ َعَد َكَجَل َعْشَيا ِقضَل: َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َكَما  ْقَصُع َرْأَسَيا َيْخِمي َيا َكال يَ َْ

 ((ِبَيا
ِ ْبِغ َعْسٍخك[] الشدائ  ي كَعْغ َعْبِج َّللاَّ
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يجب أف ترضج لتأكل، كىحا الحضػاف قجـ لظ لحسو غحاًء لظ، فتقخب إلى هللا بيحا المحع، أما إذا قتمتو كلع تأكمو 
 ماذا فعمت؟ كلقج ححر الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ اتخاذ الحضػاف ككل ذؼ ركح غخضًا أؼ ىجفًا لغشي. 

ػا َعْشَيا َفَقاَؿ ِغ ُجَبْضٍخ َقاَؿ َمَخ اْبُغ ُعَسَخ ِبَشَفٍخ َقْج َنَرُبػا َدَجاَجًة َيَتَخاَمْػَنَيا َفَمَسا َرَأُكا اْبَغ ُعَسَخ َتَفَخقُ ))َعْغ َسِعضِج بْ 
 ا ((اْبُغ ُعَسَخ: َمْغ َفَعَل َىَحا ِإَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َلَعَغ َمْغ َفَعَل َىحَ 

 ]البخارؼ َعْغ َسِعضِج ْبِغ ُجَبْضٍخ [

الذيء السعخكؼ اآلف أف اإلنداف إذا قتل حضػاًنا فالقانػف ال يحاسب عمضو، كأْف يدضخ في شخيق سفخ فقتل كمًبا، 
أك ىخة، كلكغ لػ عمست أف ىحا الحضػاف الحؼ دىدتو سػؼ يحاسبظ عشج هللا عد كجل لكشت دقضقًا ججًا في قضادة 

شبعًا إذا دىدت إنداًنا فيشاؾ مدؤكلضة جدائضة، كمحاكسة، أّما إذا قتل غشسة فأىل الغشسة يػقفػنو؟ أما  الدضارة،
ىشاؾ حضػانات ال يحاسب عمى قتميا القانػف، فسغ يحاسب عمى قتميا؟ هللا سبحانو كتعالى، فمضكغ خػفظ مغ هللا 

 أشج مغ خػفظ مغ قػانضغ األرض. 

 َفَػَجَج ي الَميع َعْشُو َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ َبْضَشا َرُجل  ِبَصِخيٍق اْشَتَج َعَمْضِو اْلَعَصُر ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِض 
َلَقْج َبَمَغ َىَحا اْلَكْمَب ِمَغ  ِبْئًخا َفَشَدَؿ ِفضَيا َفَذِخَب ُثَع َخَخَج َفِإَذا َكْمب  َيْمَيُث َيْأُكُل الَثَخى ِمَغ اْلَعَصِر َفَقاَؿ الَخُجلُ 
َفَغَفَخ َلُو َقاُلػا َيا َرُسػَؿ َّللَا  اْلَعَصِر ِمْثُل اَلِحي َكاَف َبَمَغ ِمشِّي َفَشَدَؿ اْلِبْئَخ َفَسبَل ُخَفُو َماًء َفَدَق  اْلَكْمَب َفَذَكَخ َّللَاُ َلوُ 

 لِّ َذاِت َكِبٍج َرْشَبٍة َأْجخ  ((َكِإَف َلَشا ِفي اْلَبَياِئِع ألْجًخا َفَقاَؿ ِفي كُ 
 ] متفق عمضو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 2: صبلة الجسعة  28الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، ك 

، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ أرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو
 الرالحضغ. 

 سشغ خصبة الجسعة :

، كصمشا في مػضػع الفقو إلى: صبلة الجسعة، كسػؼ نتحجث عغ سشغ الخصبة، كسشغ  أييا األخػة األكاـر
بلًة، فمضذ مغ شخكشيا الػضػء، الخصبة ثسانضة عذخ شضئًا، أكليا الصيارة، بسعشى الػضػء، كالخصبة لضدت ص

كلكغ مغ سششيا الػضػء، كستخ العػرة، كاألكسل لمخصضب أف يمبذ ثضابًا فزفاضة كيحا الثػب الحؼ يمبذ، كىحه 
 الجبة أك العباءة، ألف ىحه الثضاب تدتخ حجع العػرة، كىحه ىي الثضاب الكاممة.

يجيو كاإلقامة، ثع قضامو كاقفًا، كالدضف بضداره متكئًا عمضو كالجمػس عمى السشبخ قبل الذخكع بالخصبة، كاألذاف بضغ 
في كل بمجة فتحت عشػًة، العمساء فدخكا ىحه الدشة ألف الخصضب يخؼ أىل ىحه البمجة أنيا فتحت بالدضف، فإذا 

 رجعتع عغ اإلسبلـ فالدضف مػجػد، فحلظ باؽ بأيجؼ السدمسضغ.
 سبحانو كتعالى، كالثشاء عمضو بسا ىػ أىمو، كالذيادتاف، كالربلة كاستقباؿ القـػ بالػجو، كبجء الخصبة بحسج هللا

عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كالسػعطة، كالتحكضخ، كقخاءة آية مغ القخآف، كأف تكػف الخصبة خصبتضغ، كالجمػس بضشيسا بسقجار 
بتجاء الخصبة الثانضة، كالجعاء لمسؤمشضغ كالسؤمشات ثبلث آيات، كإعادة الحسج كالثشاء، كالربلة عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في ا

باالستغفار ليع، كأف يدسع القـػ الخصبة، كأف تخفف الخصبتاف بقجر سػرٍة مغ شػاؿ السفرل، مغ الدػر التي 
بضغ الصػيمة كالقرضخة، كيكخه التصػيل في الخصبة، كتخؾ شيء مغ الدشغ، كيجب الدعي لمجسعة، كلحلظ في 

بلمضة يؤذف قبل أذاف الطيخ بداعة تحكضخًا لمشاس كي يدتعجكا كيدعػا إلى صبلة الجسعة، قاؿ بعس الببلد اإلس
 تعالى: 
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ـِ اْلُجُسَعِة َفاْسَعْػا ِإَل  ِذْكِخ َّللَاِ َكَذُركا  ُكْشُتْع  اْلَبْضَع َذِلُكْع َخْضخ  َلُكْع ِإفْ ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ِإَذا ُنػِدَي ِلمَربَلِة ِمْغ َيْػ
 َتْعَمُسػَف  

 [ 9] سػرة الجسعة: 

كفي ببلد الحجاز فضسا أعمع في كل مداجج الببلد يؤذف قبل الفجخ بداعة لقضاـ المضل، كبعجىا أذاف الفجخ، كقبل 
أذاف الطيخ يـػ الجسعة بداعة يؤذف لمتحكضخ، كعشجنا في الذاـ كالحسج هلل قبل الربلة بفتخة شػيمة يحكخ السؤذف، 

الفجخ يدبح كيتخحع، كالتخاحضع كالتدابضح ىحه كميا مغ باب التحكضخ، كال أندى مخة سسعت تحكضخ مؤذف كقبل 
 فخذع قمبي: كىػ السعصي ال يدأؿ، كىػ الحمضع ال يعجل، كىػ الكخيع ال يبخل.

ؼ شضئًا، ك لسا يتعمق اإلنداف باهلل عد كجل، ك بأسسائو الحدشى، إذا كانت لو حاجة عشج هللا عد كجل، أك يخا
أك يخذى مخضًا فضصمب حاجتو، أك يدأؿ تضدضخ العدضخ، كلضذ لئلنداف إال هللا عد كجل، فكمسة إليي لضذ لي 
إال أنت، ىحه الكمسة يجب أاّل تغادر اإلنداف، إليي رضاؾ قرجؼ، أنت مقرػدؼ، كرضاؾ مصمػبي، فيحه 

 الكمسات يجب أف يكػف اإلنداف في مدتػاىا.

كتخؾ البضع عشج األذاف األكؿ، فيحا ىػ األذاف األكؿ الحؼ قبل أذاف الجسعة بداعة، كإذا كيجب الدعي لمجسعة، 
صعج الخصضب السشبخ فبل صبلة كال كبلـ حتى يفخغ مغ صبلتو، ككخه لحاضخ الخصبة األكل كالذخب كالعبث كلػ 

 بسدبحتو كلػ بتقمضب الحرى، كلػ أف يقػؿ لراحبو: اسكت: 

بِ  ِْ ـُ َيْخُصُب َفَقْج َلَغْػت(())ِإَذا ُقْمَت ِلَرا َما  َظ َيْػـَ اْلُجُسَعِة َأْنِرْت َكاإلِْ
 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

كااللتفات يسشًة كيدخة، فيحا مكخكه في صبلة الجسعة، كُكِخه أيزًا أف تخد سبلمًا، فإذا دخل إنداف جاىل كقاؿ: 
ضت العاشذ، فمػ أف إنداًنا عصذ لع يذست، ألف في الدبلـ عمضكع فمضذ لظ أف تخد عمضو الدبلـ، كال تذس

، إذا سسعت السؤذف  تذسضت العاشذ تذػيذًا عمى السدتسعضغ، ككخه الخخكج مغ السدجج بعج الشجاء ما لع يرلِّ
يؤذف فقج ُكِخه لظ الدفخ قبل أف تؤدؼ صبلة الجسعة، كمغ ال جسعة عمضو إف أداىا جاز، كخجل مدافخ كصل إلى 

ضو صبلة الجسعة، كلػ كاف السدجج قخيًبا، كسسع السؤذف يؤذف، سعى كصمى الجسعة، جاز لو أف مجيشة فمضذ عم
يرمي الجسعة مكاف الطيخ، َكمغ ال عحر لو في التخمف عغ الجسعة لػ صمى الطيخ قبميا حـخ عمضو ذلظ، ككخه 

ساعة، ألّف فضيا فتشة، لمسعحكر كالسجشػف أداء الطيخ في جساعة يـػ الجسعة، كيكخه أف ترمي صبلة الطيخ ج
فأناس يرمػف الجسعة كآخخكف يرمػف الطيخ جساعة، فكأنيع انذقػا عغ الجساعة، كال يرمى السعحكُر الطيخ 
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مكاف الجسعة إال فخادػ، ككخه أف يرمى الطيخ جساعة يـػ الجسعة لسغ كانػا معحكريغ كالسداجضغ مثبًل، فضجب 
 أف يرمػا الطيخ فخادػ.

عة في التذيج األخضخ، أك في سجػد الديػ أتّع جسعتو، وهللا أعمع، لكغ بخكة صبلة الجسعة كمغ أدرؾ صبلة الجس
كإذا جاء في كقت بعجه  -جسل–في خصبتيا، كلسا يأتي اإلنداف إلى الجسعة في كقت مبكخ فكأنسا قجـ بجنة 

ا قجـ دجاجًة، كمغ جاء فكأنسا قجـ بقخة، كمغ جاء في كقت بعجه فكأنسا قجـ شاة، كمغ جاء في كقت بعجه فكأنس
في كقت قخيب مغ األذاف فكأنسا قجـ بضزة فإذا صعج الخصضب السشبخ شػيت الرحف كجمذ السبلئكة يدتسعػف 
الخصبة، كأغمقت الجفاتخ، فبل تدجضل بعجىا، فقج صّح مغ حجيث َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى 

 َكَسمََّع َقاؿ:  َّللاَُّ َعَمْضوِ 

 الَثاِنَضِة َفَكَأَنَسا َقَخَب َبَقَخًة )) َمْغ اْغَتَدَل َيْػـَ اْلُجُسَعِة ُغْدَل اْلَجَشاَبِة ُثَع َراَح َفَكَأَنَسا َقَخَب َبَجَنًة َكَمْغ َراَح ِفي الَداَعةِ 
ا َأْقَخَف َكَمْغ َراَح ِفي الَداَعِة الَخاِبَعِة َفَكَأَنَسا َقَخَب َدَجاَجًة َكَمْغ َراَح َكَمْغ َراَح ِفي الَداَعِة الَثاِلَثِة َفَكَأَنَسا َقَخَب َكْبذً 

َزَخْت اْلَسبَلِئَكُة َيْدَتِسُعػَف الحِّ  َْ ـُ  َما  ْكَخ ((ِفي الَداَعِة اْلَخاِمَدِة َفَكَأَنَسا َقَخَب َبْضَزًة َفِإَذا َخَخَج اإلِْ
ُ َعْشُو[]متفق عمضو عغ َأِبي ُىخَ   ْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

فالتدجضل يكػف قبل أف يرعج الخصضب السشبخ، فإذا جئت في كقت مبكخ يدجل لظ أجخ إنفاؽ بجنة؛ جسل ثسشو 
اثشا عذخ ألف لضخة، كبعجىا بػقت الداعة الثانضة بقخة، كفي الثالثة شاة، كفي الخابعة دجاجة، كفي الخامدة بضزة، 

قت، ىشاؾ عج تشازلي، فإذا صعج الخصضب السشبخ شػيت الرحف كجمدت السبلئكة كالسقرػد بالداعات ىشا الػ 
 تدتسع الخصبة. 

*** 

 آداب الكدب ك السعاش :

كاآلف إلى فرل ججيج مغ فرػؿ إحضاء الجيغ، كيتعمق بالكدب كالسعاش، ككضف أف اإلنداف لو نذاط يػمي، 
شيػر عجة، فآداب تشاكؿ الصعاـ، كآداب الجعػة، كآداب كأكؿ ىحا الشذاط الصعاـ كالذخاب، كقج تحجثشا عشو في 

استجابة الجعػة، كآداب حزػر الصعاـ، كآداب الخخكج، ك آداب الزضف، كآداب السزضف تحجثشا عشيا شػيبًل 
 كالحسج هلل.
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ك الذيء الثاني ىػ آداب الشكاح، ك لكغ آداب الشكاح لدشا بعضجؼ عيج بيا، ففي كتاب فقو الدشة تحجثشا في 
داب الشكاح، ك في أحكاـ الدكاج أكثخ مغ سشة، ك ألف السػضػعات متذابية آثخت أف أنتقل إلى مػضػع ثالث؛ آ

ك ىػ آداب الكدب ك السعاش، ك ىحا فرل ميع ججًا، ألنو ما مغ كاحج مشا إال كيكدب قػت يػمو، ك ىشاؾ 
 عضًا. معمػمات ك آداب دقضقة يشبغي لشا أف نعخفيا حتى يكػف كدبشا حبلاًل كشخ 

 فزل الكدب كالحث عمضو :

 مغ آداب الكدب كالسعاش مػضػعاف أساسضاف؛ األكؿ فزل الكدب كالحث عمضو، كربشا عد كجل يقػؿ: 
 ﴿ َكَجَعْمَشا الَشَياَر َمَعاًشا  

 [ 11] سػرة الشبأ: 

ل، كلمتفكخ، كالتيجج، إف هلل عسبًل في الشيار ال يقبمو بالمضل، الشيار لمعسل، كالمضل لمربلة، كلمجمػس مع األى
كالتحكخ، كالذكخ هلل، فعسل في المضل ال يقبمو في الشيار أؼ هلل عمضشا عسل في المضل ال يقبمو في الشيار، كلو عمضشا 

 عسل في الشيار ال يقبمو في المضل. 

 ُكُخكَف  ﴿ َكَلَقْج َمَكَشاُكْع ِفي اأْلَْرِض َكَجَعْمَشا َلُكْع ِفضَيا َمَعاِيَر َقِمضبًل َما َتذْ 
 [ 10] سػرة األعخاؼ: 

 اإلنداف اجتساعي بصبعو ال تقـػ ْضاتو إال بالجساعة :

مغ حكسة هللا عد كجل أف اإلنداف لػ أحب أف يحري األعساؿ التي ىػ بحاجة إلضيا لغ يشتيي، فيػ مثبًل 
ائي، بحاجة إلى شبضب عضػف، كشبضب داخمي، كشبضب جمجؼ، كشبضب أعراب، كشبضب نفدي، كشبضب ند

كبحاجة إلى مغ يقجـ لو الخبد، كالسدارع، كصانع السحخاث، كالحؼ يبحر، كالحؼ يحرج، كالحؼ يجسع القسح، 
كالحؼ يبحر القسح، كالحؼ يرػؿ القسح، كالحؼ يصحغ القسح، كالحؼ يقجـ الصحضغ لمسخابد، فيػ بحاجة إلى لحع، 

، كبحاجة إلى فػاكو كخزار، كإلى لباس، فمػ جسعشا تخبضة األغشاـ، كذبحيا، كسمخيا، كجخميا، كتقجيسيا، كعمفيا
حاجات اإلنداف لكانت بالسبليضغ، بحاجة إلى قساش يشذف بو كجيو بعج الػضػء، بحاجة إلى مغ يقز لو 
 شعخه، كإلى مغ يرمح لو مخكبتو، كإلى مغ يقضع لو بضتو، كإلى مغ يقجـ لو أثاث البضت كلػازمو.
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لكغ يتقغ شضًئا كاحًجا، يتقغ شضئًا ك يحتاج إلى ألػؼ األشضاء، فسغ ىشا كانت فأحجنا بحاجة إلى ممضػف شيء، ك 
الجساعة، كمغ ىشا قاؿ العمساء: اإلنداف اجتساعي، فبل تقـػ حضاتو في السجتسع إال مع الجساعة، كإذا أردَت تعمضع 

اف ىشاؾ مغ ىػ ابشظ فيشاؾ َمغ ىػ مختز بحلظ، كلغ تدتصضع أف تقمع ضخس ابشظ الحؼ يؤلسو إال إذا ك
 مختز بحلظ، فخبشا عد كجل قاؿ: 

 ﴿ َكَجَعْمَشا الَشَياَر َمَعاًشا  
 [ 11] سػرة الشبأ: 

أنا مخة فكخت كع مغ إنداف يعضر بدبب ارتفاع الحخ؟ ترػر ذلظ، ككع معسبًل في العالع لمسكضفات؟ ككع معسبًل 
لمسخاكح؟ ككع معسبًل لمسذخكبات الغازية؟ ككع معسبًل لمبػضة بدبب الحخ؟ ككع معسبًل يقجـ ألبدة فزفاضة مخيحة 

ئ، كالتجفئة السخكدية، كاأللبدة الرػفضة، كالجثخ حخيخية لمرضف؟ ككع مغ إنداف يعضر مغ كراء البخد؟ السجاف
الرػفضة، كع مغ إنداف يعضر مغ شػؿ شعخ اإلنداف؟ كلػ فخضشا أّف حذخة تؤذؼ الشبات فكع مغ إنداف يعضر 
بفزل ىحه الحذخة؟ ك كع ميشجس زراعي؟ ككع آلة رش؟ ككع مغ كسائل الشقل كالذحغ كالبضع كالذخاء كالقخشاسضة 

حه الحذخة؟ فخبشا عد كجل جعل الحضاة عسبًل، فأنت بحاجة إلى الثضاب، ككحلظ إلى زارع مغ أجل مكافحة ى
القصغ، كالسحالج، كالسغازؿ، كاألصبغة، كصشاعة الخضػط، كشبع القساش، مشو السصبػع عمى الصاكلة، كالسصبػع 

فاألمخ لضذ لو نياية  بذكل أسصػاني، كندضج، كتصخيد... مغ أجل أف تمبذ ىحا الذيء، كيػجج خضاشػف كأزرار،
 مغ أجل ىحا المباس: 

 ﴿ َكَلَقْج َمَكَشاُكْع ِفي اأْلَْرِض َكَجَعْمَشا َلُكْع ِفضَيا َمَعاِيَر َقِمضبًل َما َتْذُكُخكَف  
 [ 10] سػرة األعخاؼ: 

 أسالضب كأنػاع أخخى لمعسل :

 الذيء اآلخخ ربشا عد كجل قاؿ: 
ـِ َكاْذكُ ﴿ َلْضَذ َعَمْضُكْع ُجَشاح  َأْف  ُخكُه َتْبَتُغػا َفْزبًل ِمْغ َربُِّكْع َفِإَذا َأَفْزُتْع ِمْغ َعَخَفاٍت َفاْذُكُخكا َّللَاَ ِعْشَج اْلَسْذَعِخ اْلَحَخا

 َكَسا َىَجاُكْع َكِإْف ُكْشُتْع ِمْغ َقْبِمِو َلِسَغ الَزالِّضَغ  
 [ 198] سػرة البقخة: 
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"إف ىحه األيجؼ خمقت لتعسل، فإذا لع تجج في الصاعة عسبًل التسدت في فسباح لظ أف تعسل، كسضجنا عسخ يقػؿ: 
 السعرضة أعسااًل، فاشِغميا بالصاعة قبل أف تذغمظ بالسعرضة". 

َتَضَدَخ ِمْشُو  كا َما﴿ َكَآَخُخكَف َيْزِخُبػَف ِفي اأْلَْرِض َيْبَتُغػَف ِمْغ َفْزِل َّللَاِ َكَآَخُخكَف ُيَقاِتُمػَف ِفي َسِبضِل َّللَاِ َفاْقَخءُ 
َدًشا   َْ  َكَأِقضُسػا الَربَلَة َكَآُتػا الَدَكاَة َكَأْقِخُضػا َّللَاَ َقْخًضا 

 [20] سػرة السدمل: 

اإلنداف عشجما يدافخ إلى مجيشة أخخػ كيحسل معو بزاعتو، أك عضشات مغ بزاعتو، كيعخضيا في الدػؽ، 
ؿ ثسشيا، فيحه أيزًا أسالضب كأنػاع لمعسل قاؿ فضبضع كيذتخؼ، كيدجل كيذحغ، كيدتقبل بزاعة، كيدم سيا كيحػِّ

 تعالى: 

 ﴿ َكَآَخُخكَف َيْزِخُبػَف ِفي اأْلَْرِض َيْبَتُغػَف ِمْغ َفْزِل َّللَاِ  
 [20] سػرة السدمل: 

 كىحا ىػ الدفخ في شمب الخزؽ.

 مغ ْكسة هللا سبحانو كتعال  أنو جعل الحخاـ سيبًل ك الحبلؿ صعبًا :

 كقاؿ تعالى: 

 ُكْع ُتْفِمُحػَف  ﴿ َفِإَذا ُقِزَضِت الَربَلُة َفاْنَتِذُخكا ِفي اأْلَْرِض َكاْبَتُغػا ِمْغ َفْزِل َّللَاِ َكاْذُكُخكا َّللَاَ َكِثضًخا َلَعمَ 
 [10] سػرة الجسعة: 

كبعزيع حسل ىحه اآلية محسبًل آخخ، فإذا صمضت كاستسعت إلى الخصبة فانصمق لتحقضق ىحا الحؼ سسعتو، 
كانصمق إلى العسل الرالح، كإلى التدكد بيحا الداد الحؼ أمخؾ هللا بو، كقج جاء في األثخ: "إّف مغ الحنػب ذنػًبا ال 

كسعى في التجارة، كاشتخػ صفقة بحػالي مئة يكفخىا إال اليع في شمب السعضذة"، حجثشي أخ تخؾ كضضفتو، 
كثسانضغ ألًفا، ككضعيا في مدتػدع عشج شخز، كىحا الذخز قمضل األمانة، فباع البزاعة، كأخح ثسشيا، كسافخ 
خارج القصخ، كالساؿ لضذ لو، أخح مااًل مغ الشاس، كتاجخ بو، كاشتخػ صفقة جضجة، كلضذ عشجه مدتػدع، 

تفقج بزاعتو، فإذا بابغ صاحب ىحا السدتػدع قج باع البزاعة كميا، كخخج مغ فػضعيا عشج شخز، ثع جاء لض
القصخ، فقاؿ لي: صباحًا أستضقع باليع، كأناـ باليع، كأقػؿ: يا رب، كعاىجت هللا أف أرّد ألصحاب األمػاؿ 

صحاب األمػاؿ أمػاليع، كقاؿ ليع: ىحا الحؼ حرل، فالتجارة ربح كخدارة، كما كاف غارمًا، كلكغ آثخ أف يخد أل
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أمػاليع، كأخح هللا بضجه، كفتح هللا عمضو باب الخزؽ مغ أكسع أبػابو، كرّد األمػاؿ ألصحابيا، كربح كاشتخػ محبًل 
.  تجاريًا يقتات مشو الضـػ

إًذا: مغ الحنػب ذنػب ال يكفخىا إال اليع في شمب السعضذة، كمغ حكسة هللا سبحانو كتعالى أنو جعل الحخاـ 
القمع حخكة تأخح مئة ألف، تعاَؿ إلى التجارة كحرميا، تحتاج إلى سشة كاثشتضغ كثبلث حتى تحرل  سيبًل، تحخؾ

عمضيا، بستاعب كمخاشخ كخػؼ كعجـ بضع ككداد البزاعة كقبس ثسشيا، فسغ حكسة هللا سبحانو كتعالى أنو 
 جعل الحخاـ سيبًل كالحبلؿ صعبًا، حتى يسضد الخبث مغ الصضب.

  سبحانو كتعال  الكعبة في كاٍد غضخ ذي زرع :الحكسة مغ جعل هللا

لساذا جعل هللا سبحانو كتعالى الكعبة البضت الحخاـ في كاٍد غضخ ذؼ زرع؟ كىشاؾ أماكغ في أكربا كالجشاف، جباؿ 
خزخاء، بحضخات، أجػاء مخيحة رشبة، ندضع عمضل، فمساذا جعل مكة السكخمة حارًة جافًة ال غرغ كال شجخة كال 

بضعة قاسضة؟ لساذا؟ الحؼ خمق الجباؿ الخزخاء لع خمقيا في ىحه الببلد؟ لضسضد الدائح مغ الحاج، فمػ ندسة بل ش
أنيا ببلد جسضمة الختمط األمخ عمى الشاس، فبل تجرؼ لساذا يحىب إلى ىشاؾ سضاحًة أـ حجًا؟ أما ألنيا كحلظ فبل 

مذاؽ الدفخ رضاًء هلل كرسػلو، ككحلظ الحبلؿ  يقرجىا إال الحاج؟ كال يقرجىا إال السحب هلل كالخسػؿ؟ كيتحسل
صعب لساذا؟ ألنو ال يحل الحبلؿ إال السؤمغ، كيتحسل كل متاعب الحضاة، كال يأكل الساؿ الحخاـ، تجػع الحخة كال 
تأكل بثجيضيا، تسػت جػعًا كال تأكل بثجيضيا، فاألدباء غضخ العمساء، في صف الذيادة الثانػية ىشاؾ قرة شعخية، 

خأة فقضخة ليا بشت مخضت، فباعت شخفيا مغ أجل تأمضغ ثسغ الجكاء، أعصاىا ىحا السجـخ ريااًل مديفًا، فمسا أف ام
ذىبت إلى الرضجلي لتذتخؼ الجكاء ألقى الخياؿ في كجييا، كقاؿ: ىحا مديف، لقج فقجت ابشتيا كفقجت عفتيا، كىحه 

قبػاًل مغ السخأة في سبضل إنقاذ ابشتيا بأف تزحي  القرة ال يشبغي أف تجرس، فكأف الذاعخ يعصي ليحا االنحخاؼ
بعفتيا، ال، إف هللا مػجػد، كبضجه كل شيء، كاألمخ ضامغ، كالحؼ أمخ باالستقامة كالعفة يزسغ، كىحه حالة غضخ 
صحضحة، ىحه قرة مذػىة كغضخ كاقعضة، فمػ أف ىحه السخأة عفت عغ الحخاـ ىل يعقل أف تسػت ابشتيا مخضًا؟ 

ه فخضضة شضصانضة، لضذ كل قرة يجب سساعيا، ىشاؾ قرز ليا مؤدػ سضئ، ككأنشا نخضى مغ مدتحضل، ىح
الفتاة مغ أجل تأمضغ دكاء ابشتيا أف تزحي بذخفيا، أما العخب فضقػلػف: تجػع الحخة كال تأكل بثجيضيا، مجسع 

 ب السعضذة. األمثاؿ لمسضجاني، بل ربسا تسػت جػعًا. مغ الحنػب ذنػب ال يكفخىا إال اليع في شم
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 صفات التاجخ األمضغ :

يِقضَغ َكالُذَيَجاِء (( جِّ  )) الَتاِجُخ الَرُجكُؽ اأَلِمضُغ َمَع الَشِبضِّضَغ َكالرِّ
 ] التخمحؼ َعْغ َأِبي َسِعضٍج[

!  ما كشت فضسا مزى أفيع بعج ىحا الحجيث، تاجخ باع كاشتخػ، كجمذ في مكتب فيػ مع الرجيقضغ كالذيجاء
ما الحؼ فعمو حتى يكػف في صفػؼ ىؤالء الرجيقضغ؟ كلكغ حضشسا عمست أف أكبخ قصخ إسبلمي في ماذا فعل؟ 

العالع إنجكنضدضا كمالضديا، ىؤالء يديجكف عغ مئتضغ كخسدضغ ممضػًنا، ىؤالء كميع أسمسػا عغ شخيق التجار، إف 
كإذا اؤتسشػا لع يخػنػا، كإذا باعػا لع  أشضب الكدب كدب التجار الحيغ إذا حجثػا لع يكحبػا، كإذا كعجكا لع يخمفػا،

يخخز بقضسة البزاعة السذتخاة  -كإذا اشتخكا لع يحمػا  -ال يسجح بزاعتو كأنسا يشدليا مغ الدساء  -يصخكا 
كإذا كاف عمضيع لع يساشمػا، كإذا كاف ليع لع يعدخكا، فيؤالء كىؤالء اآلف  -حتى يجعل صاحبيا يبضعيا بخأسساليا 

يت األحسخ، فمػ أف رسػؿ هللا قاؿ: إف أشضب الكدب كدب التجار كسكت، فأّيسا تاجخ لو الحق أف أنجر مغ الكبخ 
 يقػؿ: أنا مشيع، كلكشو ذكخ سبع صفات إذا تػافخت في التاجخ جسضعيا كاف مشيع. 

القضامة  )) مغ شمب الجنضا ْبلاًل، استعفاًفا مغ السدألة، كسعًضا عم  أىمو، كتعصفًا عم  جاره، بعثو هللا يـػ
 ككجيو مثل القسخ لضمة البجر، كمغ شمبيا ْبلاًل مكاثًخا بيا مفاخًخا لق  هللا كىػ عمضو غزباف((

 ]أبػ نعضع في الحمضة عغ أبي ىخيخة[

 ىل ىشاؾ مغ تذجضع عمى العسل أعطع ِمغ ىحا الحجيث؟

 مػضػعضة الشبي صم  هللا عمضو ك سمع :

، فشطخكا إلى شاب ذؼ جمج كقػة، مفتػؿ  كقج ُركؼ أنو عمضو الربلة كالدبلـ كاف جالًدا مع أصحابو ذات يـػ
، فقالػا: كيح ىحا لػ -انصمق مغ بضتو باكخًا  -العزبلت، عخيس السشكبضغ، ضخع الجثة، نذضط، قج بكخ كسعى
لػا ىحا فإنو لػ كاف يدعى عمى نفدو لضكفيا كاف شبابو كجمجه في سبضل هللا، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ال تقػ 

عغ السدألة كيغشضيا عغ الشاس فيػ في سبضل هللا، يخيج أف يذتخؼ بضًتا لضتدكج، كيدتقخ، كيخيج أف يؤسذ أسخة، 
فيػ في سبضل هللا، كإف كاف يدعى عمى أبػيغ ضعضفضغ، لو أب مقعج كأـ متقجمة في الدغ لضذ ليسا أحج غضخه، 

شخًرا شاًبا في أكؿ حضاتو تخؾ السجرسة، كعسل في مرمحة، عشجه أـ كأب عاجداف، كعشجه  أحضانًا أنا أرػ 
أخػات، وهللِا أقّجسو، فيحا الحؼ يدعى عمى أبػيغ ضعضفضغ، ك ذرية ضعاؼ، عشجه ثساني بشات يخيجكف أف يأكمػا 
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، لضغشضيع كيكفضيع فيػ في سبضل هللا، كإف كاف يدعى تفاخخًا كتكاثخًا فيػ  في سبضل الذضصاف. كل يـػ
انطخكا الشبي صمى هللا عمضو كع ىػ مػضػعي، الرحابة تدخعػا لػ كاف جمج ىحا الفتى في سبضل هللا؟ فقاؿ: ال 

 تقػلػا ىحا.... 

 التأجضل كعجـ اإلتقاف لضذ ليسا أجخ األجخ لسغ نرح :

عبج يتعمع العمع لضتخحه ميشًة"، العمع كفي األثخ: "إف هللا يحب العبج يتخح السيشة لضدتغشي بيا عغ الشاس، كيبغس ال
عسل إضافي، يجب أف تكػف لظ ميشة تقتات مشيا، كتكػف يجؾ بيا عمضا ال سفمى، تدضخ في الشاس رافع الخأس، 
عديد الشفذ، إني أرػ الخجل ال عسل لو فضدقط مغ عضشي، فقضسة الخجل ما يحدشو، فتعمع كل شيء عغ شيء، 

 ل شيء، كفي الخبخ أف هللا يحب السؤمغ السحتخؼ الحؼ لو مرمحة. أف يكػف لظ اختراص، كشيء عغ ك
 )) َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َأُي اْلَكْدِب َأْشَضُب َقاَؿ َعَسُل الَخُجِل ِبَضِجِه َكُكُل َبْضٍع َمْبُخكٍر((

 ]أحسج َعْغ َراِفِع ْبِغ َخِجيٍج[

صشع لظ إنداف شاكلة متقشة، أك باًبا، أك بحلة كفي خبخ آخخ: "أحل ما أكل العبج كدب يج الرانع إذا نرح"، 
خضاشة متقشة، أك قسضًرا، أك ثػًبا لمذتاء قضاسو مشاسب، كألػانو مشاسبة كمخيح، كخضػشو مغ درجة جضجة، فاهلل عد 
كجل يحب ىحا اإلنداف إذا نرح، أما إذا غر فثّسة مذكمة، كأحضانًا الخضاشػف يػفخكف في بحلة ما خسذ لضخات، 

ليا أقسذة رخضرة، تخسميا إلى الكي فتعػد تالفة، ماذا استفجت؟ َتمعغ ىحا الحؼ خاط لظ الثضاب شػاؿ كيزعػف 
 ما تخاه.

مخة أحج الذعخاء خاط لو خضاط قباء، ال ىػ شػيل، كال ىػ قرضخ، فاندعج مشو، فقاؿ لمخضاط: وهللا ألىجػنَّظ 
كالذاعخ ىػ بذار بغ بخد، كما أدراؾ ما بذار،  ببضت شعخ ال تجرؼ أمجٌح ىػ أـ ذـ، كىحا الخضاط كاف أعػر،

 فقاؿ: 

 لضت عضشضو سػاء خاط لي زيج قباء 
*** 
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فيػ أعػر العضغ، يا تخػ تسشى لو أف تكػف العضشاف مبرختضغ أـ أف تكػف العضشاف عسضاكيغ؟ فأحضانًا إذا كاف 
غج، كبعج غٍج، فالتأجضل، كعجـ اإلتقاف  لئلنداف مرمحة يجب أف يكػف مزبػشًا، متِقًشا، فإنسا أىمظ الرشعة قػُؿ:

 ىحا لضذ ليسا أجخ، فاألجخ لسغ؟ لمحؼ نرح. 

 عم  اإلنداف أال يكػف عالة عم  أْج :

تدعة أعذار الخزؽ في التجارة، كالعذخ في السػاشي، كركؼ أف عضدى عمضو الدبلـ رأػ رجبًل فقاؿ: ما ترشع؟ 
أخػؾ أعبج مشظ، ال تكغ عالة عمى أحج، الشبي الكخيع عمضو قاؿ: أتعبج، فقاؿ: مغ يعػلظ؟ قاؿ: أخي، قاؿ: 

 الربلة كالدبلـ يقػؿ: 
))أييا الشاس إنو لضذ مغ شيء يقخبكع مغ الجشة كيبعجكع مغ الشار إال قج أمختكع بو، كانو لضذ مغ شيء 

لضذ مغ نفذ  يقخبكع مغ الشار كيبعجكع مغ الجشة إال قج نيضتكع عشو، كإف الخكح األمضغ نفث في ركعي، أنو
تسػت ْت  تدتػفي رزقيا، فاتقػا هللا كأجسمػا في الصمب، كال يحسمشكع استبصاء الخزؽ عم  أف تصمبػه 

 بسعاصي هللا، فإنو ال يشاؿ ما عشج هللا إال بصاعتو((
 ]أخخجو ابغ أبي شضبة في مرشفو عغ عبج هللا بغ مدعػد[

أنا أعتبخ ىحا الحجيث أساًسا في الخزؽ، يػجج شجخة تفاح في سخغايا، التفاحة الخابعة مغ تحت، ىحه لفبلف في 
الذاـ، مشح خمق ىحه التفاحة عمضيا اسع آكميا، بقي آكميا إذا كانت أخبلقو عالضة ججًا أْف يذتخييا، أك يأكميا 

يأخحىا تدػاًل، أك يقصفيا، فصخيقة انتقاؿ ىحه التفاحة  ضضافًة، أك تيجػ إلضو، كإذا كاف غضخ مؤمغ فضدخقيا، أك
 إلضظ باختضارؾ، أما ىي فمظ، كشخيقة انتقاليا لظ باختضارؾ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفَػَربِّ الَدَساِء َكاأْلَْرِض ِإَنُو َلَحّق ِمْثَل َما َأَنُكْع َتْشِصُقػَف  
 [ 223] سػرة الحاريات : 

 هللُا عد كجل كخيع جبار :

َذِلُكْع ِمْغ َشْيٍء ُسْبَحاَنُو َكَتَعاَل  ﴿ َّللَاُ اَلِحي َخَمَقُكْع ُثَع َرَزَقُكْع ُثَع ُيِسضُتُكْع ُثَع ُيْحِضضُكْع َىْل ِمْغ ُشَخَكاِئُكْع َمْغ َيْفَعُل ِمْغ 
 َعَسا ُيْذِخُكػَف  

 :  [ 40] سػرة الخـك
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 يخزقكع "، ال،  لع يدتعسل هللا سبحانو كتعالى الفعل السزارع " ثع

 ﴿ َّللَاُ اَلِحي َخَمَقُكْع ُثَع َرَزَقُكْع  
كانتيى األمخ، كال يػجج مثل أجسل مغ سضجنا عبج الخحسغ بغ عػؼ، لسا ىاجخ إلى السجيشة السشػرة قاؿ لو أحج 
 يػجج الرحابة األنرار: ىحا نرف مالي فخحه، فقاؿ لو: بارؾ هللا لظ في مالظ، كلكغ ُدلَّشي عمى الدػؽ، ال

 أجسل مغ عخض الخضخ عمى السؤمغ، كاألجسل مشو التعفف عشو، كلحلظ جاء في السَثل العخبي: 

 )) اأَلْسَػاُؽ َمَػاِئُج َّللّا ِفي َأْرِضِو ((
 ]مجسع األمثاؿ لمسضجاني[

قل: يا رب كاذىب إلى الدػؽ، كلقج سسعت آالؼ القرز، اشتخػ بزاعة، كقاؿ: يا رب فبضعت، قاؿ لي أخ: 
يػمضغ اشتخػ بزاعة، ك لع تباع لسجة أسبػعضغ ك ال لذيخيغ، اشتخاىا بساؿ شخز، فمسا شاىج ىحا الذخز مغ 

أف ىحه البزاعة ما بضعت، قاؿ لو: أرجعيا، قاؿ لو: إنو مغ العضب أف نعضجىا، وهللُا عد كجل كخيع، كىػ كاقف 
  جبار.جاءه مذتٍخ فاشتخاىا كميا، كمشيا تعمَّع درًسا ال يشداه، فإف هللا

كأحضانا اإلنداف يذتخؼ بعضغ الجبخ، وهللُا عد كجل يكخمو أنو يبضع البزاعة بعضغ الجبخ أيزًا، كىشاؾ أناس 
يبضعػف البزاعة كعضشيع فضيا، كثسة تاجخ يبضع البزاعة كتخخج مغ عضشو، كالحؼ يذتخييا يخبح مشيا، فعمى 

ؿ: "اأَلْسَػاُؽ َمَػاِئُج َّللّا ِفي َأْرِضِو ، فابتغػا الخزؽ عشج اإلنداف أاّل تكػف عضشو في البزاعة، كالسثل العخبي يقػ 
 تداحع األقجاـ".

 كل األعساؿ شخيفة كلكغ العار أف يكدب اإلنداف رزقًا ْخامًا :

كعغ سالع مػلى زيج بغ صػحاف قاؿ: كشت مع مػالؼ زيج بغ صػحاف في الدػؽ فسخ عمضشا سمساف الفارسي كقج 
 اشتخػ كسقا مغ شعاـ، فقاؿ لو زيج: يا أبا عبج هللا تفعل ىحا كأنت صاحب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاؿ: 

 يا الػسػاس(())إف الشفذ إذا أْخزت رزقيا اشسأنت كتفخغت لمعبادة كأيذ مش
 ]ركاه الصبخاني في السعجع الكبضخ[

 كَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع أيزًا: 

ًجا َفُضْعِصَضُو َأْك َيْسَشَعُو(( َْ ْدَمًة َعَم  َضْيخِِه َخْضخ  َلُو ِمْغ َأْف َيْدَأَؿ َأ ُْ ُجُكْع  َْ  ))أَلْف َيْحَتِصَب َأ
ُ َعْشُو[]متفق عمضو َعْغ َأبي   ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ
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فؤَلْف تجسع حصًبا، كتبضعو بخسذ لضخات خضخ لظ مغ أف تقف عمى باب غشي فضحىب ماء كجيظ، كيحىب ثمثا 
ديشظ، ككل األعساؿ شخيفة، كلكغ العار أف تكدب رزقًا حخامًا، كالعار أف تفعل العار، كأف تعري هللا عد كجل، 

جارؼ، ىل يجػز أف تقػؿ: ما ىحه السيشة؟ وهللِا مثبًل أماـ باب الجابضة تخػ أناسًا جالدضغ معيع أدكات تعديل الس
الحؼ ال إلو إال ليػ أشخؼ ممضػف مخة مغ الدخقة، كمغ كدب الساؿ الحخاـ، كمغ الخجاع، كمغ األسالضب السعخكفة 
في كدب الساؿ، كىحا العسل الحؼ ال يصاؽ أشخؼ ألف مخة مغ عسل آخخ مطيخه فخع، كلكشو مبشي عمى الغر، 

كالخبا، كمبشي عمى أخح الساؿ بدضف الحضاء، كلكغ بعس الحخؼ نيى الشبي عمضو الربلة  كالججل، كالكحب،
 كالدبلـ السدمَع أف يحتخفيا، ألع يقل لكع قبل قمضل: كاستجسمػا ميشكع، كأجسمػا في الصمب، أؼ استجسمػا ميشكع: 

أمختكع بو، كإنو لضذ شيء ))... أييا الشاس إنو لضذ مغ شيء يقخبكع مغ الجشة كيبعجكع مغ الشار إال قج 
يقخبكع مغ الشار كيبعجكع مغ الجشة إال قج نيضتكع عشو، كإف الخكح األمضغ نفث في ركعي، أنو لضذ مغ نفذ 
تسػت ْت  تدتػفي رزقيا، فاتقػا هللا كأجسمػا في الصمب، كال يحسمشكع استبصاء الخزؽ عم  أف تصمبػه 

 بصاعتو ((بسعاصي هللا، فإنو ال يشاؿ ما عشج هللا إال 
 ]أخخجو ابغ أبي شضبة في مرشفو عغ عبج هللا بغ مدعػد[

كقج قمت كبلًما قبل قمضل: لػ أف ىشاؾ خضاًرا بضغ ىحا العسل كعسل حخاـ، فيحا العسل خضخ ببل ريب، كلػ خضخت أف 
أك أف تجلذ، تعسل في ىحا العسل الذاؽ الحؼ يحتقخه الشاس كبضغ أف تأخح رشػًة، أك مااًل حخاًما، أك أف تخجع، 

 وهللِا إّف ىحا العسل أشخؼ بألف مخة، فاستجسمػا ميشكع، كفي األثخ: 

 ))مغ فتح عم  نفدو بابًا مغ الدؤاؿ فتح هللا عمضو سبعضغ بابًا مغ الفقخ((
 كفي اآلثار أف لقساف الحكضع قاؿ البشو: 

 و ثبلث خراؿ، رقة في ديشو....(())يا بشي استغِغ بالكدب الحبلؿ عغ الفقخ، فإنو ما افتقخ أْج قط إال أصاب
إذا كاف اإلنداف فقضًخا لع ييتع كثضًخا بالحبلؿ كالحخاـ، يخيج مااًل حبلاًل، أك حخاًما، أك شبية، يجػز أك ال يجػز،  

 فالفقخ يدبب رقة بالجيغ.
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 مغ عبلمات السؤمغ التجُسُل في الفاقة كالذكخ في الشعسة :

وهللِا ثّسة مػقف ال أنداه حتى السػت؛ كشت أخصب الجسعة، كلسا انتيت الخصبة تػقف رجل ملء الدسع 
كالبرخ، فرضح المداف، متكمع، يختجؼ زيًا إسبلمضًا، كتحجث لمشاس عغ سضجنا عسخ، كعغ اإلسبلـ، كعغ الربلة، 

لظ، كلكشو يسكغ أف يذتخؼ خزارًا كبعج أف أنيى حجيثو شمب مغ الشاس السعػنة، فمػ كاف عاجًدا لجاز لو ذ
كيبضعيا، لكغ كل ىحا الحجيث الجسضل مغ أجل أف تصمب مغ الشاس؟ فيحا الجيغ عطضع، فمضذ لظ أْف تيضشو، كال 
 أْف تدتخجـ اآليات كاألحاديث كالدضخة مغ أجل أف تصمب مغ الشاس الساؿ، كال تذكػ مخًضا كال عمة، قاؿ تعالى: 

ِرُخكا ِفي َسِبضِل َّللَاِ اَل َيْدَتِصضُعػَف َضْخًبا ِفي اأْلَْرِض َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل َأْغِشَضاَء ِمَغ الَتَعفُ ﴿ ِلْمُفَقَخاِء اَلِحي ْْ ِف َغ ُأ
 َتْعِخُفُيْع ِبِدضَساُىْع اَل َيْدَأُلػَف الَشاَس ِإْلَحاًفا َكَما ُتْشِفُقػا ِمْغ َخْضٍخ َفِإَف َّللَاَ ِبِو َعِمضع   
 [ 273سػرة البقخة : ] 

تطشو غشًضا، يمبذ لباسًا أنضقًا، كمغ عبلمات السؤمغ التجسُُّل في الفاقة، كالذكخ في الشعسة، أناس أحزخكا قخاء 
قخآف لسضتيع، كقّجمػا ليع مػًزا، فػضعيا أحج القّخاء إلى جانبو، كعشجما ذىب ندضيا، فتحكخ كرجع كقخع الباب؛ 

 حتاج غضخ ىحا السدتػػ.أعصػني السػزة، ىحا القخآف ي

استغِغ بالكدب الحبلؿ عغ الفقخ، فإنو ما افتقخ أحج قط إال أصابو ثبلث خراؿ، رقة في ديشو، يزعف ديشو، 
 يذتيي أف يأكل.

 إتقاف العسل جدء مغ الجيغ :

رىا كاح فخ بئًخا، لحلظ أحج أمخاض السدمسضغ الكدل، تخػ أرًضا قاحمة فضيا مزافة؛ قيػة كشاؼ، قْع ك ازرعيا، سػِّ
 كتحخؾ: 

ّق (( َْ َتًة َفِيَي َلُو َكَلْضَذ ِلِعْخٍؽ َضاِلٍع  َض  َأْرًضا َمضِّ ْْ  )) َمْغ َأ
 ]التخمحؼ َعْغ َسِعضِج ْبِغ َزْيٍج[

في ىحا الحجيث قانػٌف لئلصبلح الدراعي، تحىب زكجتو تعسل كىػ قاعج، تخعى كتحرج، كتصعع البقخ كالجكاب، 
لذ، الكدل سسة فادحة، ىحا اإلنداف فضو رقة في ديشو، كضعف في عقمو، كذىاٌب كتحمب البقخ، كتصبخ كىػ جا

لسخكءتو، كأعطع مغ ىحه الثبلث استخفاؼ الشاس بو، فإذا كاف لو عسل كانت لو مكانة، فبلف مختز، أحضانا 
تخجاه، كتعاممو تقف عشج مضكانضكي سضارات، فتخاه مثل الصبضب يعتد بشفدو، كمعو الحق، كتحتاج إلضو ألنو خبضخ، ت
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بأدب ألنو خبضخ، مغ أيغ جاءت مكانتو؟ مغ خبختو، كأحضانا تقف أماـ نجار بكل أدب، تخيج بابًا متقشًا، مغ أيغ 
جاء الشجار بسكانتو؟ مغ إتقاف عسمو، كلو مرمحة، فأنا أحزكع عمى العسل، كعمى اإلتقاف، كالذيء السؤسف أف 

مة، يقػؿ لظ: الضغ الضاباني أسعاره تختفع، ككحا السارؾ األلساني، لساذا؟ األجانب أتقشػا عسميع فخبحػا أرباحًا شائ
ألف عشجىع بزاعة متقشة ججًا، كعمضيا شمب شجيج، يقػؿ لظ: ال تدتصضع أف تبضع إاّل بعج شيخيغ، ألّف البزاعة 

العسل جدء مغ  محجػزة، كإنتاج السعسل محجػز لدشتضغ، كىحا مغ كثخة اإلتقاف، كىحه أخبلؽ السدمسضغ، كإتقاف
الجيغ، فتخػ الرشاعة األجشبضة ثسشيا عذخة أضعاؼ، الثضاب مدتقضسة، كاألزرار في مكانيا، كالعخكة جضجة، كالخضط 

 متضغ، بإتقاف بدضط رفع الدعخ عذخة أضعاؼ، فإتقاف العسل جدء مغ الجيغ.

بلث خراؿ؛ رقة في ديشو، كضعف "يا بشي استغِغ بالكدب الحبلؿ عغ الفقخ، فإنو ما افتقخ أحج قط إال أصابو ث
 في عقمو، كذىاب مخكءتو، كأعطع ىحه الثبلث استخفاؼ الشاس بو".

 االقتراد في السعضذة خضخ مغ بعس التجارة :

لكغ بالسقابل ال نخيج مغ اإلنداف أف يشغسذ في التجارة، كيشدى ديشو، يشدى الربلة، كأداء كاجباتو، كيشدى 
حخاًما، كيتعامل بالخبا كيقػؿ لظ: أنا مزصخ، ال يػجج اضصخار ىشا،  حزػر مجالذ العمع، كيكدب ماالً 

 كبالسقابل إذا كاف الشبي الكخيع نيى عغ الكدل لع يأمخ باالنغساس في الجنضا، قاؿ تعالى: 

 الُشُذػُر   ﴿ ُىَػ اَلِحي َجَعَل َلُكُع اأْلَْرَض َذُلػاًل َفاْمُذػا ِفي َمَشاِكِبَيا َكُكُمػا ِمْغ ِرْزِقِو َكِإَلْضوِ 
 [ 15] سػرة السمظ : 

االقتراد في السعضذة خضخ مغ بعس التجارة، فإذا كانت التجارة فضيا مػاد مذبػىة، أك بزاعة محخمة، أك كحب، 
كنفاؽ، كمعامبلت ربػية، فوهللا ألْف تزغط مرخكفظ فضكػف قمضبًل خضٌخ لظ ألف مخة مغ ىحا الكدب الحخاـ 

 العخيس. 

 الخزؽ :أقػاؿ في شمب 

سضجنا عسخ يقػؿ: "ال يقعجف أحج عغ شمب الخزؽ كيقػؿ: الميع ارزقشي فقج عمستع أف الدساء ال تسصخ ذىبًا كال 
 فزة".
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: أما رزقي فعمى هللا، جمذ في شخؼ السدجج، -ككاف زاىًجا ال يخيج أف يعسل -رجل قاؿ في الذضخ محي الجيغ
أعصػه، بقي ببل خبد، في الطيخ كزعػا شعامًا كما شمب فسا أعصػه، في كزعػا خبًدا، كىػ ما قاؿ كال كمسة، فسا 

السداء دخمػا فتشحشح، يخيج أْف يقػؿ: إنشي مػجػد ىشا، حتى جاء نرضبو مغ األكل، فأنت تحتاج إلى حخكة، كمغ 
 دكف حخكة لغ يرمظ شيٌء.

لو عسخ رضي هللا عشو: أصبت إف هللا كتب عمضكع الدعي فاسعػا، ككاف زيج بغ مدمسة يغخس في أرضو فقاؿ 
 استغغ عغ الشاس يكغ أسمع لجيشظ، كأكـخ لظ عمضيع.

كسضجنا ابغ مدعػد يقػؿ: "إني ألكخه أف أرػ الخجل فارًغا ال في أمخ دنضاه، كال في أمخ آخختو "، لضذ عشجه 
رجكؽ أحّب إلّي ألنو شيء، كسئل إبخاىضع عغ التاجخ الرجكؽ أىػ أحب إلضظ أـ الستفخغ لمعبادة؟ فقاؿ: التاجخ ال
 في جياد يأتضو الذضصاف عغ شخيق السكضاؿ كالسضداف كمغ قبل األخح كالعصاء فضجاىجه.

سضجنا عسخ يقػؿ: "ما مغ مػضع يأتضشي السػت فضو أحّب إلّي مغ مػشغ أتدػؽ فضو ألىمي، أبضع كأشتخؼ "، ىحا 
حمشي، فأذكخ استغشائي عشو فضيػف عمّي ذلظ "، عسل شخيف، قاؿ: "ربسا يبمغشي عغ الخجل يقع فّي، يتكمع عمّي كي

مختضغ  -إنداف تكمع عمضظ كأنت لدت بحاجتو، أما إذا كشت في حاجة إلضو كتكمع عمضظ فيحه ىي الشار، وهللِا وهللِا 
لحفُخ بئخيغ بإبختضغ، ككشُذ أرض الحجاز في يـػ عاصف بخيذتضغ، كنقُل بحخيغ زاخخيغ بسشخمضغ، كغدُل  -

 حتى يرضخا أبضزضغ، أىػُف عميَّ مغ شمب حاجة مغ لئضع لػفاء ديغ. عبجيغ أسػديغ
ىحه كميا مغ السدتحضبلت، تشقل بحخيغ بسشخمضغ، تكشذ أرض الحجاز في يـػ عاصف بخيذتضغ، كتحفخ بئخيغ 
بإبختضغ، كتغدل عبجيغ أسػديغ حتى يرضخاف أبضزضغ !! ىحا كمو مغ السدتحضبلت، كمع ذلظ فيي أىػف عميَّ 

 حاجة مغ لئضع لػفاء ديغ. مغ شمب
احتْج إلى الخجل تكغ أسضَخه، كاستغِغ عشو تكغ أمضَخه، قج ال تسمظ شضئًا، كلكغ استغشاؤؾ عغ الشاس يجعمظ غشضًا، 
كسضجنا عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو التقى بخجل أثشى عمضو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كلع يخه، قاؿ لو: ألظ 

 ف متى تخاني أصخفيسا. حاجة؟ قاؿ لو: معي درىسا
ْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ))َعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ ِمْحَرٍغ َكَكاَنْت َلُو ُصْحَبة  َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع مَ 
ضَدْت لَ  ِْ  ُو الُجْنَضا((ِسْخِبِو ُمَعاًف  ِفي َجَدِجِه ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو َفَكَأَنَسا 

ِ ْبِغ ِمْحَرٍغ[  ] التخمحؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ
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قاؿ لي رجل: أنا مرخكفي ثبلثسئة ألف في الدشة، كال تكفضشي، فأصابو مخض عزاؿ فقاؿ: اإلنداف تكفضو ألف 
حة لضخة في الذيخ، مغ ثبلثسئة ألف في الدشة إلى اثشي عذخ ألًفا، فسا كاف يعخؼ قضسة الرحة، كالحؼ عشجه ص

 شضبة فمضذكخ هللا عد كجل إلى أكثخ الحجكد.

كىحا العالع الجمضل مجفػف بسجيشة -رحسو هللا  -جاءت ريح عاصفة في البحخ، فقاؿ أىل الدفضشة إلبخاىضع بغ أدىع 
َجْبَمة، في مدجج عمى البحخ تسامًا، ككاف معيع فضيا: أما تخػ ىحه الذجة؛ رياح عاتضة، كأمػاج كالجباؿ، كالدفضشة 

مى كشظ الغخؽ، فقاؿ إبخاىضع بغ األدىع: "ما ىحه الذجة، قالػا: كما الذجة إذًا؟! قاؿ: الذجة أف تحتاج إلى ع
 الشاس، فيحه ىي الذجة ".

 كقاؿ أيػب: قاؿ لي أبػ قبلبة: "الـد الدػؽ فإف الغشى مغ العافضة ".

 االستغشاء عغ الشاس يدبب صحة نفدضة ك تػازنًا :

أصبحت عشجه حداسضة كبضخة، ما زارني فبلف، احتقخني، فضبشي قرػًرا مغ الػىع، ككميا أمخاض إذا افتقخ اإلنداف 
نفدضة، أسبابيا التػلي االجتساعي، فإذا كشت متخمًفا عغ أقخانظ، كمعظ أمخاض نفدضة خاصة، كحداسضة مفخشة، 

قًا، فمسا يدتغشي اإلنداف تشذأ عشجه فإنظ تعاتبيع ألتفو األسباب، كتعتقج أنيع يحتقخكنظ، كىع ال يشتبيػف إلضظ إشبل
 صحة نفدضة، كيتػازف، فإذا زاركؾ فإنو يدكركنظ كأنت مدتغٍغ عشيع.

كقج سئل إنداٌف سؤااًل: ما تقػؿ في رجل جمذ في بضتو أك مجمدو كقاؿ: ال أعسل شضئًا حتى يأتضشي رزقي؟ فقاؿ: 
 : ىحا رجل جيل العمع، أما سسع قػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ

 ))َكُجِعَل ِرْزِقي َتْحَت ِضلِّ ُرْمِحي((
 ] أحسج عغ ابغ عسخ[

 هللا مدبب األسباب ك اإلنداف بحاجة إل  سعي ك شمب :

 كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا ذكخ الصضخ: 
َق َتَػُكِمِو َلُخِزْقُتْع َكَسا ُيْخَزؽُ  َْ  الَصْضُخ َتْغُجك ِخَساًصا َكَتُخكُح ِبَصاًنا (( )) َلْػ َأَنُكْع ُكْشُتْع َتَػَكُمػَف َعَم  َّللَاِ 

 ] التخمحؼ عغ عسخ[
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 كلكغ ال أحج يشتبو إلى ىحا الكبلـ، دققػا: َتْغُجك َكَتُخكُح، فيشاؾ سعي، كالصضخ متػكل عمى هللا.

  كَعْغ ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع:

َق َتَػُكِمِو َلُخِزْقُتْع َكَسا ُيْخَزُؽ الَصْضُخ َتْغُجك ِخَساًص  َْ  ا َكَتُخكُح ِبَصاًنا (()) َلْػ َأَنُكْع ُكْشُتْع َتَػَكُمػَف َعَم  َّللَاِ 
 ]التخمحؼ َعْغ ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب[

ىب إلى الحجاز في أياـ الحج، قاؿ الدخ في ىحا الحجيث أنيا تغجك كتخكح، فثّسة حخكة كسعي، أحج أخػانشا ذ
لي: شاىجت نخمة، فأردت أف أىدىا كسا فعمت الدضجة مخيع، فسا اىتّدت معي كال سشتستًخا كال مضمضستًخا، فسا ىحه 

 اآلية؟ 

 ﴿ َكُىدِّي ِإَلْضِظ ِبِجْحِع الَشْخَمِة ُتَداِقْط َعَمْضِظ ُرَشبًا َجِشّضًا  
 [25] سػرة مخيع:

عغ الدعي، كلضذ بيدىا يشدؿ التسخ، فإنيا ال ُتيّد، كلكشيا كشاية عغ الدعي، تحخؾ، فّكخ قالػا: ىحه كشاية 
بذيء، اشتِخ بزاعة كبعيا، اسأؿ، كاخخج مغ بضتظ كادخل إلى الدػؽ، فإّف هللا عد كجل يخزقظ بالحخكة، ككل 

 شيء بقػانضغ دقضقة في األرض، وهللا مدبب األسباب، كأنت تحتاج إلى شمب.

 بقضة، كالفرل شػيل، كلكغ نحغ بحاجة ماسة إلضو، ألف العسل شيء أساسي. كلمحجيث

 ْاجة اإلنداف إل  الصعاـ ك إل  كدب ثسشو :

انتيضشا مغ الصعاـ، كانتقمشا إلى كدب الصعاـ، كأجسل شيء في القخآف الكخيع لسا ربشا عد كجل كصف األنبضاء 
 فقاؿ: 

ـَ َكَيْسُذػَف ِفي اأْلَْسَػاِؽ َكَجَعْمَشا َبْعَزُكْع ِلَبْعٍس ِفْتَشًة ﴿ َكَما َأْرَسْمَشا َقْبَمَظ ِمَغ اْلُسخْ  َسِمضَغ ِإاَل ِإَنُيْع َلَضْأُكُمػَف الَصَعا
 َأَتْرِبُخكَف َكَكاَف َرُبَظ َبِرضًخا  

 [20] سػرة الفخقاف:

 ، كبحاجة إلى كدب ثسشو. فضأكل الصعاـ لضبقى حضًا، كيسذي في الدػؽ لضذتخؼ الصعاـ، فأنت بحاجة إلى الصعاـ

*** 
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 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أعطع الشاس ْضاًء ألنو أعطسيع إيسانًا :

كسششيي ىحا الجرس بفرل عغ سضجنا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كاف عمضو الربلة كالدبلـ أعطع الشاس حضاًء ألنو أعطسيع 
 إيسانًا . 

اِء َرِضَي َّللَاُ َعْشُيَسا َمَخ الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َعَم  َرُجٍل َكُىَػ ُيَعاِتُب َأَخاُه ِفي اْلَحضَ ))َعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ ُعَسَخ 
َت  َكَأَنُو َيُقػُؿ َقْج َأَضَخ ِبَظ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكسَ  َْ َع َدْعُو َفِإَف اْلَحَضاَء ِمْغ مَ َيُقػُؿ ِإَنَظ َلَتْدَتْحِضي 

يَساِف ((  اإلِْ
ُ َعْشُيَسا [ ِ ْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَّ  ] متفق عمضو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

يُّ َف الشَّبِ كالحضاء كاإليساف ُقِخنا جسضعًا، فإذا ُرفع أحجىسا ُرفع اآلخخ، كَعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ َكا
 َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمَّع: 

َضاًء ِمْغ اْلَعْحَراِء ِفي ِخْجِرَىا (( َْ  )) َأَشَج 
ُ َعْشُو[  ]متفق عمضو َعْغ َأِبي َسِعضٍج الخجرؼ َرِضَي َّللاَّ

العحراء العدبة السرػنة التي ربضت تخبضة صالحة، فمػ ذكخت أماميا كمسة تخجش الحضاء ألصبح كجييا كالتػت، 
 كالشبي الكخيع كاف: 

َضاًء ِمْغ اْلَعْحَراِء ِفي ِخْجِرَىا (( َْ  )) َأَشَج 
ُ َعْشُو[  ]متفق عمضو َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخجِرؼِّ َرِضَي َّللاَّ

ُل َقاَؿ َف اْمَخَأًة َسَأَلْت الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َعْغ ُغْدِمَيا ِمْغ اْلَسِحضِس َفَأَمَخَىا َكْضَف َتْغَتِد ))َعْغ َعاِئَذَة أَ 
َحاَف َّللَاِ َتَصَيِخي ُخِحي ِفْخَصًة ِمْغ َمْدٍظ َفَتَصَيِخي ِبَيا َقاَلْت َكْضَف َأَتَصَيُخ َقاَؿ َتَصَيِخي ِبَيا َقاَلْت َكْضَف َقاَؿ ُسبْ 

ـِ ((  َفاْجَتَبْحُتَيا ِإَلَي َفُقْمُت َتَتَبِعي ِبَيا َأَثَخ الَج
 ]متفق عمضو َعْغ َعاِئَذَة[

 إنو الكبلـ المصضف الػاضح، كاف " َأَشجَّ َحَضاًء ِمْغ اْلَعْحَراِء ِفي ِخْجِرَىا "، كىحا الػقح الحؼ يسدح مداحًا خبضثًا فاحذًا،
 عػرات بأسسائيا يخجل الشاس مشيا فمضذ فضو إيساف إشبلقًا، كمغ عبلمات اإليساف الحضاء: كيدسي ال

ضَ  َْ اًء ِمْغ اْلَعْحَراِء ِفي ِخْجِرَىا، ))َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِريِّ َرِضَي َّللَاُ َعْشُو َقاَؿ َكاَف الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َأَشَج 
 َه َشْضًئا ُعِخَؼ ِفي َكْجِيِو((َكِإَذا َكخِ 

ُ َعْشُو[  ]متفق عمضو َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخجِرؼِّ َرِضَي َّللاَّ
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َق اْلَحَضاِء، َقاَؿ ُقْمَشا ))َعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ َمْدُعػٍد َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: اْسَتْحُضػا ِمَغ َّللَاِ  : َيا َْ
َق اْلحَ  َْ ِ، َقاَؿ: َلْضَذ َذاَؾ، َكَلِكَغ االْسِتْحَضاَء ِمَغ َّللَاِ  َضاِء َأْف َتْحَفَع الَخْأَس َكَما َرُسػَؿ َّللَاِ ِإَنا َنْدَتْحِضي َكاْلَحْسُج ّلِلَِ

َػى، َكْلَتْحُكِخ اْلَسْػَت َكاْلِبَم ، َكَمْغ َأَراَد اآلِخخَ  َْ َة َتَخَؾ ِزيَشَة الُجْنَضا، َفَسْغ َفَعَل َذِلَظ َفَقِج اْسَتْحَضا ِمَغ َكَع ، َكاْلَبْصَغ َكَما 
َق اْلَحَضاِء (( َْ  َّللَاِ 

ِ ْبِغ َمْدُعػٍد[  ] التخمحؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

، َعْغ َسْمَساَف اْلَفاِرِسيِّ َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع قَ   اَؿ: وهللا تعالى أيزًا حِضيّّ

ِضّي َكِخيع  َيْدَتْحِضي ِإَذا َرَفَع الَخُجُل ِإَلْضِو َيَجْيِو َأْف َيُخَدُىَسا ِصْفًخا َخاِئَبَتْضِغ( َْ  ())ِإَف َّللَاَ 
 ] أبػ داكد َعْغ َسْمَساَف اْلَفاِرِسيِّ [

 خخج فإذا ىػ أراؾ ال تدتحضي مغ ربظ خح إجارتظ ال حاجة لشا بظ، عغ ابغ جخيج قاؿ: بمغشي أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
 بأجضخ لو يغتدل في البخ قاؿ: 

 ))أراؾ ال تدتحضي مغ ربظ خح إجارتظ ال ْاجة لشا بظ((
]  ]كشد العساؿ َعْغ َسْمَساَف اْلَفاِرِسيِّ

َدتُُّخ َأْفَزُل َكذكخ حجيث َبْيِد كقاؿ البخارؼ في صحضحو: َباب َمِغ اْغَتَدَل ُعْخَياًنا َكْحَجُه ِفي اْلَخْمَػِة، َكَمْغ َتَدتََّخ َفالتَّ 
ِه َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع:   ْبِغ َحِكضٍع َعْغ َأِبضِو َعْغ َججِّ

ُق َأْف ُيْدَتْحَضا ِمْشُو ِمَغ الَشاِس (( َْ  ))َّللَاُ َأ
ِه[  ]البخارؼ عغ َبْيِد ْبِغ َحِكضٍع َعْغ َأِبضِو َعْغ َججِّ

ُث َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع َأنَُّو َقاَؿ:   كعغ ِعْسَخاَف ْبَغ ُحَرْضٍغ ُيَحجِّ

 َكِمْشُو َسِكضَشًة، َفَقاؿَ ))اْلَحَضاُء ال َيْأِتي ِإال ِبَخْضٍخ، َفَقاَؿ ُبَذْضُخ ْبُغ َكْعٍب: ِإَنُو َمْكُتػب  ِفي اْلِحْكَسِة َأَف ِمْشُو َكَقاًرا 
ُثِشي َعْغ ُصُحِفَظ (( ُثَظ َعْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َكُتَحجِّ جِّ َْ  ِعْسَخاُف: ُأ

 ]البخارؼ عغ ِعْسَخاَف ْبَغ ُحَرْضٍغ [

ظ، ككاف كبمغ مغ حضائو ملسو هيلع هللا ىلص أنو لع يػاجو أحًجا بسا يكخه بل يعخض بحلظ، أك يأمخ بعس أصحابو أف يرارحو بحل
 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يػاجو أحًجا في كجيو بذيء يكخىو.

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

722 

 

دخل عمضو رجل يػًما كعمضو أثخ صفخة فمسا قاـ قاؿ ألصحابو: لػ أمختع ىحا أف يغفل ىحه الرفخة، أما أف يػاجو 
 إندانًا بخصئو كجيًا لػجو ما كاف لضفعمو، كىحا لذجة حضائو كحبو لمشاس.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 .... 1: صبلة الجشازة  29الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 صبلة الجشازة :

مػضػع الفقو الضـػ صبلة الجشازة، كىي فخض كفاية، كمعشى أنو فخض كفاية أؼ إذا قاـ بو البعس سقط عغ 
 الكل، كُيقابل فخض الكفاية فخض العضغ، الحؼ إذا لع يقع بو السدمع لع يدقط عشو. 

 فخكض صبلة الجشازة :

 ػ إسبلـ السضت : 1

 ستة:كأركاف صبلة الجشازة التكبضخات كالقضاـ، كفخكضيا 
أكاًل: إسبلـ السضت " أف يكػف مدمسًا "، أؼ إفَّ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ُنيي عغ الربلة عمى السشافقضغ، قاؿ 

 تعالى: 
ٍج ِمْشُيْع َماَت َأَبًجا َكاَل َتُقْع َعَم  َقْبخِِه ِإَنُيْع َكَفُخكا ِباّلَِلِ َكَرُسػِلِو َكمَ  َْ  َكُىْع َفاِسُقػَف  اُتػا ﴿ َكاَل ُتَرلِّ َعَم  َأ

 [ 84] سػرة التػبة: 

 ُشِخعت صبلة الجشازة كزيارة القبػر مغ ىحه اآلية: 

ٍج ِمْشُيْع َماَت َأَبًجا َكاَل َتُقْع َعَم  َقْبخِِه   َْ  ﴿ َكاَل ُتَرلِّ َعَم  َأ
 [ 84] سػرة التػبة: 

في بعس أصحابو الِكخاـ يدأؿ ىحا الدؤاؿ كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ لع يكغ ُيرمي عمى مغ عمضو َديغ، فإذا تػ 
التقمضجؼ: " أعمضو ديٌغ؟ "، فإف قالػا: نعع يقػؿ: " صّمػا عمى صاحبكع "، إلى أف يقػؿ أحجىع: يا رسػؿ هللا عميَّ 

 ديشو؟ فقج ركػ البخارؼ في صحضحو: 
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َم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ُأِتَي ِبَجَشاَزٍة ِلُضَرمَِّي َعَمْضَيا َفَقاَؿ َىْل َعَمْضِو )) َعْغ َسَمَسَة ْبِغ اأْلَْكَػِع َرِضَي َّللَاُ َعْشُو َأَف الَشِبَي َص 
ِبُكْع َقاؿَ ِمْغ َدْيٍغ َقاُلػا اَل َفَرَم  َعَمْضِو ُثَع ُأِتَي ِبَجَشاَزٍة ُأْخَخى َفَقاَؿ َىْل َعَمْضِو ِمْغ َدْيٍغ َقاُلػا َنَعْع قَ  ِْ  اَؿ َصُمػا َعَم  َصا
 َأُبػ َقَتاَدَة َعَمَي َدْيُشُو َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َفَرَم  َعَمْضِو ((

ُ َعْشُو [  ] البخارؼ َعْغ َسَمَسَة ْبِغ اأْلَْكَػِع َرِضَي َّللاَّ

 فأركانيا التكبضخات، كالقضاـ، كفخكُضيا ستة؛ إسبلـ السضت كقج ذكخناه أكاًل. 

 ػ شيارتو : 2

َل التغدضل الذخعي. كشيارتو، ال ُيرّمى عمى السضت   إال بعج أف يكػف قج ُغدِّ

 ػ تقجمو أماـ القػـ : 3

: يجب أف يػضع الشعر الحؼ فضو السضت أماـ القـػ الحيغ يرمػف عمضو.   تقّجمو أماـ القـػ

 ػ ْزػره : 4

حزػره؛ أف يكػف السضت في ىحا الشعر، أك حزػر أكثخ بجنو، أؼ نرفو مع رأسو، فشرف الستػفى مع رأسو 
 يجخل في باب حزػره. 

 ػ أف يكػف السرمي غضخ راكٍب : 5

 كيجب أف يكػف السرمي غضخ راكٍب. 

 ػ أف يكػف السضت عم  األرض : 6

عمى مضٍت كىػ راكب، كال أف يكػف السضت محسػاًل كأف يكػف السضت عمى األرض، فبل يجػز أف ُيرمي السرمي 
كُيرّمى عمضو، فضجب أف يكػف عمى األرض، فإف كاف عمى دابٍة أك عمى أيجؼ الشاس لع تُجْد عمضو الربلة، إال 

 إذا كاف ىشاؾ ُعحر قاىخ. 
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 سشغ صبلة الجشازة :

 ػ قضاـ اإلماـ ِبححاء صجر السضت : 1

ماـ ِبححاء صجر السضت.. فضجب أف يقف أماـ صجره، أؼ أماـ قمبو.. ذكخًا كاف كُسشغ ىحه الربلة أربٌع: قضاـ اإل
 أك أنثى.

 ػ الثشاء بعج التكبضخة األكل  : 2

الثشاء بعج التكبضخة األكلى: "سبحانظ الميع كبحسِجَؾ، كتبارؾ اسُسَظ، كتعاَلى جُجَؾ، كال إلو غضُخؾ، كالربلة عمى 
صلِّ عمى سضجنا دمحم كعمى آِؿ سضجنا دمحم"، بعس الفقياء يشزُّ أنُو قج ُأِثَخ عغ  الشبي بعج التكبضخة الثانضة: "الميع

الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قخاءة الفاتحة كالربلة عمى رسػؿ هللا ".. فإف صمضت عمى الشبي أجدأَؾ ىحا، كإف قخأت الفاتحة أجدأَؾ 
 ذلظ. 

 ػ الجعاء لمسضت بعج التكبضخة الثالثة :  3

التكبضخة الثالثة فتجعػ لمسضت بسا ِشئت، كبأؼ صضغة ِشئت، كبأؼ ُدعاٍء ِشئت، لكغَّ الشبي عمضو الربلة كأّما بعج 
 كالدبلـ كقج أكتي جػامع الكمع كاف يجعػ بيحا الجعاء: 

َفَحِفْطُت ِمْغ ُدَعاِئِو َكُىَػ َيُقػُؿ:  ))َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ َيُقػُؿ َصَم  َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َعَم  َجَشاَزةٍ 
ْع ُمْجَخَمُو َكاْغِدْمُو ِباْلَساِء  ْسُو َكَعاِفِو َكاْعُف َعْشُو َكَأْكِخـْ ُنُدَلُو َكَكسِّ َْ َكالَثْمِج َكاْلَبَخِد َكَنقِِّو ِمْغ الَمُيَع اْغِفْخ َلُو َكاْر

ِمْغ الَجَنِذ َكَأْبِجْلُو َداًرا َخْضًخا ِمْغ َدارِِه َكَأْىبًل َخْضًخا ِمْغ َأْىِمِو َكَزْكًجا َخْضًخا ِمْغ  اْلَخَصاَيا َكَسا َنَقْضَت الَثْػَب اأْلَْبَضَس 
َت  َتَسَشْضُت َأْف  َْ  اْلَسضَِّت (( َأُكػَف َأَنا َذِلظَ َزْكِجِو َكَأْدِخْمُو اْلَجَشَة َكَأِعْحُه ِمْغ َعَحاِب اْلَقْبِخ َأْك ِمْغ َعَحاِب الَشاِر َقاَؿ: 

 ]مدمع َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ[

ثع ُيكّبخ التكبضخة الخابعة كبعجىا ُيدّمع، كبعس الفقياء يقػلػف: " يجعػ لشفِدِو بعج الخابعة ثع ُيدّمع "، فإذا سّمسَت بعج 
 الخابعة أجدأَؾ ذلظ، كإف دعػت لشفِدَظ بعج الخابعة أجدأَؾ ذلظ: 
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َشا َكَمضِّتِ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة  َشا َكَصِغضِخَنا َقاَؿ َصَم  َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َعَم  َجَشاَزٍة َفَقاَؿ الَمُيَع اْغِفْخ ِلَحضِّ
ِضِو عَ  ْْ َضْضَتُو ِمَشا َفَأ ْْ يَساِف َكَمْغ َتَػَفْضَتُو ِمَشا َفَتَػَفُو َعَم  َكَكِبضِخَنا َكَذَكِخَنا َكُأْنَثاَنا َكَشاِىِجَنا َكَغاِئِبَشا الَمُيَع َمْغ َأ َم  اإلِْ

ـِ الَمُيَع اَل َتْحِخْمَشا َأْجَخُه َكاَل ُتِزَمَشا َبْعَجُه (( ْسبَل  اإلِْ
 ]أبػ داكد َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 ػ عجـ رفع الضجيغ في غضخ التكبضخة األكل  : 4

ط في التكبضخة األكلى، أّما الثانضة كالثالثة كالخابعة فبل يخفع الُسرمي يجيو، ال يخفع يجيو في غضخ التكبضخة األكلى، فق
 كلػ كّبَخ اإلماـ خسدًا لع ُيتبع.

كمغ األدعضة السأثػرة: " الميع اجعمو لشا خمفًا كاجعمو لشا أجخًا كذخخًا كاجعمو شافعًا ُمذّفعًا "، ىحا الحؼ جاء في 
 مخاقي الفبلح عغ صبلة الجشازة: 
 ق يػمًا عم  آلة ْجباء محسػؿ بغ أنث  ك إف شالت سبلمتكل ا

 فاعمع بأنَظ بعجىا محػػسػؿُ  فإذا ْسمت إل  القبػر جشػػازًة 
*** 

 مغ استحزخ مذاىج السػت صُغخت الجنضا في عضشضو كانتقمت مغ قمِبو إل  يجه :

لُضرمي، فإذا ُأدِخَل السدجج لضرّمى عمضو  كال ُبج مغ أف نجخل السدجج لُضرّمى عمضشا، فيشضئًا لسغ دخمو شػاَؿ حضاِتوِ 
يقاؿ: قج كاف مغ قبُل ُيرمي، أما إف كاف ال ُيرّمي كُأدِخَل إلى السدجج لُضرّمى عمضو فمغ يدسع السرمػف عمى 

 السضت اآلالـ التي تعتمج في صجره، كىػ يقػؿ: لضتشي كشت أصمي، قاؿ عد كجل: 
 ِذَلة  َكَقْج َكاُنػا ُيْجَعْػَف ِإَل  الُدُجػِد َكُىْع َساِلُسػَف  ﴿ َخاِشَعًة َأْبَراُرُىْع َتْخَىُقُيْع 

 [ 43] سػرة القمع: 

أنا كأعػذ باهلل مغ كمسة أنا، أرػ أفَّ مذاىج السػت يجب أاّل تغضب عغ أذىانشا، إف السػت شيء ال ُبجَّ مغ أف 
السػت ال ُبجَّ مغ أف يشدؿ بشا جسضعًا، فإذا حزخ يقع، كأنت متذائع، ال عبلقة ليحا الكبلـ بالتذاـؤ كال بالتفاؤؿ، 

اإلنداف حزَخ مذاىج السػت، كحالة الِشداع، أيغ سضتع تغدضمو، كأيغ سضتع دفشو، كمغ سضخخج في جشازتو، كماذا 
سضكتب عمى نعػتِو، أكالده، أخػتو، أصياُرُه، انطخ ماذا سُضكتب: عسضج أسختيع، أك الذاب، أك السحامي، أك 

ك السخبي فبلف، فبل ُبجَّ مغ أف ُيكتب شيء، فُقع باستحزار مذاىج السػت، فإذا استحزختيا صُغخت الصبضب، أ
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 الجنضا في عضشضظ، كانتقمت مغ قمِبَظ إلى يِجؾ، كلقج صَجؽ َمغ قاؿ: 

 يػمًا عم  آلة ْجباء محسػؿ  كل ابغ أنث  كإف شالت سبلمتو
*** 

دح عغ الشار ك أدخل الجشة فقج فاز   فػزًا عطضسًا :مغ ْز

ترّػر ما بعج السػت؟ كماذا سضحرل؟ كماذا سضفعل أكالدؾ بالدضارة؟ ىل تشترخ أميع عمضيع فضبضعػنيا أـ 
يشترخكف عمضيا فضبقػنيا؟ ماذا سضفعمػف؟ ماذا سضفعمػف في ىحه الخدانة التي فضيا محتػياُتَظ الثسضشة؟ كمغ سضفتح 

 ىحه مذاىج تيدُّ الشفذ، كلحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ىحه الِخدانة؟ كضف ستػّزع ىحه السحتػيات؟ 
))إف الشػر إذا دخل الرجر انفدح قضل ىل لحلظ مغ عمع يعخؼ بو؟ قاؿ: نعع التجافي عغ دار الغخكر، كاإلنابة 

 إل  دار الخمػد، كاالستعجاد لمسػت قبل ندكلو((
 ]كشد العساؿ عغ ابغ مدعػد[

ع شخقًا بصبًل، ىشاؾ جخائج لسغ يحخز أرقاًما قضاسضة في الجخؼ، أك في الدباحة، كالبصػلة كسا ُقمشا: لضذ مغ يقص
أك في القفد العالي، أك في ىحه المعبة، أك في تمظ... كىؤالء ُيدّسػَف في مرصمح الجفتخ أبصاَؿ العالع، فيحا حاز 

 السضجالضة الحىبضة، كذاؾ البخكندية، كالثالث عمى الفزضة: 

 إنسا مغ يتِقي هللا البػػػصلُ  بصبلً لضذ مغ يقصع شخقًا 
*** 

 فإذا جاءه َمَمُظ السػت، كُزحِدَح عغ الشاِر، كُأدخل الجشة فقج فاز، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكَما اْلَحَضاُة الُجْنَضا ِإاَل َمَتاُع اْلُغُخكِر  
 [ 20] سػرة الحجيج: 

 أحفُع حجيثًا يقرع الطيخ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 غًجا مغ أجمو فقج أساء صحبة السػت(( ))َمغ عجَ 
 ]البضيقي في شعب اإليساف عغ أنذ[
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أسصػانة الغاز فخغت، فقمت في نفدظ: غجًا سػؼ أبجليا، كلع تقل: إف شاء هللا، شبعًا غجًا سأعضر، عشجؼ 
 خسدػف أك ستػف مػعًجا... 

 ))َمغ عَج غًجا مغ أجمو فقج أساء صحبة السػت((
 اإليساف عغ أنذ[]البضيقي في شعب 

 مغ ناـ لضمًة كاْجًة مغ غضخ كصضة ككاف في ذمتِو ْق  لع ُيرّخح ِبِو فقج ناـ آثسًا :

حجثشي أخ قرة عغ رجل اشتخػ بضًتا، كنرف ثسغ البضت مغ زكجتو، كأىسل إفخاغ ىحا البضت باسسو كباسع زكجتِو 
أىمُو بأنيا دفعت نرف ثسغ ىحا البضت، فتألست إلى أف أدركتو السشضة، كزكجتو بعج أف تػفي زكجيا لع يعتخؼ ليا 

ألسًا شجيجًا كأخحت في اجتساعاٍت مصّػلة بضغ إخػتو كأقخبائو، كقّجمت ليع األدلة عمى أنيا دفعت نرف ثسغ 
البضت، باعت ىحا السحل التجارؼ، كأعصت الثسغ لدكِجيا، كبعج اجتساعاٍت دامت أكثخ مغ سشة كنرف اتفَق 

يعصػىا عذخة أسيع مغ أربعة كعذخيغ سيسًا فػافقت، كاآلف التقى الجسضع بسالظ البضت،  أقخباء زكجيا عمى أف
ىحا البضت تعَّ شخاؤه قبل خسذ سشػات، كاآلف ثسشو ممضػف، ىل تفخغ لشا البضت؟ قاؿ: نعع حبًا ككخامة، ىحا مغ 

بقي أف تشدؿ إلى دكائخ التدجضل حِقكع، فُأعصي األمخ إلى بعس الشاس إلجخاء معاممة الفخاغ، كانتيت السعاممة، ك 
العقارؼ، كيشتقل ىحا البضت إلضيا، كالسػعج يـػ الدبت، فتػفضت يـػ الخسضذ.. ىحا ىػ السػت.. سشة كنرف مغ 

 االجتساعات.. باعت دكانيا... ثع ماتت: 
 ق يػمًا عم  آلة ْجباء محسػؿ كل ابغ أنث  كإف شالت سبلمت
*** 

 ت، مفّخؽ األحباب ُمذتت الجساعات.البصػلة أف ُتكثخ مغ ىحه المّحا

 ِعر ما ِشئت فإنظ مضت كأحبب مغ ِشئت فإنظ مفارقو، كاعسل ما ِشئت فإنظ مجدٌؼ بو.

بالسشاسبة: الفقياء قالػا: " ال ُبجَّ مغ كصضٍة كاجبة، الػصضة أنػاع، كأحج أنػاع الػصايا الػصضة الػاجبة "، لسغ كاف 
إذا ناـ لضمًة كاحجًة مغ غضخ كصضة فقج ناـ آثسًا، لساذا؟ ألفَّ ىحا الحق متعّمٌق ِبِو، في ذمتِو حٌق لع ُيرّخح ِبِو، فيحا 
 كقج ال يعتخؼ الػرثة بيحا الحق.

* * * 
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 مغ كقف مػقف محلٍة في شمب الحبلؿ كجبت لو الجشة :

إبخاىضع بغ األدىع كاآلف إلى فرٍل ُمختار مغ إحضاء عمـػ الجيغ عغ الكدِب كالسعاش، ُيخكػ أف األكزاعي لقي 
رحسيسا هللا كعمى ُعُشِقِو حدمة حصٍب فقاؿ لو:" يا أبا اسحق إلى متى ىحا؟ أخػاُنَظ يكفػنظ؟ فقاؿ: دعشي عغ ىحا 

 يا أبا عسخ، إنو بمغشي أّف مغ كقف مػقف محّلٍة في شمب الحبلؿ كجبت لو الجشة ".
السحل التجارؼ لعخض ىحه البزاعة، كبضاف  قج يحسل اإلنداف بزاعتو، كيجخل إلى محل تجارؼ، فجخػلظ ليحا

مضداتيا كأسعارىا، كصاحب السحل يجمذ كراء مكتبو، كقج يعجبو كربسا ال ُيعجبو، كقج يقػؿ لظ: لدت بحاجة 
ليحه البزاعة، كقج يصمب مشظ أف تبضعو إياىا بدعٍخ مشخفٍس ججًا.... فسجّخد الجخػؿ عمى صاحب ىحا السحل 

حه ميانٌة ُيحُبيا هللا عّد كجل، ألنيا في شمِب الحبلؿ، تبضع بزاعًة مذخكعة بدعٍخ فضو بعس السيانة، كلكغ ى
 جضج معقػؿ، كتصمب الخبح السذخكع كي تدتخ بو عضالظ.

 فقاؿ ىحا الخجل لؤلكزاعي: "إنو مغ كقف مػقف محلٍة في شمب الحبلؿ كجبت لو الجشة ".. في شمب الحبلؿ.. 
العبادة عشجنا أف تكفَّ قجمضظ كغضُخَؾ ُيصِعُسَظ.. لضدت ىحه عبادة.. كلكغ ابجأ كقاؿ أبػ سمضساف الجاراني: لضدت 
 بخغضفضَظ فأحخزُىسا ثعَّ تعّبج. 

 اإلْداف في السعاممة :

اآلف: مع أحكاـ مّخت معشا بالتفرضل في فقو الُدّشة؛ البضع كالسزاربة كالقخض كأنػاع الذخكة... مشح حػالي أشيخ 
 لحجيث عشيا بالتفرضل، نشتقل إلى مػضػعات لع يدبق لشا أف عالجشاىا في فقو الُدّشة.أك ستة أشيخ ُكشا في ا

العشػاف: اإلحداف في السعاممة، قج أمخ هللا تعالى بالعجؿ كاإلحداف جسضعًا.. فاإلنداف يقخأ القخآف الكخيع كال يشتبو 
 عجؿ سػاًء بدػاء: إلى ىحه األكامخ.. أمخ إليي أنت مأمػٌر باإلحداف كسا أنَظ مأمػُر بال

َباِت َما َكَدْبُتْع َكِمَسا َأْخَخْجَشا َلُكْع ِمَغ اأْلَْرِض َكاَل  َتَضَسُسػا اْلَخِبضَث ِمْشُو ُتْشِفُقػَف ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا َأْنِفُقػا ِمْغ َشضِّ
ِسضج   َكَلْدُتْع ِبَآِخِحيِو ِإاَل َأْف ُتْغِسُزػا ِفضِو َكاْعَمُسػا َأَف َّللَاَ  َْ   َغِشّي 

 [ 267] سػرة البقخة: 

 أشعع كُكْل، الشاس يشدػف أمخ أشعع، كيتحكخكف أمخ ُكْل.. ال.. 

َداِف َكِإيَتاِء ِذي اْلُقْخَب  َكَيْشَي  َعِغ اْلَفْحَذاِء َكاْلُسْشَكِخ َكالْ  ْْ  ُكْع َتَحَكُخكَف  َبْغِي َيِعُطُكْع َلَعمَ ﴿ ِإَف َّللَاَ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َكاإلِْ
 [ 90] سػرة الشحل: 
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كالعجُؿ سبب الشجاة، كىػ يجخؼ مغ التجارة مجخػ رأس الساؿ، كاإلحداُف سبُب الفػِز كنضل الدعادة، فإذا أخح 
اإلنداُف رأَسساِلِو مغ بعس الذخكات االستثسارية كنفح، يكػف قج أحخَز ماُلُو، فإذا أخح رأَس الساؿ مع الِخبح فقج 

 فاز.

 عجؿ رأُس الساؿ كاإلْداُف ىػ الخبح :ال

! كال ُيعجُّ مغ العقبلء في الجنضا مغ َقِشَع في معامبلت الجنضا بخأِسساِلِو، ىل    أما إذا ذىب رأُسساِلِو... فكضف األمخ؟
الخبح، فسغ َعَجَؿ  ُيعجُّ التاجُخ عاقبًل إذا باع بزاعتُو بخأِسساِلِو!؟ ال ُبجَّ مغ الخبح، فالعجؿ رأُس الساؿ، كاإلحداُف ىػ

نجا، كمغ أحَدَغ فاز، فبل يشبغي لمستجّيِغ أف يقترخ عمى العجِؿ كاجتشاب الجنضا، كيجع أبػاب اإلحداِف، كقج قاَؿ 
 هللا تعالى: 

دَ  ْْ ِدْغ َكَسا َأ ْْ َغ َّللَاُ ِإَلْضَظ َكاَل َتْبِغ اْلَفَداَد ِفي ﴿ َكاْبَتِغ ِفضَسا َآَتاَؾ َّللَاُ الَجاَر اآْلَِخَخَة َكاَل َتْشَذ َنِرضَبَظ ِمَغ الُجْنَضا َكَأ
 اأْلَْرِض ِإَف َّللَاَ اَل ُيِحُب اْلُسْفِدِجيَغ  

 [ 77] سػرة القرز: 

 كقاؿ عّد كجل: 

َداِف َكِإيَتاِء ِذي اْلُقْخَب  َكَيْشَي  َعِغ اْلَفْحَذاِء َكاْلُسْشَكِخ  ْْ  َكاْلَبْغِي َيِعُطُكْع َلَعَمُكْع َتَحَكُخكَف  ﴿ ِإَف َّللَاَ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َكاإلِْ
 [ 90] سػرة الشحل: 

 كقاؿ سبحانو كتعالى: 

َسَة َّللَاِ َقِخيب  ِمَغ اْلُسحْ  ْْ َيا َكاْدُعػُه َخْػًفا َكَشَسًعا ِإَف َر ِْ  ِدِشضَغ  ﴿ َكاَل ُتْفِدُجكا ِفي اأْلَْرِض َبْعَج ِإْصبَل
 [ 56] سػرة األعخاؼ: 

إذًا حتى في البضع كأنت في محل تجارؼ أنت مأمػر أف تعجؿ، كأف ُتحدغ، فإذا عجلَت نجػت، كإذا أحدشَت فقج 
 تفّػقت، العجُؿ رأُسساُلظ، كاإلحداُف ِربُحظ. 
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 ُرتبة اإلْداف في البضع كالِذخاء ُتشاؿ بػاٍْج مغ ستة أمػر :

 ػ في السغابشة : 1

 أمػر:.. اإلحداف في البضع كالِذخاء.. ُتشاؿ ُرتبة اإلحداف بػاحٍج مغ ستة
في السغابشة: فضشبغي أال يغِبَغ صاِحَبُو، كالغبغ ُىشا الخبح الفاحر، كالخبح الفاحر لضذ إحدانًا في البضع كالذخاء، 
ة، أؼ فأما أصُل السغابشة فسأذكٌف ِبِو، كال ُبجَّ أف تبضعُو بدعٍخ أعمى مغ سعخ الذخاء، كإال مغ أيغ تأكل، ىحه السغابش

 الديادة عغ رأس الساؿ مذخكعٌة في أصِميا، كلكشيا إذا ارتفعت كثضخًا صاَر ىحا إساءة في البضع كالذخاء.
فإذا بحؿ السذتخؼ زيادًة عمى الخبح السعتاد، إّما لذّجِة رغبِتِو، أك لذّجِة حاجِتِو في الحاؿ إلضو، فضشبغي لو أف يستشع 

كالذخاء.. إذا ُدِفَع لَظ في ىحِه الدمعة سعٌخ فاحٌر، كقج رضَي السذتخؼ أف مغ قبػِلِو.. فانطخ لئلحداف في البضع 
يذتخّييا كَقِبمَت بيحا البضع، فأنت قج شبّقت العجؿ، أّما إذا رفزت أف تأُخَح ربحًا فاحذًا، فأنَت قج شبّقت اإلحداف، 

لذخاء، كإذا لع يقع التمبضُذ لع يكغ كإذا امتشعت مغ قبػؿ الخبح الفاحر في بضع البزاعة فأنَت محدٌغ في البضع كا
 أخح الديادِة ُضمسًا.

كلػ فخضشا لع ُتمبِّذ كقمت: ىحه البزاعة ىحه مػاصفاتيا، كلع تكحب، كلع ُتجّلذ، كلع ُتغّضخ، كلع ُتبّجؿ، كلع تػىع، 
أنَت بيحا كذكخت صفات البزاعة بجقة، كرضي السذتخؼ أف يأخحىا مشَظ بدعٍخ عاٍؿ فيحا عجٌؿ، أما إف لع تخَض 

الخبح الفاحر فيحا إحداف، أما إذا كاف ىشاؾ تجلضذ أك غر أك تغضضخ حقائق أك كتساف عضب فيحا ضمع، كلػ أنَظ 
لع ُتجّلذ، كلع تكتع عضب البزاعة، كلع تكحب إشبلقًا، كرضَي أف يذتخييا السذتخؼ بدعٍخ فاحر، كأنت رفزت 

عجؿ، كمػضػعشا الضـػ " اإلحداف في البضع كالذخاء كلضذ ذلظ، فيحا مغ اإلحداف، فإذا قبمَت ذلظ فيحا مغ ال
 العجؿ ". 

 الغبَغ بسا يديُج عغ الُثُمِث يػِجُب الِخضار :

كقج ذىب بعس العمساء إلى أفَّ الغبَغ بسا يديُج عغ الُثُمِث يػِجُب الِخضار ، كمعشى الِخضار أفَّ السذتخؼ إذا َرَفَع أمخه 
لمقاضي أفَّ ىحه الدمعة بضعت بخبٍح يديج عغ ُثُمِث ثسِشيا، فممقاضي أف يَخدَّ البضع، كأف لمقاضي مجعضًِّا الغبغ، كتبّضغ 

 يفدَخ عقج البضع، كأف ُيعضَج الذيَء إلى صاِحِبِو.
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ُيخكػ أنُو كاَف ِعشَج يػنذ بغ ُعبضج ِحمل، أؼ ثضاب مختمفة األثساف، ضخب قضسة كل حّمٍة مشيا أربعسئة.. نػع..، 
قضستيا مئتاف، فسخَّ إلى الربلة، ككّمَف ابغ أخضو في الجكاف، فجاء أعخابي كشمَب ُحمًة بأربعسئة كضخٌب كل حمٍة 

فَعَخَض عمضو مغ ُحَمِل السئتضغ فاستحدشيا، كرضضيا فاشتخاىا، فسزى بيا كىي عمى يجيو فاستقبمو يػنذ َفَعَخَؼ 
نيا ال ُتداكؼ أكثخ مغ مئتضغ، فارجع حتى تُخّدىا، قاؿ: ُحمَتُو، فقاؿ يا أعخابي: بكع اشتخيتيا؟ قاؿ: بأربعسئة، قاؿ: إ

ىحه ُتداكؼ في بمِجنا خسدسئة، كأنا أردتيا، قاؿ لو يػنذ: انرخؼ فإفَّ الُشرَح في الجيغ خضٌخ مغ الُجنضا كما فضيا، 
قضت هللا؟ تخبُح ثعَّ رّده إلى الُجكاف، كردَّ عمضو مئتي درىع، كخاصَع ابغ أخضو في ذلظ كقاؿ: أما استحضضت؟ أما ات

ِمثَل الثسِغ كتتُخُؾ الُشرَح لمسدمسضغ؟ فقاؿ: وهللِا ما أخحىا إال كىػ راٍض ِبيا، فقاؿ: ىبّل رضضت لو بسا تخضاه 
لشفِدظ؟ كىل رضضت بحلظ؟ كىحا إف كاف فضو إخفاُء سعٍخ، كتمبضذ فيػ مغ باب الُزخ، لكغ شاىجىا لضذ ىشاؾ 

تزى أف يجفع ثسشيا أربعسئة، شبعًا فضيا إنراؼ، كلكغ لضذ فضيا إحداف، كحب، كال تجلضذ، كال إخفاء عضب، كار 
 فيحا البائع كرع فخدَّ فخَؽ ثسغ البزاعة.

 قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 )) غبُغ السدتخسِل ِربا، غبغ السدتخسِل ْخاـ ((

 ] الجامع الرغضخ عغ جابخ كعمي[

السدتخسل أؼ الغذضع، فأحضانًا تذعخ السذتخؼ أنو ال يعخؼ الدعخ، فُتخيو بثبلثضغ، فيحا مثبًل قساش كششي سعخ 
الستخ سبع لضخات، كىحا قساش أجشبي سعخ الستخ خسذ عذخة.. يقػؿ لَظ: أؼ القساش بدعخ سبع لضخات؟ كىػ ال 

 يعخؼ أف ُيسّضد. 

 غبُغ السدتخسِل ِربا :

، مثبًل يعِخض ثػب قساش فضقاؿ لو: عشجؾ أفزل؟ فضجضبو: شبعًا كلكغ بدعخ أعمى، حجثشي أشخاص يبضعػف 
فضػافق، فضحىب كُيحزخ القساش كىػ القساش نفدو، كالخاـ نفدو، كالسعسل نفدو، فضسّجُه بأصػؿ، فُضخيو أفَّ ىحا 

 غضخ ذاؾ، كيأخح زيادة.
السذتخؼ ىل عشجؾ أفزل؟ فضقػؿ: نعع..  حجثشي شخز: الثػب شخفو عمى الصاكلة، كالثػب في األرض، فدألو

فسجَّ الثػب نفدو لكغ مغ الجية األخخػ، فسّجه عمى األرض، كأعصاه الصخؼ اآلخخ، كقاؿ لو: ىحا نػع آخخ، قاؿ 
 عمضو الربلة كالدبلـ: 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

733 

 )) غبُغ السدتخسِل ِربا، غبغ السدتخسِل ْخاـ ((
 ] الجامع الرغضخ عغ جابخ كعمي[

حاجًة بدتضغ ديشارًا، ككَتَب في دفتخِه " ِربُحيا ثبلثُة دنانضخ "، ككأنُو رأػ أف يخبح عمى  كالدخّؼ الثقفي اشتخػ 
العذخة ِنرَف ديشار، فرارت ىحه الدمعة بتدعضغ، فأتاه الجالؿ، كَشَمَب الحاجة، فقاؿ: ُخحىا، قاؿ: بكع؟ قاؿ: 

يا تدعػف!؟ فقاؿ الِدّخؼ: قج عقجُت عقجًا ال بثبلٍث كستضغ، فقاؿ الجالؿ ككاف مغ الرالحضغ: إفَّ ىحِه الحاجة ثسشُ 
ُأحمُُّو، كلدُت أبضُعيا إال بثبلثٍة كستضغ، فقاؿ الجالؿ: كأنا عقجُت بضشي كبضَغ هللِا أال أُغرَّ مدمسًا، كلدُت آخُح مشَظ 

.. ىكحا كاف إال بتدعضغ، فقاَؿ: كأنا ال أقبُل إال ثبلثة كستضغ... فتذاجخا... كىحا محُس اإلحداِف مغ الجانبضغ
 الدمف الرالح.

كأحج األشخاص أرسل ابشو لضذتخؼ حاجًة، فقاؿ لو: يا كلجؼ، ىحا الحؼ باعَظ إّياىا ال يعخؼ الدعخ، ُعْج كُقْل لو: 
يقػؿ لَظ كالجؼ: ىحه في الدػؽ أصبح ثسشيا كحا، فحىب االبغ لمبائع، كقاؿ لو: كالجؼ لع يقبل، قاؿ البائع: 

، فأراَد أف ُيعصضظ فخؽ الثسغ، فدألو لساذا!؟ سعخىا معقػؿ،  فأجاب االبغ: ال، لضذ لحلظ بل ألفَّ ثسشيا مختفع الضـػ
البائع: كاِلُجَؾ أمخَؾ بحلظ!؟ فأجابو الػلج: نعع، فقاؿ لو البائع: بارَؾ هللا بَظ كبيحا األب، أنا ِبعُتَظ بيحا الِدعخ كلغ 

 أرجع.
 فعشجما يصسع اإلنداف في أمػاؿ الشاس يخدخ. 

 مغ َقِشَع بخبٍح قمضل كُثخت معامبلُتُو :

اآلف إذا لع يعخؼ اإلنداُف الدعَخ فدػؼ ُيفّمذ، كتجج أفَّ الشاس قج تيافتت عمضو، كاشتخكا ما عشجه، كلع يبَق 
شيٌء، كقامػا بتخديغ ما اشتخكه، ثع باعػه، كلحلظ في األزمات الذجيجة ىشاؾ ُتّجار مدمسػف ال يبضعػف إاّل 

 لمسدتيمظ.
خكػ قرز قج تكػف رمدية: شخز تخؾ ثخكة شائمة البشو، كقاؿ لو: خح بسذػرة عسظ، فاستذار عسو فأشار تُ 

عمضو بأخح القسح، فاشتخػ أششاًنا مغ القسح كحرمت مجاعة، اشتخػ بعذخ لضخات، كقج دفعػا لو إحجػ عذخة، 
ك ال بعذخيغ، ال تبع، فرار فأشار عسو بأف ال يبضع، باثشتي عذخة، ك ال بثبلث عذخة، ك ال بخسذ عذخة، 

ىشاؾ ربح ُمغٍخ، حضث إفَّ الخبح بالسئة مئة، كبعج ارتفاع الدعخ إلى أقرى حج قاؿ لو: كع الدعخ اآلف؟ فقاؿ 
عذخ، فقاؿ: اآلف تبضع بإحجػ عذخة، ككضمػ كضمػ،... فيحه قرة رمدية... لضذ مغ السعقػؿ أف يكػف عسو 
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كضمػ كضمػ، لكي تُحل مذاكل كعذخكف فقاؿ لو: ِبْع بإحجػ عذخة، ك  نرػًحا ليحه الجرجة!؟ حضُث ُدِفَع خسٌذ 
فأحرى الشقػد مثبًل باع  -ىحه القرة رمدية  -، فأراد أال ُيخالف نرضحة عسو، كباع الكضمػ بإحجػ عذخة الشاس

ثبلثة ششضغ بدعخ الكضمػ إحجػ عذخة لضخة فالدعخ معخكؼ، لكغ الشقػد كانت مزاعفة، فعجىا مخة ثانضة فػججىا 
أضعاؼ، كالخابعة أربعة أضعاؼ... فقاؿ لو: في كل مخة عجدت الشقػد تديج، ألنظ نػيت في ىحا البضع قزاء 

 حاجة السدمسضغ... أيغ ىؤالء األشخاص !؟ 
إف أشضب الكدب كدب التجار، الحيغ إذا حجثػا لع يكحبػا، كإذا كعجكا لع يخمفػا، كإذا ائتسشػا لع يخػنػا، كإذا اشتخكا 

حمػا، كإذا باعػا لع يسجحػا، كإذا كاف عمضيع لع يسصمػا، كإذا كاف ليع لع يعدخكا، الدمف الرالح كاف أحجىع لع ي
في عسمو التجارؼ في ُمتعة بالغة، متعة اإلحداف، حضث إنو يجمذ في السحل التجارؼ لخجمة السدمسضغ، الجالب 

شف، حرخه في نفدو، كأخفاُه لفتخة، كارتفع الثسغ، مخزكؽ، كالُسحتكخ ممعػف، كاآلف ال يخبح إاّل إذا احتكخ الر
فباعو بدعٍخ باىع، حضث إنو يذعخ بشذػة إذا اختمذ مغ الشاس أمػاليع بيحا الدعخ....كقج كانػا قجيسًا يذعخكف 

 بالشذػة إذا يّدخكا لمشاِس مراِلحُيع.
 ىشاؾ حجيث ال أترػره: 

يِقضَغ َكالُذَيَجاِء (())الَتاِجُخ الَرُجكُؽ اأْلَِمضُغ َمَع الَشِبضِّ  جِّ  ضَغ َكالرِّ
 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي َسِعضٍج[

ألفَّ ُكل حضاتشا ليا عبلقة مع الُتجار، مغ الدسغ إلى الخز، ككحا التعامل مع الشجار كمع الحجاد... فإذا كاف 
فقج أصبح البضع ىشاؾ إنراؼ دكف غر ككحب، ككاف الدعخ معقػاًل كرحسة، سػؼ ُتحل مذاكل الشاس، أّما اآلف 

 معخكة.
كمغ َقِشَع بخبٍح قمضل كُثخت معامبلُتُو، كاستفاد مغ تكخاِرىا ِربحًا كثضخًا، كىحه ُتدسى في المغة التجارية رأس الساؿ، 
َقَمَب مختضغ ثبلًثا، كبو تطيخ البخكة، ككاف عمٌي رضي هللا عشو يجكر في سػؽ الكػفة بالُجّرِة كيقػؿ: معاشخ التجار 

 تدمسػا ال تخّدكا قمضل الخبح فُتحخمػا كثضخه. خحكا الحقَّ 

، قاؿ ىغ ثبلث: ما رددُت ِربحًا قط، -أؼ ِغشاؾ  -كقضل لعبج الخحسغ بغ عػؼ رضي هللا عشو: ما سبُب كثاِرَؾ 
، كال ِبعُت بشدضئٍة، كُيقاؿ: إنو باع ألف ناقٍة فسا َرِبَح إال ِعقاَليا، أؼ الِدماـ، فباع ُكلَّ ِعقاؿ ِبجرىع، َفَخِبَح ألف ِدرىع

 ُت ِربحًا. أؼ ما ِبعُت ديشًا كال استقمم
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 ػ اْتساؿ الغبغ : 2

الذيء الثاني في اإلحداف في البضع كالذخاء احتساؿ الغبغ: تتحّسل أف تكػف مغبػًنا، لكغ مع فقضخ، كالسذتخؼ إف 
اشتخػ شعامًا مغ ضعضٍف، أك شضئًا مغ فقضٍخ فبل بأَس أف يحتسَل الغبَغ، كيتداىل كبيحا يكػف ُمحدشًا، مثبًل 

مذاًشا.. شفل يتضع.. قاؿ لظ: ىحا السذط بمضختضغ، كىػ بخبع المضخة! فإذا أعصضتو المضختضغ، شاىجت شفبًل يبضعظ أ
كأخحت السذط كلػ كاف في ذلظ غبغ، فمضذ شخاؤؾ مغ باب البضع، بل مغ باب اإلحداف، حضث إفَّ ىحا الصفل 

كاف الغبغ مغ فقضخ كضعضف  نفدو كخيسة، لع يخَض أف يسج يجه لمشاس، فأراد أف يبضع أمذاًشا في الصخيق، فإذا
ى َّللاَُّ َعَمْضِو فبل بأَس أف تحتسَمو، كبيحا تكػف محدشًا، كَعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّ 

 َكَسمََّع َقاَؿ: 
َع َّللَاُ َرُجبًل َسْسًحا ِإَذا َباَع َكِإَذا اْشَتَخى َكِإذَ   ا اْقَتَز (())َرِْ

ُ َعْشُيَسا[ ِ َرِضَي َّللاَّ  ]البخارؼ َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

فأما إذا اشتخػ مغ غشٍي تاجخ يصمب الِخبَح زيادًة عغ حاجِتِو فاحتساؿ الغبِغ لضَذ محسػدًا، بل ىػ تزضضٌع لمساِؿ 
مغ غضخ عحٍر كال حسٍج، فإذا اشتخيت حاجًة مغ تاجٍخ غشي، كَرَفَع عمضظ الثسغ، كبقضت ساكتًا، فأنت لدَت مأجػًرا، 

 أىل البضت: كلدَت محسػًدا، فقج كرَد في حجيٍث مغ شخيق 

 ))السغبػف ال محسػد كال مأجػر((
 ] أخخجو الصبخاني عغ الحدغ [

ككاف إياس بغ معاكية، كىػ مغ عقبلء التابعضغ يقػؿ: " لدُت بخٍب كالخُب ال يغِبُششي ". كالكساُؿ أال تغِبَغ كال 
 غ أف ُيخجع". ُتغَبْغ، كسا كصَف بعُزيع عسخ رضي هللا عشو فقاؿ: "كاف أكخـَ مغ أف َيخجع كأعقل م

ككاف خضاُر الدمِف يدتقرػف في الذخاء، أؼ يفاصمػف، ثع َيَيُبػَف مع ذلظ الجديل، مػقف الذخاء مغ فقضخ فضو  
رأٌؼ آخخ، قاؿ لظ: ثسغ كضمػ العشب بثساني عذخة لضخة كىػ باثشتي عذخة، فقمت: ال باثشتي عذخة، شمبت مشو 

فأعصضتو فػقيع خسدًا ك عذخيغ لو، كىحا أفزل، ألفَّ الدعخ ُقسَت  أربعة كضمػ غخاـ، ثسشيع ثساف ك أربعػف لضخة،
بتثبضتِو، كألنَظ إذا أعصضتو الثسغ لؤلربعة مثبًل ثسانػف لضخة استسخأ الغبغ، كالدمف الرالح ىكحا يخػ، فأنَت حاسب 

تو إياىا ثسشًا استسخًأ ذلظ، كَرَفَع البائع، كإذا كشت كخيسًا فيْب لو الديادة ِىبًة، كال ُتعِصو الديادة ثسشًا، ألنظ إف أعصض
 الدعخ عمى الفقخاء أيزًا. 
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 مغ ْاسب الشاس مغ غضخ تجقضق كاف سبب إفدادىع :

كقج جاء في األثخ: "حاككػا البضع"، أؼ إذا قاؿ لظ شخز: ىحا الِحداب، فصمبت مشو أف تخاه، قج يكػف أضاؼ 
لبائع أنَظ حّجقت في الحداب، كبجأت بالجسع كالصخح صفًخا في العذخات، فداد الحداب مئة لضخة، عشجما يخػ ا

كالتقدضع اجتشب أف يتبلعب، أما إذا قمت لو: ما الحداب؟ فأجابظ: مئتاف ك خسدػف، قمت لو: تفزل، كإذا 
 ضاقت بالبائع الجنضا فقج يزضف خسدضغ كيقػؿ: إنظ ال ُتجقق.

قاؿ لي تاجخ يسمظ معسل مػبضمضا، يترمػف بو فخضًا أْف أرسل لشا مئة متخ مغ الخاـ، فضخسل كيزعيا في 
السدتػدع... أرسل كحا.... كالحيغ ُيحزخكف البزاعة شعخكا أفَّ الحؼ يدتمع ال يقـػ بعسمضة العّج، فأصبح يأخح 

البزاعة مغ الجيغ، يعّج البزاعة كيحخر  نرف البزاعة إلى بضتو، كُيدّمسو عمى أفَّ البزاعة كاممة، فعجّ 
إيرااًل.. ىحه مغ الجيغ.. ىحا الحؼ أرشج الرانع عمى أف يدحب نرف البزاعة خبلؿ شيخيغ، كالتاجخ أجخػ 
جخدًا ككجج ىشاؾ تخاجعًا حضث يجفع ثسغ البزاعة أربعة أضعاؼ، كىي الخبع بالتقخيب، فأصبح ىشاؾ تخاجع في 

بعج عاـ، كبعج أف سخقػا مشو مبالغ شائمة، كمغ الشاحضة الذخعضة فإّف التاجخ  بضعو كشخائو، ككذف الحادثة
ُمحاسب عشيع، حضث إنو أغخاىع بيحا العسل.. ُقع بعّج السبمغ، كاستمع بالعجد، ككّقع كحخر إيرااًل كسّمع... فيحا ىػ 

ت الشاس مغ غضخ تجقضق أمكشيع الذخع، أما مغ ناحضة السباىاة ، ضع " استمسشا فقط " ما ىحه!؟ كأيزًا إذا حاسب
 ذلظ أف يتبلعبػا فتكػف أنت سبب إفدادىع، كحسِميع عمى الفداد. 

 بصػلة اإلنداف في العصاء :

قضل لبعزيع: تدتقري في شخاِئظ عمى الػثضخ ثع تيب الكثضخ، ما ىحا التشاقس!؟ " كال ُتبالي!!؟ فقاؿ: إفَّ الػاىب 
، فإذا قاـ شخز بغبشظ، أؼ إنو استغِفمظ، فالسغبػف يغبغ عقمو أّما ُيعصي فزمو، كأّما السغبػف فضغبغ عقمو

 الػاىب فُضعصي فزمو.
ُتخكػ قرة عمى سبضل السثاؿ أفَّ فقضًخا جاء الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فبعث بو إلى أحج الرحابة السضدػريغ، 

دو أفَّ ىحا اإلنداف لضذ مغ السعقػؿ أف كذىب إلضو فإذا بو يأخح حبَّ الُبخِّ مغ أرِضِو، فمع يجُعُو، كفكخ في نف
ُيعصي، ألنو يأخح حبَّ القسح مغ األرض... فيحا إنداف بخضل.. فمسا عاد إلى الشبي قاؿ لو: رأيتو يفعل كحا ككحا، 
قاؿ لو اذىب فاسألو، فحىب إلضو فػججه لضذ في كضع الحؼ ُيعصي، ألنو حخيز عمى الساؿ ِحخًصا بالًغا فمع 

ة الثالثة قاؿ لو: بعثشي رسػؿ هللا لكي تعصضشي مسا أعصاؾ هللا شضئًا، فأخحه إلى مكاف اإلبل، كقاؿ يدألو، كفي السخ 
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لو: انتِق أحج ىحه اإلبل كخحىا، فانتقى أكبخىا، فمسا أخحىا تِبَعيا عذخ أخخ، فقاؿ خحىا كميا، قاؿ: عجبت ألمخؾ 
ق ىكحا... كإذا كاف اإلنداف حخيًرا في مرخكفو فيحا تجسع الُبّخ كُتعصي ىحا العصاء!؟ فقاؿ لو: نجسع ىكحا ِلششف

 لضذ ُبخبًل، كلكغ البصػلة في العصاء، لحلظ قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 
 )) مغ أدى زكاة مالو فقج كقي شح نفدو ((

 ] كشد العساؿ عغ عمي بغ أبي شالب[

قج.. كىي ستة آداب تتعمق باإلحداف في البضع بقي عمضشا استضفاء الثسغ، كتػفضة الجيغ، كأف يقبل اإلقالة مغ الع
 كالذخاء، كقج تحجثشا عغ نػعضغ مغ ىحه اآلداب. 

* * * 

 مغ شسائل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ميابتو العطضسة كفخامتو الكخيسة :

كاآلف إلى بعس شسائل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: ميابتو العطضسة كفخامتو الكخيسة: كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عطضع 
السيابة، كقج تّػجو هللا تعالى تاج الِعدة كالكخامة، ككفاه حّمة الفخامة، ركػ التخمحؼ كغضخه عغ أبي ىالة يرف 

 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 
عغ الحدغ بغ عمي قاؿ: سألت خالي ىشج بغ أبي ىالة التسضسي ككاف كصافا عغ صفة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأنا ))

أشتيي أف يرف لي مشيا شضئا أتعمق بو فقاؿ: كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فخسا مفخسا يتؤلأل كجيو تؤللؤ القسخ لضمة 
 ذحب..... ((البجر كأشػؿ مغ السخبػع كأقرخ مغ الس

 ]ركاه الصبخاني عغ الحدغ بغ عمي[

 كقاؿ سضجنا عمي رضي هللا عشو في كصفو لمشبي: "مغ رآه بجييًة ىابو كمغ خالفو معخفًة أحبو".

مغ أكؿ نطخة تيابو، كعمى التعامل ُتحب، كىحه صفة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كيجب أف يكػف في أتباع 
لو ىضبتو كلو محبتو.. لو ىضبتو إذا رأيتو، كلو محبتو إذا عاممتو، كمغ ىاَب هللا الشبي شيٌء مغ ىاتضغ الرفتضغ، 

 ىاَبُو ُكُل شيء، مغ خاؼ هللا خّػَؼ مشو ُكلَّ شيء، كمغ لع َيخف هللا خّػفُو هللا مغ ُكلِّ شيء.
غ ثعَّ لع يرفو إال ككاف الرحابة رضي هللا عشيع ال يدتصضعػف إمعاف الشطِخ إلضو لقػة ميابتِو، كمجيج كقاره، كم

صغارُه، فمع يفتيع شكمو كعضشاه كأذناه كرقبتو كخجاه.. إال صغاره.. أما كبار الرحابة لذجة ىضبتو فكانػا إذا جمدػا 
 في مجمدو كأفَّ عمى رؤكسيع الصضخ: 
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 فبل ُيكّمع إال ْضغ يبتدػػػػع  ُيغزي ْضاًء كُيغَز  مغ ميابِتوِ 
*** 

هللا عشو: "صحبُت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صحبًة شػيمة، كسسعُت مشو أحاديَث كثضخة، كقج قاؿ عبج هللا بغ عسخ رضي 
 كَحِفطُت عشو ألَف مثل، كمع ذلظ ما مؤلُت مشو عضشي قط حضاًء مشو كتعطضسًا لو كلػ قضَل لي ِصفُو لسا قجرت". 

 قػة ميابتِو كمجيج كقاره :

إلضو ملسو هيلع هللا ىلص ىاَبُو، كربسا أخحتو ِرعجٌة شجيجة مغ قػة اليضبة السحسجية،  كمغ عطضع ميابِتِو ككساؿ قجِرِه أنو مغ جمذ
 لحلظ كاف عمضو الربلة كالدبلـ ُيباِسصيع كُيبلشفيع لُضدّكَغ ركعيع. 

ْف َعَمْضَظ َفِإنِّي ))َعْغ َأِبي َمْدُعػٍد َقاَؿ َأَت  الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َرُجل  َفَكَمَسُو َفَجَعَل  ُتْخَعُج َفَخاِئُرُو َفَقاَؿ َلُو َىػِّ
 َلْدُت ِبَسِمٍظ ِإَنَسا َأَنا اْبُغ اْمَخَأٍة َتْأُكُل اْلَقِجيَج ((

 ]ابغ ماجو َعْغ َأِبي َمْدُعػٍد[

كجل،  تجج شخًرا أحاط نفدو بكل مطاىخ العطسة، كمع ذلظ تجخل عمضو فبل تختعج مشو، ىحه السيابة مغ هللا عدّ 
فمّسا ىّػف عمضو َنَصَق ىحا الخجل بحاجتِو فقاـ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ: يا أييا الشاس إني ُأكحي إلّي أف تػاضعػا أال 

 فتػاضعػا حتى ال يبِغ أحٌج عمى أحج كال يدخخ أحٌج عمى أحج ككػنػا عباد هللا إخػانًا. 

 ملسو هيلع هللا ىلص الستخذع في الجمدة أرعجت مغ الفخؽ فقاؿ لو ))عغ قضمة بشت مخخمة قالت:... فمسا رأيت رسػؿ هللا
جمضدو يا رسػؿ هللا أرعجت السدكضشة فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلع يشطخ إلّي كأنا عشج ضيخه: يا مدكضشة عمضظ 

 مغ الخعب...(( الدكضشة، فمسا قاليا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أذىب هللا عشي ما كاف دخل في قمبي
 ]ركاه الصبخاني عغ قضمة بشت مخخمة في السعجع الكبضخ، كىػ حجيث شػيل[

َبا َمْدُعػٍد َفَمْع ))َعْغ َأِبي َمْدُعػٍد اْلَبْجِريِّ َقاَؿ: ُكْشُت َأْضِخُب ُغبَلًما ِلي ِبالَدْػِط َفَدِسْعُت َصْػًتا ِمْغ َخْمِفي اْعَمْع أَ 
ْع َأَبا اْلَغَزِب َقاَؿ َفَمَسا َدَنا ِمشِّي ِإَذا ُىَػ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفِإَذا ُىَػ َيُقػُؿ اْعمَ َأْفَيْع الَرْػَت ِمْغ 

ْقَجُر َعَمْضَظ ِمْشَظ َعَم  َىَحا َمْدُعػٍد اْعَمْع َأَبا َمْدُعػٍد َقاَؿ َفَأْلَقْضُت الَدْػَط ِمْغ َيِجي َفَقاَؿ اْعَمْع َأَبا َمْدُعػٍد َأَف َّللَاَ أَ 
ـِ َقاَؿ َفُقْمُت اَل َأْضِخُب َمْسُمػًكا َبْعَجُه َأَبًجا ((  اْلُغبَل

]  ] مدمع َعْغ َأِبي َمْدُعػٍد اْلَبْجِرؼِّ
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 كفي ركاية أخخػ: 

ّخ ِلَػْجِو َّللَاِ، َفَقاَؿ َأَما َلْػ َلْع َتْفَعلْ  ُْ  َلَمَفَحْتَظ الَشاُر َأْك َلَسَدْتَظ الَشاُر (( )) ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ُىَػ 
]  ]مدمع َعْغ َأِبي َمْدُعػٍد اأْلَْنَراِرؼِّ

 َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاؿَ  ))َعْغ َزْيَشَب اْمَخَأِة َعْبِج َّللَاِ َرِضَي َّللَاُ َعْشُيَسا َقاَلْت ُكْشُت ِفي اْلَسْدِجِج َفَخَأْيُت الَشِبَي َصَم 
ْجِخَىا َقاَؿ َفَقالَ  َْ ـٍ ِفي  ُكَغ َكَكاَنْت َزْيَشُب ُتْشِفُق َعَم  َعْبِج َّللَاِ َكَأْيَتا ِمضِّ ُْ ْت ِلَعْبِج َّللَاِ َسْل َرُسػَؿ َّللَاِ َتَرَجْقَغ َكَلْػ ِمْغ 

ْجِخي ِمْغ الَرَجَقِة َفَقاَؿ َسِمي َأْنِت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َأَيْجِدي َعشِّي َأْف ُأْنِفَق َعَمْضَظ َكَعَم  َأْيَتا َْ ـٍ ِفي 
اَجُتَيا َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفاْنَصَمْقُت ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَػَجْجُت اْمَخَأًة ِمْغ  َْ اأْلَْنَراِر َعَم  اْلَباِب 

اَجِتي َفَسخَ  َْ ـٍ ِلي َعَمْضَشا ِببَلؿ  َفُقْمَشا َسْل الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َأَيْجِدي َعشِّي َأْف ُأْنِفَق َعَم  َزْكِجي كَ  ِمْثُل  َأْيَتا
ْجِخي َكُقْمَشا اَل ُتْخِبْخ ِبَشا َفَجَخَل َفَدَأَلُو َفَقاَؿ َمْغ ُىَسا َقاَؿ َزْيَشُب َقاَؿ َأُي الَدَيانِ  َْ ِب َقاَؿ اْمَخَأُة َعْبِج َّللَاِ َقاَؿ َنَعْع َلَيا ِفي 
 َأْجَخاِف َأْجُخ اْلَقَخاَبِة َكَأْجُخ الَرَجَقِة ((

ُ َعْشُيَسا[ ِ َرِضَي َّللاَّ  ] البخارؼ َعْغ َزْيَشَب اْمَخَأِة َعْبِج َّللاَّ

دخمو محجكد، كزكاة ماِليا خسدة فضجػز أف تجفع السخأة صجقتيا لدكجيا إف كاف فقضًخا، كىي زكجة مضدػرة كزكجيا 
أك ستة آالؼ، فإذا دفعت ىحا السبمغ لدكِجيا فميا أجخاِف، ألفَّ أقخب الشاس ليا زكجيا، كعشجه ِكداء األكالد في 
فرل الذتاء، كال يػجج معو، فقالت لو: ىحه خسدة آالؼ... فإذا قّجمت السخأة لدكجيا قدًصا مغ دخِمِيا أك شضًئا 

، كأحضانًا تِخث مااًل مغ كاِلجىا، فتزعو عشج أخضيا، كزكجيا في أشج الحاجة، كيسكغ لؤلخ أف مغ ماليا جاز ذلظ
 يقػؿ ليا: لع نخبح شضًئا، أّما الدكج بيحا الساؿ فأكلى. 

فيحا الحجيث دقضق ججًا: فإذا كرثت امخأة شضًئا كزكجيا في حالة ُعدخ شجيج، كرأتو كأنو غخيب فسا ىحا الدكاج!؟ 
عبلقة الدكجضة الستفككة!؟ مغ أنِت كمغ زكِجِظ.. سضاف.. فأحضانًا األب ال يخضى أف يحىب الساؿ كما ىحه ال

لمريخ؛ زكج البشت.. لقج ذىب البشتَظ، أؼ إذا كاف الريخ يدكغ في بضت بأجخة، كأحخزت الدكجة مااًل فػضعتو 
، ألضذ مغ األفزل أف يدكشا في مع ماؿ زكجيا فأصبحا يستمكاف بضًتا فسغ ىػ ىحا الريخ؟ ألضذ زكج ابشتظ!؟

مشدؿ ممظ ليع!؟ ىشاؾ أناس ُأُفقيع ضّضق، فيحا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: "ليا أجخاف أجُخ القخابة كأجُخ 
 الرجقة". 
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 ال يجػز لئلنداف أف ُيعصي الدكاة لسغ تجُب عمضو نفقتو :

عمضو نفقتو، أؼ أف يجفع زكاة مالو البشو في  ىشاؾ نقصة أخضخة، ال يجػز لئلنداف أف ُيعصي الدكاة لسغ تجبُ 
حجخه، فيحا ال يجػز.. عمضو زكاة مبمغ خسدة آالؼ، كابشو يشقرو ثضاب لمعضج، فجفعيا ثسغ ثضاب البشو كجسضع 
أكالده، أصبحت الحالة داخمضة، كالفقياء قالػا: " ال يجػز إال في حالٍة كاحجة إذا االبغ حرل عمى كضضفة كتدّكج 

بًل عغ األب "، أؼ لع يبَق عمى األب نفقتو، كاالبغ اشتخػ بضًتا فجفع نرف ثسشو، فيل يجػز أف كصار مدتق
ُيعصي األُب زكاة ماِلِو البشو!؟ نقػؿ: يجػز مع التأكضج، ألفَّ ىحا االبغ مدتقٌل في الشفقِة عغ أبضو، كفي األصل ال 

 ا.يجػز إاّل إذا استقل في اإلنفاؽ عغ أبضو، فضربح عشجئٍح جائدً 
كاآلف حالة ُمعاكدة: يجػز أف ُتجفع الدكاة لؤلخت قػاًل كاحجًا، إال في حالة كاحجة؛ إذا كانت األخت تدكغ مع 

 أخضيا كُيشفق عمضيا، فأصبح دفع الدكاة لؤلخت مغ تػفضخ الشفقات.
كاالبغ ال يجػز أف  كالذخع دقضق ججًا: األخت يجػز أف ُتعصضيا إال إذا كانت في ِحجِخَؾ كُتشِفُق عمضيا فبل يجػز،

 ُتعصضو الدكاة، فإذا كاف مدتقبًل عشظ جاز.
تخكؼ الدضخة أفَّ بعس أصحاب الشبي عمضو الربلة كالدبلـ دفع زكاة ماِلِو ألٍخ لو لضجفعيا عشو، فأتى ىحا 
ا بمغو الرحابي السػّكل بجفع الدكاة كدفع جدءًا مغ زكاِة ىحا الساؿ البغ ىحا الرحابي الحؼ أعصاه الساؿ، فمسّ 

األمُخ َغِزَب غزبًا شجيجًا، كتػّجو إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لضذكػ أخاه، كضف ُيعصي زكاة ماِلِو البشِو السدتقل عشو، فمسا 
َسِسَع الشبُي ما حجث أجاَز الرحابي " ألنو مدتقل "، كىشا القرة أصبحت دقضقة: إذا كاف ابشظ متدكًجا كمدتقبًل 

ظ عبلقة بو فجفعت جدًءا مغ زكاة مالظ لو فأتعَّ بو ثسغ البضت، أك دفع السيخ فيحا يجػز، عشظ في الشفقة، كلضذ ل
 كأباح الفقياء أف تجفع الدكاة ألخِتَظ إاّل إْف كانت تقصغ في بضتظ فبل يجػز، ألفَّ ىحا مغ باب تػفضخ الشفقات.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 2: صبلة الجشازة  39الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ  كأرنا الباشل
 الرالحضغ. 

 أُْق الشاس بالربلة عم  السضت :

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في مػضػع صبلة الجشازة إلى فرل " َمغ أحقُّ بالربلة عمى السضت؟ " فالدمصاف 
، ثع نائبو، ثع القاضي، ثع إماـ الحي، ثع كلي السضت، ىحا ىػ التدمدل، كلسغ لو حق أحق بالربلة عمى السضت

التقجـ أف يأذف لغضخه، كمغ لو حق التقجـ في صبلة الجشازة إمامًا أف يأذف لغضخه، فإف صمى غضُخه مغ دكف إذنو 
فبلف، ك بحدب الذخع،  فمراحب الحق في التقجـ إمامًا أف يعضج الربلة، فمػ أف مضتًا أكصى أف يرمي عمضو

الدمصاف، ثع نائبو، ثع القاضي، ثع إماـ الحي، ثع الػلي، تقجـ قػاعج الذخع عمى كصضة السضت في صبلة الجشازة، 
كلػ أف مضتًا دفغ مغ غضخ صبلة جاز أف ترمى صبلة الجشازة عمى قبخه كىػ مجفػف، أّما إذا اجتسعت الجشائد 

كلى أف يرمى عمى كل جشازة عمى حجة، ك أما في التختضب الدمشي فضقجـ فاإلفخاد بالربلة لكل مشيا، أؼ األَ 
األفزل فاألفزل، كإف اجتسعت جاز أف يرمى عمضيا جسضعًا مخة كاحجة، بذخط أف ُتَرفَّ الشعػش عمى شكل 
يمي  رتل أحادؼ باتجاه السحخاب، أؼ الخؤكس مع الخؤكس، األكؿ فالثاني فالثالث كىكحا، كُجعمت صفًا شػيبًل مسا

القبمة، حضث يكػف صجر كٍل قجاـ اإلماـ، كيقف اإلماـ تجاه صجر األكؿ، ككراء األكؿ صجر الثاني، ك ىكحا، ك 
يخاعى التختضب؛ فضجعل الخجاؿ مسا يمي اإلماـ، ثع الربضاف، ثع الشداء، كلػ دفشػا في قبخ كاحج لحاجة ماسة 

تجاه القبمة، أؼ الخجل مسا يمي القبمة، ثع الربي، ثع السخأة، ُعِكذ التختضب، فُضبجأ بالشداء، فالربضاف، فالخجاؿ با
أما في السدجج فسسا يمي اإلماـ بعكذ القبمة، كىحا ىػ التختضب، كلػ فخضشا أّف رجبًل دخل مدجًجا ُيرمى فضو 
عج أف عمى مضت فبل يجػز أف يقتجؼ بضغ تكبضختضغ، بل يشتطخ حتى يكبخ اإلماـ فضجخل معو في أثشاء التكبضخة، كب

يرمي يتابع الحؼ يرمي متأخخًا خمف اإلماـ، أما مغ كبَّخ مع التكبضخة الخابعة التي بعجىا سبلـ فقج فاتتو صبلة 
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الجشازة، أؼ إذا دخل مع التكبضخة الخابعة فقج فاتتو صبلة الجشازة، كمغ استيل ُسسََّي كُ غدل ك صمي عمضو، فأّؼ 
استيل أؼ إذا رفع صػتو بالبكاء سسِّي كغدل كصمي عمضو ككرث،  شفل كلج حجيثًا، كبسجخد أف كلج مات، فإذا

فرػت البكاء ىحا خبلؿ ثانضة غضَّخ نطاـ اإلرث كمو، يخككف حدب القػاعج أف الدمصاف ثع نائبو ثع القاضي ثع 
جًا مغ إماـ الحي ثع الػلي ىع أحق الشاس عمى التختضب بربلة الجشازة إمامًا، كيخكػ أف أحج القزاة ككاف سضئًا ج

حضث األخبلؽ، تػلى مشرب القزاء، كبحكع ىحه األحكاـ فيػ الحؼ يجب أف يرمي عمى الجشازة، فكاف يدضخ 
خمفيا في أثشاء التذضضع، ثع أعصى أمخًا أف تػضع عمى األرض فػضعت، كأعصى أمخًا أف يفتح الشعر ففتح، فتقجـ 

جبخكتو كضمسو لع يجخؤ أحج أف يدألو، يا سضجؼ إلى ُأُذف السضت كىسذ في أذنو بعس الكمسات، كلذجة قدػتو ك 
القاضي ماذا قمت لمسضت؟ قضل: بعج أياـ ككاف في انبداط سألو أحج السقخبضغ إلضو: يا سضجؼ ماذا قمت ليحا السضت؟ 
قاؿ لو: قمت لو: لػ أنظ سئمت في اآلخخة عغ أحػاؿ أىل الجنضا فقل ليع كمسة كاحجة، قل ليع: إف فبلنًا قج صار 

كانتيى األمخ، أؼ ىحه كمسة مػجدة تشبئظ عغ شيء كثضخ، إف قضل لظ: كضف أحػاؿ أىل الجنضا؟ فقل ليع:  قاضضاً 
 إّف فبلنًا قج صار قاضضًا، ذكخني ىحا أف التدمدل الدمصاف، ثع نائبو، ثع القاضي، ثع إماـ الحي، ثع كلي السضت.

كدفغ مغ دكف أف يرمى عمضو، كال يرمى عمى باغ، أما إذا كلج مضتًا غدل في رأؼ أكثخ األئسة كأدرج في خخقة  
أؼ عمى إنداف تجاكز الحجكد، كال عمى قاشع شخيق ُقِتل حاؿ السحاربة، أؼ قتل في أثشاء قصع الصخيق، كال عمى 
قاتل غضمة، كال عمى مقتػؿ عربضة، ىؤالء جسضعًا ال يرمى عمضيع، ألنيع خخجػا عغ قػاعج الجيغ، كفي درس آخخ 

 تعالى نتابع مػضػع الجشازة. إف شاء هللا
* * * 

 اإلْداف في البضع كالذخاء :

كاآلف إلى بعس الفرػؿ السختارة مغ إحضاء عمـػ الجيغ، كما زلشا في مػضػع اإلحداف في البضع كالذخاء، كصمشا 
في الجرس الساضي إلى استضفاء الثسغ كسائخ الجيػف كاإلحداف فضو مخًة بالسدامحة كحق بعزيع، كمخًة باإلمياؿ 

 كالتأخضخ، كمخًة بالتداىل في شمب جػدة الشقج: 
َع   َّللَاُ َرُجبًل َسْسًحا ِإَذا َباَع َكِإَذا اْشَتَخى َكِإَذا اْقَتَز  (())َرِْ

 ] البخارؼ َعْغ َجاِبٍخ[
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 كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 ُو (( ِضمُ ))َمْغ َأْنَطَخ ُمْعِدًخا َأْك َكَضَع َلُو َأَضَمُو َّللَاُ َيْػـَ اْلِقَضاَمِة َتْحَت ِضلِّ َعْخِشِو َيْػـَ اَل ِضَل ِإالَ 
 ] مدمع عغ عبادة بغ الػلضج بغ عبادة بغ الرامت[

َقَظ ِفي  َْ ِب اْلَحقِّ ُخْح  ِْ َعَفاٍؼ َكاٍؼ َأْك َغْضِخ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ ِلَرا
 ((َكاؼٍ 

 ]ابغ ماجو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 الجرس الساضي. ىحا ذكخناه في 

 البشج الخابع في اإلْداف في البضع كالذخاء أف نسذي إل  صاْب الحق :

اآلف البشج الخابع في اإلحداف في البضع كالذخاء، كفي تػفضة الجيغ؛ كمغ اإلحداف فضو حدغ القزاء كذلظ بأف 
 نسذي إلى صاحب الحق كال نكمفو أف يسذي إلضشا، قاؿ تعالى: 

ْنَث  َفَسْغ ُعِفَي َلُو اَلِحيَغ َآَمُشػا ُكِتَب َعَمْضُكُع اْلِقَراُص ِفي اْلَقْتَم  اْلُحُخ ِباْلُحخِّ َكاْلَعْبُج ِباْلَعْبِج َكاأْلُْنَث  ِباأْلُ ﴿ َيا َأُيَيا 
َداٍف َذِلَظ َتْخِفضف  ِمْغ َربِّ  ْْ َسة  َفَسِغ اْعَتَجى َبْعَج َذِلَظ َفَمُو ِمْغ َأِخضِو َشْيء  َفاتَِّباع  ِباْلَسْعُخكِؼ َكَأَداء  ِإَلْضِو ِبِإ ْْ ُكْع َكَر

 َعَحاب  َأِلضع   
 [178] سػرة البقخة : 

كمغ معانضيا انتياء الغائب، فضجب أف يؤدػ الجيغ إلى بضت صاحب الجيغ، أك إلى محمو التجارؼ، أك إلى السكاف 
الدشة، فإذا كاف مدافخًا فبعت بضعة لسجيشة الحؼ أخح مشو، أما أف يقػؿ مغ عمضو الجيغ: تعاؿ خح، فيحا لضذ مغ 

كأخبختو فقاؿ لظ: تعاؿ كخح بعس الثسغ، كأنت حضشسا اشتخيت البزاعة خخجت مغ مجيشتظ كسافخت إلى ىحه 
السجيشة، أما إذا جاء كقت كقاؿ: دفع الثسغ تعاؿ كخح فيحا لضذ مغ الدشة، كأداء إلضو، فاألجخة تؤدػ إلى صاحب 

حاجًة، كأْف يقػؿ رجل لجاره: أعخنا الدمع، فقاؿ لو جاره: وهللا ضيخؼ يؤلسشي، قاؿ لو: ما الجيغ، كإذا استعخت 
عبلقة ضيخؾ بالدمع؟ فقاؿ لو: مغ أجل أف أعضجه، قاؿ: أنا الحؼ سػؼ أعضجه، كأداء إلضو بإحداف، كدخل في ىحا 

جمج، كالدمع إذا كاف فضو كدخ يرمح، ككل اإلعارة، فإذا استعخت شضئًا فأْرِجْعو إلى مكاف أْخِحه بإحداف، فالكتاب ي
 شيء استعختو إف كشت مؤمشًا حقًا، أك كشت مدمسًا تعضجه بحالة أجػد مسا أخحتو، كىحا ىػ األداء الحدغ.

 إذًا كذلظ أف نسذي إلى صاحب الحق، كال نكمفو أف يسذي إلضشا: 
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 َعَمْضِو َكَسَمَع َيَتَقاَضاُه َفَأْغَمَع َفَيَع ِبِو َأْصَحاُبُو َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأَف َرُجبًل َأَت  الَشِبَي َصَم  َّللَاُ 
ِب اْلَحقِّ َمَقااًل ُثَع َقاَؿ َأْعُصػُه ِسِشا ِمْثَل ِسشِِّو َقاُلػا يَ  ِْ َأْمَثَل ِمْغ ِسشِِّو ا َرُسػَؿ َّللَاِ ِإاَل َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َدُعػُه َفِإَف ِلَرا
َدَشُكْع َقَزاًء (( ْْ  َفَقاَؿ َأْعُصػُه َفِإَف ِمْغ َخْضِخُكْع َأ

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

كميسا قجر عمى قزاء الجيغ فالسبادر إلضو كلػ قبل كقتو، كلضدمع أفزل مسا شخط عمضو كأحدغ فإف عجد فمضشِػ 
كعمضظ أف تخد اإلحداف بإحداف مثمو، كىحا ىػ خمق السدمع، كلحلظ لع  قزاءه ميسا قجر، ألّف ىحا الجيغ إحداف،
 يكغ الشبي الكخيع يرمي عمى مغ عمضو َدْيغ: 

اَؿ َىْل َعَمْضِو ِلُضَرمَِّي َعَمْضَيا َفقَ ))َعْغ َسَمَسَة ْبِغ اأْلَْكَػِع َرِضَي َّللَاُ َعْشُو َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ُأِتَي ِبَجَشاَزٍة 
ِبُكْع، ِمْغ َدْيٍغ َقاُلػا اَل َفَرَم  َعَمْضِو ُثَع ُأِتَي ِبَجَشاَزٍة ُأْخَخى َفَقاَؿ َىْل َعَمْضِو ِمْغ َدْيٍغ َقاُلػا َنَعْع قَ  ِْ اَؿ َصُمػا َعَم  َصا
 َقاَؿ َأُبػ َقَتاَدَة َعَمَي َدْيُشُو َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َفَرَم  َعَمْضِو ((

ُ َعْشُو[  ] البخارؼ َعْغ َسَمَسَة ْبِغ اأْلَْكَػِع َرِضَي َّللاَّ

 كفي الحجيث: 

 ))مغ أداف ديشا يشػي قزاءه كاف معو عػف مغ هللا تعال  عم  ذلظ((
 ]كشد العساؿ عغ مضسػنة[

 اإلعانة لمسذتخي ألف البائع راغب عغ الدمعة كالسذتخي محتاج إلضيا :

 لحلظ: 
اؽ كىػ يشػي أال يؤديو إلضيا جاء يـػ القضامة زانضًا، كمغ أخح مااًل مغ أخضو كىػ ))مغ تدكج امخأة عم  صج

 يشػي أال يؤديو إلضو جاء يـػ القضامة سارقًا ((
 ]كشد العساؿ عغ صيضب[

كميسا كمسو صاحب الحق بكبلـ خذغ فمضحتسمو، ىكحا األدب؛ دعو فإّف لراحب الحق مقااًل، كلضقابمو بالمصف 
اقتجاًء بخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كميسا دار الكبلـ بضغ السدتقخض كالسقخض فاإلحداف أف يكػف السضل األكثخ إلى مغ عمضو 

ض يدتقخض عغ حاجة، ككحلظ يشبغي أف تكػف اإلعانة لمسذتخؼ الجيغ، فإف السقخض يقخض عغ غشًى، كالسدتقخ 
أكثخ، ألف البائع راغب عغ الدمعة، كيبتغي تخكيجيا، كالسذتخؼ محتاج إلضيا، فعشجنا السدتقخض كالسقخض، 
كالسذتخؼ كالبائع، السذتخؼ أضعف، كالسدتقخض أضعف، فضشبغي أف يسضل الػسصاء مع األضعف، إال أف يتعجػ 
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ه، أك حرل عجكاف؛ بأف ماشل أك أنكخ كجحج، فعشجئح يشبغي أف تعضغ صاحب الحق عمى أخح مغ عمضو الج يغ حجَّ
 حقو. 

 َمْطُمػًما َفَقاَؿ َرُجل  َيا ))َعْغ َأَنٍذ َرِضي َّللَاُ َعْشو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع اْنُرْخ َأَخاَؾ َضاِلًسا َأكْ 
 ِمَغ الُطْمِع َفِإَف َذِلَظ َّللَاِ َأْنُرُخُه ِإَذا َكاَف َمْطُمػًما َأَفَخَأْيَت ِإَذا َكاَف َضاِلًسا َكْضَف َأْنُرُخُه َقاَؿ َتْحُجُدُه َأْك َتْسَشُعوُ  َرُسػؿَ 

 َنْرُخُه ((
ُ َعْشو[  ] البخارؼ َعْغ َأَنٍذ َرِضي َّللاَّ

سشة كسشتاف كثبلث، كبمغظ أف فبلنًا الحؼ أخح مشظ الساؿ  لػ فخضشا إنداًنا عمضو ديغ مدتحق كماشل، فسزت
مشح سشػات لو ذمة عشج فبلف، فإذا ذىبت إلى فبلف كرجػتو أف تسيل في أداء ما عمضو لفبلف لعمو يحششو عمضظ، 

 ىحا الحؼ عمضو أف يعصي إذا تخيث لو أجخ، ألنو أعاف عمى إيراؿ الحق إلى صاحبو. 

 تقضمو :األدب الخامذ أف يقضل مغ يد

كاألدب الخامذ أف يقضل مغ يدتقضمو، فإنو ال يدتقضل إال متشجـ مدتشرخ بالبضع، كأْف يذتخؼ إنداف حاجة كنجـ 
عمضيا، فقاؿ لظ: ىل يسكغ أف تمغي لي الرفقة؟ فإذا لع ُتمِغيا فيحا ىػ العجؿ، كإذا ألغضتيا فيحا إحداف، كأنت 

 مأمػر بالعجؿ كاإلحداف معًا.
سسعت مغ رجل عشجه محل يبضع مفخكشات أّف امخأة جاءتو كاشتخت شقًسا دفعت ثسشو، كلكغ لفت نطخه الجفع 
خسدات كعذخات، بعج ساعتضغ أك ثبلث جاءتو باكضًة تخجػه أف يخجع الصقع إلى محمو، لساذا؟ ألف ثسغ ىحا الصقع 

معيا ىحا السبمغ قاؿ: أحزخيو كإال شّمقتِظ، كانت قج كفختو مغ مرخكؼ البضت، ككاف زكجيا سكضخًا، فمسا عمع أف 
قاؿ لي ىحا الحؼ باعيا الصقع:  -أؼ أف يخجع ليا الصقع  -فحىبت إلى الحؼ باعيا الصقع كرجتو أف يقضميا 

أرسمت سضارًة عمى حدابي كأحزخت الصقع إلى محمي، كأعجت ليا السبمغ بذكل أجػد كقاؿ: وهللا الحؼ ال إلو إال 
 ف بعتو كبديادة كلع يجخل السحل. ىػ كىػ عمى الخصض

 )) َمْغ َأَقاَؿ ُمْدِمًسا َأَقاَلُو َّللَاُ َعْثَخَتو((
 ] أبػ داكد كابغ ماجة َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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أحضاًنا يخيج اإلنداف أف يقبس بالعقج عخبػًنا، كالعخبػف غضخ شخعي، فمـد ىحا البضع، كال يػجج حالة ثانضة، فإما أف 
ع، كإما أف يقضمظ مغ دكف عخبػف، أما إذا قمت لو: العخبػف عذخة آالؼ، كفي العقج بضت بخسدسئة يشفح ىحا البض

ألف، عخبػنو عذخة آالؼ، إذا نكث أحج الفخيقضغ ضضَّع عمضو العخبػف، كلػ فخضشا صاحب البضت جاءه زبػف 
ة أف أبضعظ، أخح تدعضغ بدتسئة ألف، كالعخبػف حدب العقج، كأنا قمبت، كبحدب نز العقج أنا لضذ لي مرمح

عػًضا عشيا، ال، أكتب دفعة أكلى مغ ثسغ البضت، فالبضع ال يػجج لو حل كسط، ىػ بضع شخعي لػجػد إيجاب 
كقبػؿ، فأنت مع أحج حالضغ؛ إما أف تقضمو، كإما أف يشفح البضع، أما أْف نزع لكل عقج عخبػًنا، فإذا قِبل الذارؼ 

؟ ال ثسغ لو، كال مقابل، فيحا السبمغ حخاـ، ففي عقػد البضع اكتبػا دفعًة أكلى، خدخ العخبػف، فيحا السبمغ ثسغ ماذا
فالبائع بالخضار، إما أف يمـد السذتخؼ باستبلـ السبضع كقبس الثسغ، كىحا مغ حقو، كإذا امتشع رفع األمخ لمقاضي 

قج تخبح أجخًا عشج هللا تعالى، كقج تخبح إلنفاذ البضع، كإما أف يقضمو كلو عشج هللا أٌجخ كبضٌخ، كلضذ كل الخبح مااًل، ف
رضا هللا عد كجل، كىػ أكثخ ربًحا مغ الساؿ، كأثسغ مغ الساؿ بكثضخ، كال يشبغي لو أف يخضى لشفدو أف يكػف 

 سببًا في ضخر أخضو: 

 )) َمْغ َأَقاَؿ ُمْدِمًسا َأَقاَلُو َّللَاُ َعْثَخَتو((
 [] أبػ داكد كابغ ماجة َعْغ َأِبي ُىَخْيَخةَ 

 األدب الدادس أف يقرج في معاممتو جساعة مغ الفقخاء بالشدضئة :

كاألدب الدادس: أف يقرج في معاممتو جساعًة مغ الفقخاء بالشدضئة، كىحا األدب رائع ججًا، فالبائع السدمع لػ شعخ 
أف ىحا السذتخؼ فقضخ، كأف ىحا السبمغ ال يكفضو، فإذا أميمو في قبس الثسغ إف كاف السذتخؼ مؤمًشا كصادًقا 

دسئة، كثسغ البخاد ألف كخسدسئة، قاؿ لو: ىاتيا كأحزخ لي مػثػًقا فضو، كمالو ال يكفضو، كيمدمو بخاد، كيسمظ خس
كل شيخ مئتضغ، فبالعقمضة التجارية ىحه خدارة، فمػ قبس ثسشو نقًجا كاف أفزل، لكغ بعقمضة السؤمغ ىحا ربح 
كبضخ، إنظ عسمت معو عسبًل صالحًا ال يعمع غضخ هللا كع يثضبظ عمضو، كلحلظ مغ اإلحداف في البضع كالذخاء أف 

رج إلى جساعة مغ الفقخاء السؤمشضغ فضبضعيع بالشدضئة؛ أؼ إلى أجل بالتقدضط، كلكغ بالتقدضط الذخعي الحؼ ال يق
 يػجج فضو زيادة عغ الثسغ الشقجؼ، كىػ في ىحا الحاؿ عاـز عمى أال يصالبيع إال أف تطيخ مضدختيع. 
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 شخؽ تجارات الدمف مع هللا عد كجل :

ف لو دفتخاف لمحداب، يأتي إلضو أخ شضب، صادؽ، مخمز، رقضق الحاؿ، فقج كاف أحج الرالحضغ مغ الدم
فضذتخؼ مشو حاجة، كمعو ربع ثسشيا، مغ أجل مكانتو يػجج عشجه دفتخ خاص لئلحداف في البضع كالذخاء، فضدجل 
قضَّجىا عمضو الحمة أمامو، كيقػؿ لو: حضشسا يتضدخ لظ دفعيا ادفعيا لي، كىػ تخكيا مغ بالو، كلكغ أماـ الدبػف 

 عمضو، إف جاءه أك لع يأِت ُحدبت لو عشج هللا صجقًة أك زكاًة، أك ما شابو ذلظ.
فكاف صالحػ الدمف ليع دفتخاف لمحداب، أحجىسا فضو أسساء مغ ال يعخفو مغ الزعفاء كالفقخاء، كالجفتخ الثاني 

ضدجمو عمضو كال يصالبو، كإذا لع إلنداف اضصخ أف يدتجيغ ديًشا شخعًضا فضصالبو في كقتو السشاسب، أما الفقضخ ف
يجفعو فيحا محدػب مغ الدكاة أك مغ الرجقة، كىػ ما أراد أف يعصضو عمى شكل عصاء لئبل يتحخج ىحا الفقضخ، 
بل عمى شكل ديغ، كحضشسا يتضدخ لو السبمغ يجفعو لو، فسا داـ فقضًخا كلع يتضّدخ السبمغ لع يصالبو بو، فكانػا يتفششػف 

 جل بخجمة الشاس.بإرضاء هللا عد ك 
ًا عمى الػصفة الصبضة، كيقػؿ لو: خح ىحه الػصفة  كاف الصبضب إف رأػ السخيس رقضق الحاؿ يػقِّع تػقضًعا خاصِّ
مغ الرضجلضة الفبلنضة، كىػ عمى اتفاؽ مع ىحا الرضجلي، إف كججت ىحا التػقضع الفبلني تعصضو دكاء مغ دكف 

كجل؟ يحتاج إلى عسل صالح، أما اآلف فضكاد السخيس يسػت ادفع أّكاًل ثسغ، كأنا أدفع ثسشو، كضف يخضي هللا عد 
، متفقًِّا مع السحمل، فيحا عسل آخخ، أك إذا لع  إلى السػضف، ثع ادخل عمّي، ىحا إذا لع يكمِّفو بتحمضل لضذ لو لدـك

، إْذ معو سخشاف لضذ لو حل، يفتح البصغ كيشتدع كتمة لحسضة  كيقػؿ لو: كمَّفتظ ثسانضة يكمِّفو بعسمضة لضذ ليا لدـك
آالؼ، كىػ يعخؼ أنو ال يػجج أمل، ىكحا صار األمخ كنعػذ باهلل، إنو شبضب يقتخح عمى مخيس إجخاء عسمضة ال 
لدـك ليا لضقبس الثسغ، أك شبضب يعصي مخيًزا إبخة ماء مقصخ ثسشيا عذخة قخكش، كيقػؿ لو: ىحه فضتامضشات، 

 بعج أف أخحتيا شعخت بشذاط، كلقج كاف الصبضب رحضًسا كحكضًسا كناصًحا. فضقػؿ السخيس: وهللا انتعذُت يا أخي
يقػؿ لو الصبضب الرالح السؤمغ: خح ما تخيج، فإف تضدخ لظ فاقِس، كإال فأنت في حل مشو، فاشسأف، فيحه شخؽ  

، كلع يعج ليا مثضل، كالقائع بيا قمضل، كبالجسمة التجارة محظ  الخجاؿ، كبيا يستحغ تجارات الدمف، كقج انجثخت الضـػ
ديغ الخجل ككرعو، كقج قضل: "ال يغخنظ مغ السخء قسضز فضو رقعة، أك إزار فػؽ كعب الداؽ مشو رفعو، أك جبضغ 

 الح فضو أثخ قج قمعو، كلجػ الجرىع فانطخ غضو أك كرعو". 
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 مغ أثش  عمضو جضخانو ك أصحابو ك معاممػه فعم  اإلنداف أال يذظ في صبلْو :

ػا في صبلحو"، قضل " إذا أ ثشى عمى الخجل جضخاُنو في الحزخ، كأصحابو في الدفخ، كمعاممػه في الدػؽ فبل تذكُّ
 إذا ىؤالء جسضعًا أثشػا عمضو فبل تذّكػا في صبلحو.

كشيج عشج عسخ رضي هللا عشو شاىج فقاؿ: "ائتشي بسغ يعخفظ، فأتاه بخجل فأثشى عمضو خضخًا، فقاؿ لو عسخ: أنت 
ؼ تعخؼ مجخمو كمخخجو؟ قاؿ: ال، قاؿ: كشت رفضقو في الدفخ الحؼ يدتجؿ بو عمى مكاـر جاره األدنى الح

األخبلؽ؟ قاؿ: ال، قاؿ: فعاممتو بالجرىع كالجيشار حتى يدتبضغ كرعو؟ قاؿ: ال، قاؿ: أضشظ رأيتو في السدجج 
يعخفظ، ال جاكرؾ، كال سافخ  يرمي كيقخأ القخآف، قاؿ: نعع، قاؿ: أنت ال تعخفو، يا رجل ائتشي بسغ يعخفظ، ىحا ال
 معظ، كال عاممظ بالجرىع كالجيشار، كلكغ لعمو رآؾ في السدجج ترمي كتقخأ القخآف".

كإنداف أحّب أف يحىب إلى الحج، كمعو مبمغ مغ الساؿ، كىػ خائف عمضو، فجخل إلى السدجج كتفخس في 
ؿ لو: أنا أحببت صبلتظ، كمعي مبمغ مغ السرمضغ، فػجج رجبًل كجيو خاشع، كأعجبتو صبلتو، كبعج أف انتيى قا

الساؿ أريج أف أضعو عشجؾ كديعة حتى أعػد مغ الحج، فقاؿ لو: أنا أيزًا صائع، فقاؿ لو: صضامظ ما أعجبشي، 
 كفي ركاية أخخػ قاؿ لو: فإنظ ال تعخفشي؟ يا ىحا ال يزخؾ أنو ال يعخفظ، كقج تكػف صالًحا، فانطخ إلى الجقة. 

 شو :شفقة التاجخ عم  دي

كاآلف مع فرل ججيج في شفقة التاجخ عمى ديشو فضسا يخرو، فضكػف عسخه ضائعًا، كصفقتو خاسخة، كما يفػتو 
مغ الخبح باآلخخة ال يفي بو ما يشاؿ مغ الجنضا، البارحة قمشا في درس الدبت بعج العذاء: إنو إذا كاف عشج إنداف 

، بثسانضغ شابًقا، ككل شابق فضو خسدػف  غخفة، ككل غخفة ثسغ حجدىا ثسانسئة فخنظ فخندي، أك  فشجؽ خسذ نجـػ
 مارؾ ألساني، أك دكالر، كىػ محجػز سشتضغ بكاممو، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 ))القخآف غشً  ال فقخ بعجه كال غشً  دكنو((

 ]الصبخاني في الكبضخ عغ أنذ[

 فالحؼ فيع القخآف أغشى مغ ىحا، كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 أعصاه َّللّا كتابو فطغ أف أْجًا أعصي أفزل مسا أعصي فقج غمط، كفي ركاية صغخ أعطع الشعع(())مغ 
 ]فضس القجيخ[
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 ألنو باٍؽ، كالجنضا زائمة. 

 ك انطخ عطامظ ْضغ تسدي ناخخة  ال تخكشغ إل  القرػر الفاخخة 
 يا رب إف العضر عضػػر اآلخخة  كإذا رأيت زخارؼ الجنضا فقل

*** 

 ميسا ّْرل مغ ربح الجنضا كفاتو ربح اآلخخة فيػ خاسخ :اإلنداف 

ميسا حّرل اإلنداف مغ ربح الجنضا، كفاتو ربح اآلخخة فيػ خاسخ، فضكػف مسغ اشتخػ الحضاة الجنضا باآلخخة، بل 
يجب عمى العاقل أف يذفق عمى نفدو، كشفقتو عمى نفدو بحفع رأسسالو، كحفع رأسسالو ديشو، كقاؿ بعس 

ى األشضاء بالعاقل أحػجو إلضيا في العاجل، كأحػج شيء إلضو في العاجل أحسجه عاقبًة في اآلجل"، الدمف: "أكل
ألّف أحػج ما تحتاجو في الجنضا إيساٌف، أما اآلف فأىع شيء البضت كالدكجة كالسحل، كاآلخخة عمضيا الدبلـ، أما 

 معشى قػلو تعالى: أحػج شيء إلضظ فإيساف باهلل تدعج بو في اآلخخة، كالضـػ ذكخت ألخ 

 ﴿َ كاَلَ ْتَشَذ َنِرضَبَظ ِمَغ الُجْنَضا  
 قمت لو: ربشا عد كجل قاؿ في قرة قاركف: 

َدَغ َّللَاُ  ْْ ِدْغ َكَسا َأ ْْ اَد ِفي ِإَلْضَظ َكاَل َتْبِغ اْلَفدَ  ﴿ َكاْبَتِغ ِفضَسا آَتاَؾ َّللَاُ الَجاَر اآْلِخَخَة َكاَل َتشَذ َنِرضَبَظ ِمْغ الُجْنَضا َكَأ
 اأْلَْرِض ِإَف َّللَاَ اَل ُيِحُب اْلُسْفِدِجيَغ 

 [ 77] سػرة القرز : 

فيحا سسع اآلية، كىػ رجل مشعع، قمت لو: معشى اآلية كأف يحىب شالب في بعثة حكػمضة إلى بمجٍة أجشبضة؛ إلى 
ىات، كاألشضاء الجسضمة الفاتشة، باريذ مثبًل، حضث فضيا السبلىي، كاألحضاء الداقصة، كالستاحف، كالسدارح، كالستشد 

كدكر سضشسا، كالديخات مع األصجقاء، كفضيا جامعة الدػربػف، فيحا الصالب الحؼ أكفج في بعثة رسسضة ماذا يعشضو 
مغ باريذ بالحات؟ الجراسة كىحه الجامعة، نقػؿ ليحا الصالب: كال تشَذ نرضبظ في ىحه البعثة، فأنت جئت إلى 

تعػد إلى بمجؾ معدزًا، مكخمًا، تحتل مشربًا مخمػقًا، كتشاؿ دخبًل كبضخًا، ك تدكغ بضتًا  ىشا لمجراسة، فإذا درست
فخسًا، ككل نعضع الجنضا يشتطخؾ في بمجؾ، فإذا حرمت الذيادة العمضا في ىحا البمج فشرضبظ مغ ىحه السجيشة أف 

 تحّرل الجكتػراه، فإذا حرمتيا سعجت بيا في بمجؾ فخبشا عد كجل قاؿ: 
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َدَغ َّللَاُ ِإلَ ﴿ كَ  ْْ ِدْغ َكَسا َأ ْْ ْضَظ َكاَل َتْبِغ اْلَفَداَد ِفي اْبَتِغ ِفضَسا آَتاَؾ َّللَاُ الَجاَر اآْلِخَخَة َكاَل َتشَذ َنِرضَبَظ ِمْغ الُجْنَضا َكَأ
 اأْلَْرِض ِإَف َّللَاَ اَل ُيِحُب اْلُسْفِدِجيَغ 

 [ 77] سػرة القرز : 

 الجار اآلخخة بسا آتاه هللا عد كجل :عم  اإلنداف أف يبتغي 

رجل آتاه هللا الساؿ يجب أف يبتغي بو الجار اآلخخة، كرجل آتاه هللا العمع فضجب أف يبتغي بو الجار اآلخخة، كرجل 
 آتاه هللا جاًىا، كرجل آتاه هللا قػة، قاؿ تعالى: 

َدغَ  ْْ ِدْغ َكَسا َأ ْْ َّللَاُ ِإَلْضَظ َكاَل َتْبِغ اْلَفَداَد ِفي اأْلَْرِض ِإَف َّللَاَ اَل ُيِحُب  ﴿ َكاَل َتشَذ َنِرضَبَظ ِمْغ الُجْنَضا َكَأ
 اْلُسْفِدِجيَغ 

 [ 77] سػرة القرز : 

 فإياؾ أف تأتي إلى الجنضا، كتخحل عشيا، كتشدى السيسة التي جئت مغ أجميا: 

ْنَذ ِإاَل ِلَضْعُبُجكِف    ﴿ َكَما َخَمْقُت اْلِجَغ َكاإلِْ
 [56ة الحاريات:] سػر 

خمقت لسعخفتو، كَخمقُت لظ ما في الدسػات كاألرض، كخمقتظ مغ أجمي، كخمقُت لظ ما في الدسػات كاألرض فبل 
 تتعب، كخمقتظ مغ أجمي فبل تمعب، فبحقي عمضظ أاّل تتذاغل بسا ضسشتو لظ عسا افتخضتو عمضظ. 

 نرضب اإلنداف مغ اآلخخة يشالو مغ نرضبو في الجنضا :

أخ كخيع: أنا أفيع اآلية التالضة غضخ ىحا، قمت لو: كضف؟ قاؿ: أْف يتستع بالحضاة، كيأخح حطو، كيأكل قاؿ لي 
كيذخب كيمبذ كيحىب لمشدىات، فأنت فيستيا بذكل آخخ، كأنت قمبت السعشى، قمت لو: الدضاؽ العاـ يقرج ىحا 

 السعشى 
َدَغ َّللَاُ ِإَلْضَظ َكاَل َتْبغِ  ْْ ِدْغ َكَسا َأ ْْ  اْلَفَداَد ِفي اأْلَْرِض   ﴿ َكَأ
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 قاؿ عد كجل: 

َدَغ َّللَاُ ِإَلْضَظ َكاَل َتْبِغ اْلَفَداَد ِفي اأْلَْرِض ِإفَ  ْْ ِدْغ َكَسا َأ ْْ  َّللَاَ اَل ُيِحُب ﴿ َكاَل َتشَذ َنِرضَبَظ ِمْغ الُجْنَضا َكَأ
 اْلُسْفِدِجيَغ 

 [ 77] سػرة القرز : 

ا أصخ عمى أف الشرضب ىػ معخفة هللا سبحانو ك تعالى، أؼ أنت في الجنضا فحجثْت مشاقذة بضشي كبضشو، فأن
عبلقتظ أف تعخؼ هللا، كالباقي كمو زائف، فإذا عخفتو سعجت بقخبو، أنت في باريذ أييا الصالب لظ ميسة كاحجة؛ 

 يرخ: أف تحخز ىحه الذيادة، كما سػػ ذلظ ال قضسة لو، كتدعج بيحه الذيادة في بمجؾ، كأنا أصخ، كىػ 

 ﴿ َكاَل َتشَذ َنِرضَبَظ ِمْغ الُجْنَضاَ  
 [ 77] سػرة القرز : 

ثع قمت لو: كأنا أكجو ىحه اآلية، فالشرضب ىػ الحع، كقمت لو: صحضح أّف ما عشج هللا في اآلخخة مغ سعادة ال 
يجرؾ إال في الجنضا، كما عشج هللا في اآلخخة مغ عصاء كبضخ كسعادة أبجية ال تجرؾ إال في الجنضا، فكأف هللا سبحانو 

ف، كالعخب تقػؿ كحلظ؛ تقػؿ: رعضشا الغضث، أؼ رعضشا كتعالى كصف السيسة التي ىي سبضل سعادتظ بسا سضكػ 
كؤًل سببو الغضث، فإذا كاف الحع ىػ العصاء كالشرضب، فشرضبظ مغ الدعادة في اآلخخة ال يتحقق إال في الجنضا، 
ي لقج أمزضُت كقتًا شػيبًل في صبضحة ىحا الضـػ كأنا أناقر ىحا األخ الكخيع في معشى ىحه اآلية، كالضـػ قبل أف آت
إلضكع؛ سبحاف هللا عثخت عشج اإلماـ الغدالي عمى تػجضو مذابو تسامًا ليحا التػجضو، فأنا تفاجأت، يقػؿ اإلماـ 
الغدالي: كقاؿ معاذ بغ جبل رضي هللا عشو في كصضتو: إنو ال بج لظ مغ نرضبظ في الجنضا، كأنت إلى نرضبظ 

خ عمى نرضبظ مغ الجنضا فتأخحه، أؼ نرضبظ مغ مغ اآلخخة أحػج، فابجأ بشرضبظ مغ اآلخخة فخحه، فإنظ ستس
اآلخخة تشالو مغ نرضبظ في الجنضا، فسا عشج هللا في اآلخخة تأخحه مغ نرضبظ في الجنضا، كنرضبظ في الجنضا 
االختضار، فإذا كشت مختارًا، ك عخفت هللا مختارًا، كعبجتو مختارًا، كاستقست عمى أمخه مختارًا، كعسمت الرالحات 

 ارًا، فأنت قج حققت اليجؼ قاؿ تعالى: ألجمو مخت

 ﴿ َكاَل َتشَذ َنِرضَبَظ ِمْغ الُجْنَضا  
فإنيا مدرعة اآلخخة، كفضيا تكتدب  -كىحا شخح اإلماـ الغدالي بالزبط -أؼ ال تشذ في الجنضا نرضبظ مشيا لآلخخة

 الحدشات. 
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 شفقة التاجخ عم  ديشو تتع بسخاعاة سبعة أمػر :

جخ عمى ديشو بسخاعاة سبعة أمػر، ىحا شيء ميع ججًا، ألّف معطع الشاس عسميع في التجارة، كإنسا تتع شفقة التا
كمعطع السػضفضغ عسميع في التجارة، فقج قخأت مخة كتابًا ألديب مرخؼ اسسو السػيمحي، يقػؿ في ىحا الكتاب: "يا 

ارة، كذؿ البضع ك الذخاء، ك تخكيج لضت آباءنا التفتػا إلى تعمضسشا في السجارس فكشا استغشضشا عغ مسارسة التج
الدمعة باألقداـ كاأليساف، فسا العضر إال عضر السػضفضغ"، أؼ قبل خسدضغ عاًما كانت الػضضفة ىي أرقى شيء 
في الحضاة، كالسػضف مدتغٍغ، كدخمو يديج عغ مرخكفو عذخة أمثاؿ، كىػ عديد، كدارت األياـ فرار التاجخ 

سػضف قج ال يغصي حاجاتو، فمحلظ ىحه أشضاء سبع ميسة ججًا، أرجػ أف تكػف دخمو يغصي الحاجات، لكغ دخل ال
 في أذىانكع كفي قمػبكع، قاؿ: ال تتع شفقة التاجخ عمى ديشو إال بسخاعاة سبعة أمػر:

أكليا: حدغ الشضة في ابتجاء التجارة، أؼ تكػف نضتو مشيا شضبة، فضشػؼ بيا االستعفاؼ عغ الدؤاؿ، ىحه أكؿ نضة، 
الصسع عغ الشاس استغشاًء بالحبلؿ عشيع، فإذا كاف لمخجل دخل كاؼ ال يذتيي مغ أحج شضًئا، كال يذتيي ك كف 

أف يقجـ لو أحج شضًئا، كال يذتيي ماؿ اآلخخيغ، ك ال عصاءىع، كال ىجاياىع، فقج كفاه هللا، فأكؿ نضة االستعفاؼ بيا 
الشاس بالحبلؿ، كاستعانتو بسا يكدبو عمى الجيغ، ىحه عغ الدؤاؿ، ك الشضة الثانضة الكف عغ الصسع بسا في أيجؼ 

الثالثة، فضدتصضع أف يحزخ مجمذ عمع، كيدتصضع أف يعضغ الفقخاء، كيداىع في بشاء مدجج، كيتسكغ أف يجعَػ 
أًخا إلى بضتو، كإذا كاف مدافًخا يزضفو، فأكؿ ىجؼ االستعفاؼ عغ الدؤاؿ، كاليجؼ الثاني الكف عسا في أيجؼ 

لثالث االستعانة بالتجارة عمى الجيغ، كالخابع قضامو بكفاية العضاؿ، أؼ رجل عشجه زكجة، كأكالد، كلو كالجة، الشاس، كا
كأب، كأخ، كأخت لضدت متدكجة، يشفق عمضيع شعاًما كشخاًبا كلباًسا، كىحا ىجؼ كبضخ، لضكػف مغ جسمة السجاىجيغ 

يجؼ الشاس، كاالستعانة بالساؿ عمى الجيغ، كإغشاء بو، فيحه الشضات؛ االستعفاؼ عغ الدؤاؿ، كالكف عسا في أ
العضاؿ عسا في أيجؼ الشاس، ىحه األىجاؼ لخريا سضجنا أبػ ذر الغفارؼ فقاؿ: "حبحا الساؿ أصػف بو عخضي ك 
أتقخب بو إلى ربي"، ك لضشػؼ اتباع شخيق العجؿ ك اإلحداف في معاممتو، ك لضشػؼ األمخ بالسعخكؼ ك الشيي عغ 

ل ما يخاه في الدػؽ، فإذا أضسخ ىحه الشضات كاف عامبًل في شخيق اآلخخة، فإذا استفاد مااًل فيػ السشكخ في ك
مديج، ك إف خدخ في الجنضا ربح في اآلخخة، كاالستعفاؼ عغ الدؤاؿ، كالكف عسا في أيجؼ الشاس، كاالستعانة 

الدػؽ، كاتباع شخيق العجؿ  بالساؿ عمى الجيغ، كإغشاء العضاؿ، كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ في
كاإلحداف، كإذا أضسخ ىحه الشضات ك لع يخبح شضئًا فقج ربح اآلخخة، ك إذا ربح شضئًا فػقيا فقج ربح الجنضا ك اآلخخة، 

 فيحا التاجخ الرجكؽ مع الشبضضغ ك الرجيقضغ يـػ القضامة. 
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سة :  اختبلؼ السرالح ْر

أف يقرج القضاـ في صشعتو أك تجارتو بفخض مغ فخكض  البزاعة، أؼْ  -السرمحة  -اآلف سشختار الرشعة 
الكفايات، فإف الرشاعات ك التجارات لػ تخكت ليمظ أكثخ الخمق، فانتطاـ أمخ الكل بتعاكف الكل، ك تكفل كل 
فخيق بعسمو، ك لػ أقبل كميع عمى صشعة كاحجة لتعصمت باقي الرشاعات، ك ىمكػا، كعمى ىحا حسل بعس الشاس 

 : قػلو ملسو هيلع هللا ىلص
سة ((  )) اختبلؼ أمتي ْر

 ]البضيقي عغ ابغ عباس[

أؼ ليا فيع عسضق ججًا، كلضذ اختبلفيا في الفكخ أك في العقائج، كبّل، أؼ ىحا يحب أف يعسل في القساش، كىحا 
، باأللبدة الجاىدة، كىحا بالسشجػر، كىحا بالحجيج، كىحا بترمضح الدضارات، كذاؾ بالكيخباء، كاآلخخ باألل سشضـػ

 كإنداف بالدجاد، أك بالتشطضف، أك بالكي، أك بالتجريذ، كىحا بالتصبضب، كىحا بالسحاماة، فػ: 

سة ((  )) اختبلؼ أمتي ْر
 ]البضيقي عغ ابغ عباس[

لػ عسمػا جسضعيع في مرمحة كاحجة ستسػت مغ الجػع، كمغ الرشاعات ما ىي ميسة، كمشيا ما يدتغشى عشيا، 
لخجػعيا إلى شمب التشعع كالتديغ، فثسة مرالح ميسة ججًا كتأمضغ أقػات الشاس، كتأمضغ ممبديع، كتأمضغ مدكشيع، 

عشجه عرفػر سعخه ثبلثة كعذخكف ألف لضخة، كحاجاتيع األساسضة، كىشاؾ مرالح إذا جاع الشاس استغشػا عشيا، 
جسضل ججًا، وهللا إذا لع يجج رجل شعامًا فبل حاجة لو بيحا العرفػر، كىشاؾ مرالح أساسضة، كأخخػ ثانػية، فإذا 

 أكـخ هللا رجبًل بسرمحة أساسضة بأف يكػف عسمو حبلاًل فشعسَّا ىي. 

 ذكخ لبعس السرالح مغ باب الحدغ ك األْدغ :

كالسذكمة اآلف أريج أف أقخأ نرػصًا ال أريج أف يتحخج أحٌج، ألف فضيا ذكًخا لسرالح عجيجة، فيشا حدغ، كىشاؾ 
أحدغ، كلضذ مغ باب الحخاـ، ىحا الكبلـ مغ باب الحدغ كاألحدغ، مثبًل يذتغل برشاعة ميسة لضكػف في قضامو 

ف بالجبذ مرمحة رابحة، كلكشيا لضدت أساسضة، بيا كافضًا لمسدمسضغ في حاجاتيع، فرشاعة الشقر كتديضغ الدق
ككحا الرضاغة ك جسضع ما تدخخؼ بو الجنضا، أؼ إذا كاف عسمو بالدخخفة، فكل ذلظ كخىو أىل العمع، أما إذا عسل 
في السبلىي كاآلالت فيحا حخاـ، أك يبضع أشخشة تدجضل فضجيػ، ىحه قزضة محخمة ألف فضيا إفداًدا لؤلخبلؽ، 
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، فأما عسل السبلىي ك اآلالت التي يحـخ استعساليا فاجتشاب ذلظ  كىشاؾ أشضاء كل شيء فضيا التعامل بو محـخ
مغ قبضل تخؾ الطمع، كمثبًل صضاغة الرائغ لخػاتضع الحىب لمخجاؿ فيحه محخمة ألف استعساؿ الحىب لمخجاؿ حخاـ، 

زكاة عمى الحىب، أما حمي السخأة كاألجخة السأخػذة عمضو حخاـ، كلحلظ فكل إنداف يتعامل بحمي الخجاؿ فعمضو 
فيشاؾ اختبلؼ، كأرجح األقػاؿ أنو لضذ عمى حمي السخأة زكاة، كبضع األكفاف مكخكه، كاآلف الشاس ارتاحػا مشو، 
فيشاؾ دائخة حكػمضة لبضع األكفاف، ألف الخجل يدتخزؽ بسػت الشاس، فإذا خف السػت تزايق، ال أحج يسػت، 

انتطار مػت الشاس، كىشاؾ بعس األعساؿ متعمقة بإزالة الشجاسات، كىحه أيزًا  كىحه مكخكىة أيزًا، ألنو يجب
مكخكىة، ألنو أصبح جسضع عسمو مع الشجاسات، قاؿ ابغ سضخيغ يكخه كدب الجالؿ، فالجالؿ كدبو حبلؿ كحخاـ 

أؼ يمدمو أف  بآف كاحج، لساذا؟، ككخه قتادة أجخ الجالؿ، كلعل الدبب فضو قمة استغشاء الجالؿ فضو عغ الكحب،
يكحب كثضخًا حتى يدضخ عسمو، دخل دالٌؿ بضًتا شسالًضا، كيطيخ أف السذتخؼ مدتعجل، كأعجبو البضت، فقاؿ لو: إف 
شاء هللا قبمي؟ قاؿ لو: شبعًا، كأحزخ سجادة صبلة لضرمي، فرمى باتجاه الذساؿ، كباع البضت فضمدمو أف يكحب 

كيجيا، مثبًل دالؿ أقسذة يقػؿ: ىحا قساش ال يػجج مشو، ك لغ يأتي مشو شبعًا، كاإلفخاط في الثشاء عمى الدمعة بتخ 
 إشبلقًا، كيكػف ىػ دكف الػسط، كإذا كاف الجالؿ صادًقا فأجخه حبلؿ. 

 القزضة في بعس السرالح لضدت قزضة تحخيع كإنسا قزضة تػجضو مغ كضع إل  كضع:

كُيمِبذ لفة ىحا ليحا، ك لفة ىحا ليحا فبل، مخة قاؿ لي أييا األخػة؛ ال أحج يتػسػس مغ نفدو، أما إذا بجأ يكحب، 
قاؿ لو: ىحه ثبلثػف ألًفا، كغاب الضـػ الثاني، فقاؿ لو: أريج سضارة  -كالقرة قجيسة -شخز يخيج أف يبضع سضارتو 

شجما يكحب بيحه الساركة، قاؿ لو: ىحه سعخىا ثسانػف ألًفا، يخيج أف يبضعيا بثبلثضغ، كيخيج أف يذتخييا بثسانضغ، فع
اإلنداف يرضخ دخمو حخامًا، كإف أشضب الكدب كدب التجار الحيغ إذا حجثػا لع يكحبػا، ك إذا ائتسشػا لع يخػنػا، ك 
إذا باعػا لع يصخكا، كإذا اشتخكا لع يحمػا، كإذا كاف عمضيع لع يسصمػا، ك إذا كاف ليع لع يعدخكا، فيحا شيء دقضق، 

الجالؿ عغ الكحب، كاإلفخاُط في الثشاء عمى الدمعة بتخكيجيا، كألف العسل فضو ك لعل الدبب في ذلظ قمُة استغشاء 
ال يقجر بقجر معضغ، باع بضًتا بسمضػنضغ، كلو خسدة كثبلثػف ألًفا أخحىع في ساعتضغ، يقػؿ لظ: ك هللا كثضخ، مثبًل 

ػؿ، أما اآلف فقج أصبح ىحه الشدبة عشجما كاف سعخ البضت عذخة آالؼ، أك خسدة عذخ، فبالسئة اثشاف ىحا معق
البضت بسمضػنضغ تطل بالسئة اثشاف، كقج يكثخكا كال يشطخ في مقجار األجخة إلى عسمو بل إلى قجر قضسة الثػب، حتى 
دالؿ األقسذة يقػؿ لظ: عشجؾ عمى البضعة ثسانسئة بالسئة، فتجج أحضانًا أف األجخة تشجفع بذعػر بالزضق، ككميا 
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ىحه السدصخة لفبلف، كأحزخ لظ إياىا، كاتفقتع، يقػؿ لظ: اسسح لشا باألجخة،  عسمضة ساعتضغ أك ثبلث، أعصى
لضذ عمى قجر الجيج، كإنسا عمى ثسغ الرفقة، كمغ ىشا جاءت كخاىضة األجخ، فضشبغي أف يشطخ إلى قجر التعب، 

حـخ ما أحمو هللا، كىشا يػجج تػجضو دقضق، إذا أمكشظ أف تقضِّع قضسة الجالؿ بقجر التعب فأجخه حبلؿ، كنحغ ال ن
الجالؿ إذا لع يكحب، كإذا أخح أجخه عمى قجر تعبو فيحا حبلؿ، فسثل ىحا البضت حتى باعو الجالؿ أكصل لو أكثخ 
مغ مئة زبػف، كقج تعب كثضخًا، ثع بضع، فإذا أعصضتو أجخة عمى قجر السحاكالت غضخ الشاجحة في بضع البضت صار 

دت قزضة تحخيع، كإنسا قزضة تػجضو مغ كضع إلى كضع، ككخىػا الرخؼ، األجخ حبلاًل مئة بالسئة، فالقزضة لض
، ألف االحتخاز فضو عغ دقائق الخبا عدضخ، كقّمسا يتع لمرضخفي ربح إال باعتساد جيالة  الحؼ ىػ حجيث الشاس الضـػ

 نيي عغ معاممتو بجقائق الشقج، كفي ىحا السػضػع يقػؿ اإلماـ أحسج بغ حشبل رحسو هللا: "كرد عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
الرضاغة، كأنا أكخه الكدخ "، الكدخ يعشي بو الرخؼ، كاستحبػا تجارة البد أؼ األقسذة قاؿ سعضج بغ السدضب: 

 "ما مغ تجارة أحب إلي مغ البد ما لع يكغ فضيا أيساف كاذبة"، ك قج ركؼ: 
 )) خضخ تجارتكع البد((

 ]ذكخه العجمػني في كذف الخفاء عغ عمي[

 ي حجيث آخخ: ك ف

 ))لػ أذف هللا تعال  في التجارة ألىل الجشة التجخكا في البد كالعصخ((
 ]ركاه الصبخاني عغ ابغ عسخ[

 الشاس في مرالح بعزيا :

ىحا زرع السدرعة قجـ لظ خضارًا أكمتو، كذاؾ نجخ لظ الباب فحجب عشظ البخد، كآخخ عسل لظ نافحة مغ األلسشضـػ 
اؾ لظ ىحا الثػب، كىحا خاشو، فالشاس في مرالح بعزيا، أما ىحا الحؼ يجمذ مغ فػقاؾ مغ الخياح، كغضخه ح

أجل البضع ك الذخاء بالعسبلت األجشبضة حتى رفع الدعخ لجرجة عالضة، ككقع قمٌق شجيٌج، ىحا ماذا قجـ لمشاس؟ لع 
غ االستضخاد إْذ قجـ شضئًا يقجـ شضئًا، الحؼ زرع األرض قجـ الصعاـ ك الذخاب، كالحؼ صشع صشاعة فقج أغشانا بيا ع

ثسضشًا، كالحؼ قجـ لظ خجمة فصببظ، أك عالجظ، أك درسظ، أك دافع عشظ أماـ القزاء، فكل ىحه األعساؿ شضبة 
كتقجـ خجمات، أما َمغ جمذ لبضع ك شخاء حتى ربح أرباحًا شائمة، فمع يقجـ شضًئا لمسدمسضغ إشبلقًا، كإنسا بيحه 

حا شيء قجيع كلضذ حجيًثا، ك الدمف الرالح كاف يكخه ىحه السرمحة، سأؿ السزاربات حجث ىشاؾ أزمات، كى
 اإلماـ أحسج بغ حشبل رجبًل: ما صشعتظ؟ قاؿ: الػراقة، فقاؿ: كدب جضج. 
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 السرالح التي فضيا مخالصة لمشداء مرالح مكخكىة :

نعػف؛ ثبلثة شباب غضخ كحلظ السرالح التي فضيا مخالصة الشداء فسكخكىة، ألنيا مطشة فداد كفتشة، عشجؾ صا
متدكجضغ، كالدبائغ يجخمػف كيخخجػف، أشكاؿ ك ألػاف مائبلت مسضبلت، تمعشيغ ألنيغ ممعػنات، فكل شيء 
متعمق بالشداء كأغمب الطغ أّف الدبائغ رجاؿ فيػ مكخكه، أّما أْف تجخل امخأة فيحا كضع شبضعي، إذا كاف العسل 

 قائًسا عمى الشداء مئة في السئة.

 أخح األجخة عم  كل ما ىػ مغ قبضل العبادات كفخكض الكفايات :كخاىضة 

ك كخه الدمف الرالح أخح األجخة عمى كل ما ىػ مغ قبضل العبادات كفخكض الكفايات؛ كغدل السػتى، ك دفشيع، 
األجخة كاألذاف، كالربلة، كتعمضع القخآف، كتعمضع الفقو فإف ىحه األعساؿ حقيا أف يتجخ فضيا صاحبيا لآلخخة، كأخح 

عمضيا في الجنضا استبجاؿ الجنضا باآلخخة، كىحا ال يدتحب، كسػؼ نتابع ىحا السػضػع في درس قادـ إف شاء هللا، 
نحغ قمشا: إّف ثّسة سبعة أشضاء ميسة ججًا في شفقة التاجخ عمى ديشو، كالكتاب أّلف في عرخ قجيع، فأنا ال أريج 

لصة الشداء ثابتة، كاالشتغاؿ بأمػر تديضشضة فضيا رفاىضة شجيجة أف يكػف ىشاؾ حخج عمى الحاضخيغ، لكغ مثل مخا
لمشاس، فيحه أيزًا إذا استصاع الخجل أف يجخل في أشضاء أساسضة لسرالح الشاس فيحا أكلى، كاألشضاء الستعمقة 

اف قج يقجـ أيزًا بالشجاسات يجب عمى السدمع أف يتخفع عشيا، ك الرخؼ كسا قمشا لع يقجـ لمسجتسع شضئًا، كأؼُّ إند
 شضئًا، أّما ىحا فسا قجـ شضئًا، إنسا ساىع في تعدضخ األمػر عمى الشاس بيحه السزاربات.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 1: القرخ في الربلة لمسدافخ 31الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا بسا يشفعشا كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، كأرنا 

عمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاج
 الرالحضغ. 

 القرخ في الربلة لمسدافخ :

أييا األخػة الكخاـ، تشفضحًا لمػعج الحؼ كعجتكع بو مغ أف مجسػعة األسئمة التي كردتشي، كالتي كججناىا في صشجكؽ 
باعًا، كقج كعجتكع في الجرس الساضي أف يكػف األسئمة كالفتاكػ، سػؼ نجضب عغ بعزيا في دركس األحج ت

مػضػع ىحا الجرس صبلة القرخ، أك القرخ في الربلة لمسدافخ، كىح ا السػضػع يحتاجو كل مدمع ألف شبضعة 
 ىحا العرخ تقتزي كثخة األسفار فسا حكع الربلة لمسدافخ؟ 

مغ أربع ركعات إلى ركعتضغ، في  القرخ جائٌد في القخآف، ك الدشة، كاإلجساع، فالقرخ ىػ اخترار الربلة
صبلة الطيخ، كالعرخ، كالعذاء، فالربلة الخباعضة تغجك ثشائضة، فالقرخ جائد في القخآف، كالدشة، كاإلجساع، أما 

 بالقخآف فمقػؿ هللا تعالى: 
 ِإْف ِخْفُتْع َأْف َيْفِتَشُكُع اَلِحيَغ َكَفُخكا  ﴿ َكِإَذا َضَخْبُتْع ِفي اأْلَْرِض َفَمْضَذ َعَمْضُكْع ُجَشاح  َأْف َتْقُرُخكا ِمَغ الَربَلِة 

 [ 101] سػرة الشداء: 

كالحقضقة أف القرخ جائد حتى في حالة األمغ، كاآلية تذضخ إلى أف اإلنداف إذا خاؼ أف يفتغ، أك خاؼ مغ 
عجٍك قرخ الربلة، كلكغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قرخ الربلة في الحج، كالعسخة، كالدفخ، كفي الغدك، 

 فدشة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مفدخة لمقخآف الكخيع، قاؿ عد كجل: 

 ﴿ َكَما َآَتاُكُع الَخُسػُؿ َفُخُحكُه َكَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا  
 [ 7] سػرة الحذخ: 
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فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ أقػالو تذخيع، كأفعالو تذخيع، كقج قرخ الربلة في الدفخ، ك في الحج، ك في 
بي بدشتو العسمضة أشمقيا، كجعل مجخد الدفخ العسخة، ك في الغدك، فإذا قّضجت اآلية بالخػؼ مغ فتشة العجك، فالش

 يجػز فضو قرخ الربلة. 

 األسفار في عيج الشبي أسفار غدك :

لعمساء التفدضخ أدلة عمى أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فِيع مغ ىحه اآلية بأف أكثخ الدفخ في عيج الشبي عمضو 
ذ قضج احتخاز، بل ىػ قضج صفة ثابتة، فقػلو الربلة كالدبلـ سفخ غدٍك، فيحا لضذ قضجًا، بل ىػ كصٌف، كلض

 تعالى: 
  اَلِحيَغ َكَفُخكا  ﴿ َكِإَذا َضَخْبُتْع ِفي اأْلَْرِض َفَمْضَذ َعَمْضُكْع ُجَشاح  َأْف َتْقُرُخكا ِمَغ الَربَلِة ِإْف ِخْفُتْع َأْف َيْفِتَشُكعُ 

 [ 101] سػرة الشداء: 

 الشبي أسفار غدك، كمغ شأف الغازؼ أف يخاؼ مغ عجكه. ىحا قضج كصفي، ألف أكثخ األسفار في عيج 

كأحج أصحاب الشبي عمضيع رضػاف هللا سأؿ سضجنا عسخ عغ ىحا، فَعْغ َيْعَمى ْبِغ ُأَمضََّة َقاَؿ: ُقْمُت ِلُعَسَخ ْبِغ 
 اْلَخصَّاِب: 

ْفِتَشُكِع اَلِحيَغ َكَفُخكا "، َفَقْج َأِمَغ الَشاُس َفَقاَؿ: َعِجْبُت )) َلْضَذ َعَمْضُكْع ُجَشاح  َأْف َتْقُرُخكا ِمَغ الربلِة ِإْف ِخْفُتْع َأْف يَ 
 ِبَيا َعَمْضُكْع َفاْقَبُمػا ِمَسا َعِجْبَت ِمْشُو َفَدَأْلُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َعْغ َذِلَظ َفَقاَؿ: َصَجَقة  َتَرَجَؽ َّللَاُ 

 َصَجَقَتُو ((
 ْغ َيْعَمى ْبِغ ُأَمضََّة[]مدمع عَ 

فالقرخ جائد في حالة الخػؼ كاألمغ، كفي سفخ الغدك كالحخب كالجياد في سبضل هللا، كفي سفخ الحج كالعسخة، 
 كفي الدفخ السباح، أك ألؼ سفخ آخخ، كلػ لديارة األصجقاء أك األخػة، أك لمدضاحة. 

 أنػاع مغ الدفخ يجػز فضيا قرخ الربلة :

 أما جػاز القرخ مغ الدشة فقج تػاتخت األخبار عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
))عغ ْفز بغ عاصع بغ عسخ بغ الخصاب قاؿ: ُكْشُت َمَع اْبِغ ُعَسَخ ِفي َسَفٍخ َفَرَم  الُطْيَخ َكاْلَعْرَخ َرْكَعَتْضِغ 

ُمَرمًِّضا  : َلْػ ُكْشتُ ُثَع اْنَرَخَؼ ِإَل  ِشْشِفَدٍة َلُو َفَخَأى َقْػًما ُيَدبُِّحػَف َقاَؿ: َما َيْرَشُع َىُؤالِء ؟ ُقْمُت: ُيَدبُِّحػَف، َقاؿَ 
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ْتَسْسُتَيا، َصِحْبُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَكاَف ال َيِديُج ِفي ال َدَفِخ َعَم  الَخْكَعَتْضِغ َكَأَبا َقْبَمَيا َأْك َبْعَجَىا أَل
َت  ُقِبَس َكُعَسَخ َكُعْثَساَف َرِضي َّللَاُ َعْشُيْع َكَحِلَظ(( َْ  َبْكٍخ 
 دائي عغ حفز بغ عاصع بغ عسخ بغ الخصاب[]الش

كأجسع أىل العمع عمى أف مغ سافخ سفخًا تقرخ في مثمو الربلة سػاء كاف الدفخ كاجبًا، كدفخ الحج إلى السدجج 
الحخاـ، كالجياد، كاليجخة، كالعسخة، أك مدتحبًا كالدفخ لديارة األخػة، كعضادة السخضى، كزيارة أحج السدججيغ؛ 

كالسدجج األقرى إف شاء هللا تعالى، كزيارة الػالجيغ أك أحجىسا، أك مباحًا كدفخ الشدىة، أك الفخجة، مدجج السجيشة 
أك التجارة، أك ُمكخىًا عمى الدفخ كأسضٍخ اقتضج مغ مكاف آلخخ، أك مكخكىًا كدفخ السفخد بشفدو، فإذا سافخ اإلنداف 

غ الدفخ يجػز قرخ الربلة، فيحا إجساع أىل العمع بسفخده فدفخه مكخكه مغ دكف جساعة، ففي كل ىحه األنػاع م
 بالقخآف كالدشة كاإلجساع . 

 تعخيف القرخ :

أّما تعخيف القرخ فيػ اخترار الربلة الخباعضة إلى ركعتضغ، الحؼ يقرخ إجساعًا الربلة الخباعضة مغ ضيٍخ 
عمقة بالدفخ، كىحه األحكاـ كعرٍخ كعذاء، أما الفجخ فبل يقرخ، كالسغخب ال يقرخ أيزًا، فمجيشا أحكاـ مت

أساسضة كسػؼ نأخحىا إف شاء هللا تعالى، فالجسع: جسع الطيخ مع العرخ تقجيسًا، أك جسع العرخ مع الطيخ 
تأخضًخا، كالقرخ، كالسدح عمى الخف ثبلثة أياـ، كإباحة اإلفصار في رمزاف، كىحه األربعة تختز بالدفخ 

سقػط الجسعة كالعضجيغ، كاألضحضة، كإباحة أكل السضتة لمسزصخ، الصػيل، كحخمة خخكج السخأة بغضخ محخـٍ، ك 
كالربلة عمى الخاحمة، كالتضسع، كإسقاط الفخض بو، كىحه متعمقة بالدفخ القرضخ، فيحه كميا أحكاـ الدفخ، كالضـػ 

 نأخح فقط حكع القرخ في الربلة. 

 آراء السحاىب في القرخ :

 ػ رأي األْشاؼ : 1

بضغ السدمسضغ ىل القرخ رخرٌة أـ عديسة كاجٍب؟ أيجب أف نقرخ أـ القرخ رخرة  كىشاؾ سؤاؿ كبضخ يتخدد
نأخح بيا أـ ال نأخح؟ فعمى اختبلؼ السحاىب نعخض اآلراء الثبلث؛ إما أنو فخض، كإما أنو سشة، كإما أنو رخرة 

في كل صبلة يخضخ فضيا السدافخ، فاألحشاؼ قالػا: القرخ كاجب، كىػ عديسة عمضظ فعميا، كفخض السدافخ 
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رباعضة ركعتاف، ال تجػز الديادة عمضيسا عسجًا، كيجب سجػد الديػ إف سيا كصبلىا أربع ركعات، فإف صّمى 
أربع ركعات كقعج بضشيسا إلى التذيج عجت الخكعتاف األكلى كالثانضة فخًضا، كالثالثة كالخابعة نافمة كيكػف مدضئًا، 

صبلتو الختبلط الشافمة بيا قبل إكساليا، ىحا رأؼ األحشاؼ، كأدلتيع كإف لع يقعج في الثانضة مقجار التذيج بصمت 
ّـِ اْلُسْؤِمِشضَغ َقاَلْت:   أحاديث ثابتة، مشيا حجيٌث عغ الدضجة َعاِئَذَة ُأ

ضَغ َفَخَضَيا َرْكَعَتْضِغ َرْكَعَتْضِغ ِفي اْلَحَزِخ َكالَدَفِخ َفُأِقَخْت َصبلُة ال ِْ َدَفِخ، َكِزيَج ِفي َصبلِة ))َفَخَض َّللَاُ الَربلَة 
 اْلَحَزِخ((

ّـِ اْلُسْؤِمِشضَغ[  ]البخارؼ عغ َعاِئَذَة ُأ

 كالجلضل الثاني حجيث ابغ عباس َقاَؿ: 

ْضِغ َكِفي اْلَخْػِؼ ِخ َرْكَعتَ )) َفَخَض َّللَاُ الَربلَة َعَم  ِلَداِف َنِبضُِّكْع َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي اْلَحَزِخ َأْرَبًعا َكِفي الَدفَ 
 َرْكَعًة((

 ]مدمع عغ ابغ عباس[

فالقرخ كاجب عشج األحشاؼ، فمػ ذىبت إلى بضت هللا الحخاـ كأنت مقضٌع في الحج كال عسل لظ إال العبادة، 
فاألحشاؼ يقرخكف الربلة في الحج كالعسخة كسفخ التجارة كالدضاحة كالغدك كالجياد كأؼ سفخ، بل في مصمق 

 الدفخ. 

 رأي السالكضة : ػ 2

كالسالكضة يخكف أف القرخ سشة مؤكجة كلضذ كاجبًا لفعل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فسا داـ الفعل فعمو فيػ سشة مؤكجة، فإنو لع 
يرح عشو في أسفاره أنو أتّع صبلتو قط، فعشج األحشاؼ القرخ كاجب، كالػاجب يقتخب مغ الفخض، كعشج 

 كسا في الحجيث الستقجـ.  السالكضة قرخ الربلة سشة مؤكجة،

 ػ رأي الذافعضة ك الحشابمة : 3

كأما الذافعضة كالحشابمة فقالػا: القرخ رخرة عمى سبضل التخضضخ، فممسدافخ أف يتع أك أف يقرخ، كالقرخ أفزل 
مغ اإلتساـ، حتى عشج الذافعضة مصمقًا، ألنو ملسو هيلع هللا ىلص داـك عمضو ككحلظ الخمفاء الخاشجكف مغ بعجه، كىػ عشج الذافعضة 

 في نفدو كخاىة القرخ، فالقرخ أكلى مغ اإلتساـ.  عمى السذيػر أفزل مغ اإلتساـ إذا كجج
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فسا داـ العمساء قج اجتسعػا عمى القرخ فيشاؾ حكع معخكؼ عشجكع اسسو الخخكج مغ الخبلؼ، فإذا قرخت 
 الربلة في الدفخ فقج خخجت مغ الخبلؼ كمضًا.
 أما أدلة الدادة الذافعضة فسشيا قػلو تعالى: 
 ِض َفَمْضَذ َعَمْضُكْع ُجَشاح  َأْف َتْقُرُخكا ِمَغ الَربَلِة  ﴿ َكِإَذا َضَخْبُتْع ِفي اأْلَرْ 

 [ 101] سػرة الشداء: 

 كىحا يجؿ عمى أف القرخ رخرة مخضخ عمى فعمو كتخكو كدائخ الخخز. 

 كالحجيث الدابق عغ عسخ: 

 )) َصَجَقة  َتَرَجَؽ َّللَاُ ِبَيا َعَمْضُكْع َفاْقَبُمػا َصَجَقَتُو ((
 خ[]مدمع عغ عس

 كقػلو عمضو الربلة كالدبلـ: 

 ))إَف َّللَاَ ُيِحُب َأْف ُتْؤَت  ُرَخُرو َكَسا ُيِحُب َأْف ُتْؤَت  َعَداِئُسو((
 ]البضيقي عغ ابغ عسخ[

كثبت في صحضح مدمع كغضخه أف الرحابة كانػا يدافخكف مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مشيع القاصخ، كمشيع الستع، مشيع 
 الرائع، كمشيع السفصخ، ال يعضب بعزيع عمى بعس، ىحه أدلة الذافعضة. 

َت  ِإَذا َقِجَمْت َمَكَة َقاَلْت: ))َعْغ َعاِئَذَة َأَنَيا اْعَتَسَخْت َمَع َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمضْ  َْ ِو َكَسَمَع ِمَغ اْلَسِجيَشِة ِإَل  َمَكَة 
َدْشِت َيا َعاِئَذُة َكمَ  ْْ  ا َعاَب َعَمَي((َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ِبَأِبي َأْنَت َكُأمِّي َقَرْخَت َكَأْتَسْسُت، َكَأْفَصْخَت َكُصْسُت، َقاَؿ: َأ

 ]الشدائي َعْغ َعاِئَذَة[

فالذافعضة معيع أدلتيع، كاألحشاؼ معيع أدلتيع، كالقرخ يتخدد بضغ الػاجب عشج األحشاؼ، كبضغ الدشة عشج 
 السالكضة، كبضغ اإلباحة عمى أنو رخرة يؤخح بيا أك ال يؤخح عشج الذافعضة كالحشابمة، كاختبلؼ أمتي رحسة. 

 األْكاـ الستعمقة بالقرخ :

، فالحكع األكؿ: السدافة التي تقرخ فضيا الربلة، كالثاني: نػع الدفخ الحؼ األحكاـ الستعمقة بالقرخ دقضقة ججاً 
يقرخ فضو الربلة، كالثالث: السػضع الحؼ نبجأ فضو القرخ في الربلة، كالخابع: الدماف الحؼ يقرخ فضو الربلة 

 إذا أقاـ السدافخ، ىحه السػضػعات ىي الستعمقة بقرخ الربلة. 
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 ا الربلة :ػ السدافة التي تقرخ فضي 1

السدافة باخترار شجيج كمغ دكف الجخػؿ في تفاصضل أحكاميا: ثسانضة كثسانػف كضمػ متخًا، أؼ مدضخة ثبلثة أياـ 
كلضالضيا مغ أقرخ أياـ الدشة في الببلد السعتجلة، تعمسػف أف في القصب مشصقًة يدتسخ فضيا الشيار ستة أشيخ، 

ذا ندلشا قمضبًل فقج تغضب الذسذ في الداعة الػاحجة لضبًل، كتذخؽ في كمشصقة أخخػ يدتسخ فضيا المضل ستة أشيخ، فإ
الداعة الػاحجة كالشرف، أما السشصقة السعتجلة كسشصقتشا فالشيار كالمضل يتقارباف، كفي كقتضغ في العاـ يتداكياف، 

ألياـ في كفي الرضف كالذتاء يختمفاف، كأشػؿ أياـ الرضف سبع عذخة ساعة، كالمضل سبع ساعات، كأقرخ ا
الذتاء كسا تعمسػف، عمى كلٍّ مدضخة أياـ ثبلث بمضالضيا مغ أقرخ أياـ الدشة في الببلد السعتجلة بدضخ اإلبل، أك 
سضخ األقجاـ، كىحه قجرت بثسانضة كثسانضغ كضمػ متًخا، كعشج بعس السحاىب ال يزخ أف تشقز أك تديج، تقخيبًا أف 

 لربلة. تتجاكز ثسانضغ كضمػ متخًا فمظ أف تقرخ ا
فمػ ركبت سضارة كقصعت السدافة إلى الشبظ بداعة كاحجة تقرخ الربلة، إْذ لضذ السقرػد بدفخ ثبلثة أياـ أف 
تسزي في ىحه السدافة ثبلثة أياـ، بل السقرػد أف تقصع مدافة كانت تسزى أك تقصع في ثبلثة أياـ، فمػ 

 ظ، أما الدبجاني فبل داعي لمقرخ. قصعت بدضارة في ساعة كاحجة فمظ أف تقرخ إذا كصمت إلى الشب
فمػ أّف اإلنداف شاؼ الجنضا ىائسًا عمى كجيو لع يُجد أف يقرخ مغ الربلة، فالدفخ السقرػد تخيج حمب أك  

حسز أك عّساف، فإذا أردت مكانًا معضشًا كقرجتو فأنت مدافخ، أما إنداف خخج عمى كجيو ىائسًا دكف أف يقرج 
 يقرخ،عمى كلٍّ ىحه حاالت نادرة ججًا. مكانًا فيحا ال يجػز لو أف 

كالسدافة في البحخ أك الجبل أك الجػ أك الديل كالسدافة في البخ، كالسيع أف تقصع ثسانضغ كضمػ أك أكثخ، يجػز 
حضشئٍح أف تقرخ الربلة، كال يزخ أف تقل ىحه السدافة قمضبًل أك تديج، كيقػلػف أحضانًا في بعس الرفقات: زائج 

 سئة، فبل مذكمة. ناقز عذخة بال
كالدادة السالكضة استثشػا أىل مكة مغ ىحه السدافة، فإذا ذىبػا مغ مكة إلى مشى أك غضخىا مغ السشاشق قرخكا 

 الربلة. 
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 ػ نػع الدفخ الحي يقرخ فضو الربلة : 2

أما األحشاؼ فميع رأؼ خاص، كلبقضة السحاىب رأؼ آخخ في نػع الدفخ الحؼ تقرخ فضو الربلة، فاألحشاؼ أؼُّ 
سفخ تقرخ فضو الربلة كلػ كاف سفخًا مكخكىًا، أك سفًخا فضو معرضة، ىحا رأييع، فقاشع الصخيق الحؼ ذىب لضدني 

 بج مغ أف يكػف الدفخ مباحًا أك سفخ شاعٍة، فأنتع عمضو قرخ الربلة! أّية صبلة ىحه! كاألئسة الثبلث يقػلػف: ال
تبدستع عشجما أخبختكع بخأؼ الدادة األحشاؼ لكغ ليع تخخيج دقضق، فإذا سافخ اإلنداف ىل سفخه حخاـٌ لعضشو؟ ال، 
ع فسثبًل: لحع الخشديخ حخاـٌ بحاتو، فإذا دخمت السصعع كتشاكلت لحَع ضأٍف محبػح عمى الذخيعة اإلسبلمضة كلع تجف
الثسغ ىل ىحا حخاـ أـ حبلؿ؟ حخاـ، ال ألنو تشاكؿ لحع الزأف، بل ألنو لع يجفع الثسغ، فأصبح بحلظ حخاًما، 
نقػؿ: أكل ىحا الصعاـ حخاًما، لكغ ال لحاتو بل لغضخه، فمػ أف الدفخ محـخ بحاتو، حضث يسكغ أف تعري هللا فضو أك 

لسعرضة تشفظ عغ الدفخ إذًا ما نقػلو: إف عمى السدافخ تصضعو، فسا داـ الدفخ يشفظ عغ السعرضة، كما دامت ا
أف يقرخ مغ الربلة، كال عبلقة لشا بحاؿ السدافخ، كقج يكػف مقضًسا يعري هللا، أرادكا أنو ال يشبغي لشا أف نخبط 
ال السعاصي بالعبادات، فكل عبادة ليا أحكاميا، وهللا أعمع، كلكغ رأؼ الجسيػر أنو ال يجػز أف تقرخ الربلة إ

؟ ىشاؾ أسفار كثضخة، ىؤالء  -مغ فّخ بجيشو -في الدفخ السباح ، كالحج كالعسخة كاليجخة  فكع ِمغ سفخ مباح الضـػ
الحيغ غادركا ببلدىع فخارًا بجيشيع ىحا سفخىع مباح، أك شمبًا لمعمع، أك قرجًا لمخزؽ، أك لديارة األىل؛ كأف تدكر 

أك لديارة أٍخ في هللا، أك صجيق، لكغ سفخ السعرضة كاإلباؽ كعبج  ابشتظ التي ىي في بمج بعضج، فيحا سفخ مباح،
أبق مغ مػاله؛ أؼ ىخب، كقصع الصخيق، كالتجارة في الخسخ كالسحخمات، فيحا الدفخ معرضة، كىشاؾ مغ يقرج 
الدفخ لضختكب بعس السػبقات في بمج آخخ، عمى كلٍّ عشج األئسة الثبلث ال يرح قرخ الربلة إال في الدفخ 

 سباح، لقػؿ هللا عد ك جل: ال
 ﴿ َفَسِغ اْضُصَخ َغْضَخ َباٍغ َكاَل َعاٍد َفبَل ِإْثَع َعَمْضِو  

 [173] سػرة البقخة: 

فخخرة أكل لحع الخشديخ بذخط أال يكػف باغًضا كال عادًيا، فحضشئٍح ال إثع عمضو، فإذا كاف باغضًا فعمضو إثٌع كبضخ، 
 كالعمساء قاسػا عمى ىحه اآلية. 
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 ػ السػضع الحي نبجأ فضو القرخ في الربلة : 3

أما السػضع الحؼ يبجأ فضو القرخ فشسثِّل لو بإنداف يتػىع نفدو أنو الضـػ مدافخ، كسفخه الداعة الػاحجة، كالطيخ 
أذَّف الداعة الحادية عذخة كالشرف، فرمى الطيخ كقرخ الربلة، ىحا حخاـ، إْذ ال يجػز القرخ في الربلة إال 

خة الدفخ، ال بعج نّضة الدفخ، فالشّضة ال يعتج بيا أبجًا، فبل تدتصضع قرخ الربلة إال إذا خخجت مغ السجيشة بعج مباش
كتجاكزت ضاىخىا، كنحغ نخػ أنو حػؿ السجيشة مخافق كالسقابخ كالبداتضغ، ككل بمج لو تختضبو، كالسيع أف تتجاكز 

ز أف تتع الربلة إال إذا دخمت السجيشة، فبخخكجظ مشيا أبشضة السجيشة حتى يبجأ حكع القرخ في الربلة، كال يجػ 
 يبجأ القرخ كبجخػلظ إلضيا يشتيي القرخ، فيحا السػضع الحؼ يبجأ فضو القرخ. 

 ػ الدماف الحي يقرخ فضو الربلة إذا أقاـ السدافخ : 4

اإلقامة أكثخ مغ خسدة  أما مقجار الدمغ الحؼ يقرخ فضو إذا أقاـ السدافخ، فعشج األحشاؼ إذا سافخ اإلنداف كنػػ 
عذخ يػمًا فعمضو أف يقرخ الربلة، سافخ لضقضع تدعة أياـ أك سبعة أك أربعة عذخ يػمًا، فإذا نػػ اإلقامة خسدة 
عذخ يػمًا فسا فػؽ كجب أف يتع الربلة، كلػ بقي سشػات كسشػات دكف أف يشػؼ اإلقامة فعمضو أف يقرخ 

 حضشسا فتحػا ببلد أذربضجاف قرخكا الربلة ستة أشيخ متتابعة، فأنت تقرخ الربلة، فأصحاب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
الربلة ما لع تشِػ اإلقامة، فإذا نػيت اإلقامة خسدة عذخ يػمًا فأكثخ عشج األحشاؼ فعمضظ أف تتع الربلة، أما 

قالػا: عذخكف صبلة فإذا السالكضة كالذافعضة فإذا نػػ السدافخ إقامة أربعة أياـ بسػضع أتع الربلة، كالسالكضة 
 نقرت قرخ الربلة.

فعشج السالكضة كالذافعضة كالحشابمة إذا نػػ أكثخ مغ أربعة أياـ أك أكثخ مغ عذخيغ صبلة أتّع الربلة، أّما عشج 
 األحشاؼ فخسدة عذخ يػمًا فسا فػؽ، فإذا نػيت اإلقامة أتسست الربلة، كيحدب يـػ الجخػؿ كالخخكج مغ السجة. 

 في الربلة : شخكط القرخ

 ػ أف يكػف الدفخ شػيبًل : 1

شخكط القرخ في الربلة: أف يكػف الدفخ شػيبًل، كيبمغ مدافة ثسانضغ كضمػ متًخا فسا فػؽ، كيقػلػف: يأتي يـػ 
 يصػؼ اإلنداف حػؿ العالع في ثبلث ساعات كلضذ ىحا ببعضج! -ىحه كمسة قخأتيا -عمى الشاس 
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كمو بصائخة تفػؽ سخعتيا سخعة الرػت بسجة يدضخة ججًا، فضجكر العالع في  اآلف يقصع اإلنداف السحضط األشمدي
ثبلث ساعات، األكلى مغ بضتو إلى السصار، كالثانضة حػؿ العالع، كالثالثة مغ السصار إلى البضت، كالضـػ اإلنداف 
شػيبًل  يحىب بداعتضغ مغ دمذق إلى ججة كيشتطخ في السصار أربع ساعات، فيحا يقرخ، فأف يكػف الدفخ

 بسقجار مخحمتضغ كسا تكمسشا مغ قبل، أؼ: ثسانػف كضمػ متًخا كما فػؽ ىحا الذخط األكؿ. 

 ػ أف يكػف الدفخ مباًْا غضخ محـخ أك محطػر : 2

الذخط الثاني أف يكػف الدفخ مباحًا غضخ محـخ أك محطػر، فقج أمدكػا بخجل يدخؽ في بضت هللا الحخاـ، فمسا 
حقق معو قالػا لو: أنت في الحج؟ فقاؿ: ال، فأنا عشجما أحخمت أحخمت سارقًا، فسغ الستػقع أف نذاىج حاالت 

 نذل كسخقة كثضخة في الحج. 
لضدخؽ، أك لضدني، أك لضختكب إثسًا فيل يشعقج قرخه لػ قرخ؟ يجب أف تقػلػا: كإذا سافخ إنداف لقصع الصخيق، أك 

ال تشعقج صبلتو أصبًل، ألف اإلنداف عشجما يختكب ذنبًا يزع حجابًا بضشو كبضغ هللا، كالسعاصي تقصع كتحجب، 
 فالذخط األكؿ أف يكػف الدفخ شػيبًل، كالذخط الثاني أف يكػف الدفخ مباحًا. 

 سخاف مغ مػضع اإلقامة :ػ تجاكز الع 3

 كالذخط الثالث أف تجاكز العسخاف مغ مػضع اإلقامة كسا بضَّشا. 

 ػ أف يقرج مكانًا معضشًا في الدفخ : 4

كالذخط الخابع أف تقرج مكانًا معضشًا في الدفخ، أما أف تقػؿ: دعػىا عمى التضدضخ، فيحا ىائع عمى كجيو، كالعمساء 
كا تحجيج اليجؼ شخشًا، أك  البمج الحؼ تخيج الحىاب إلضو، فبل قرخ كال فصخ ليائع، كىػ مغ خخج عمى كجيو ال عجُّ

 يجرؼ أيغ يتػجو. 

 ػ االستقبلؿ بالخأي : 5

كالذخط الخامذ االستقبلؿ بالخأؼ، فالجشجؼ تابع لقائجه، كالخادـ تابع لدضجه، كالصالب تابع ألستاذه، كالدكجة تابعة 
أف تقرخ الربلة لع يجد ليا القرخ، إْذ ال قرخ لمربلة إال إذا كشت مدتقبًل  لدكجيا، فمػ أف الدكج ما تكمع ليا
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بالخأؼ في الدفخ، فأنت صاحب القخار، أّما التابع فإذا بمغو قائجه: نحغ نتجو لمشبظ، فضا أييا الجشػد اقرخكا 
تل أـ بالشبظ كبسا أنو الربلة فضقرخكف، أما جشجؼ يتحخؾ مع قائجه كال يجرؼ السشاكرة بعج خسدة كضمػ متخات بال

 تابع فبل يحق لو قرخ الربلة، فالتابعػف لضدػا أصحاب قخار في الدفخ 

 ػ أال يقتجي السدافخ بستع أك مدافخ يقضع الربلة : 6

كشخط السدافخ أال يقتجؼ بستع أك مدافخ يقضع الربلة، فخجل شافعي السحىب أراد أف يرمي الطيخ أربع ركعات، 
حل لو أف يقتجؼ بو إال أف يتع معو، أما أف يشفرل عشو بعج صبلة ركعتضغ ثع يدمع فمضذ لو فالحشفي السدافخ ال ي

 ذلظ، إْذ يذتخط متابعة السقتجؼ لئلماـ في الربلة.
فكل أخػانشا الحجاج حتى العمساء لػ صمػا في الحـخ الطيخ يرمػف أربًعا، ألنو يقتجؼ بسقضع، إذا اقتجيت بسقضع 

ذا اقتجيت بسدافخ يتع صبلتو كجب أف تتع الربلة معو، لتحقضق شخط الستابعة في فعمضظ إتساـ الربلة، كإ
 الربلة، كال يجػز أف تقتجؼ بسذكػؾ الدفخ. 

دخمت السدجج فػججت اإلماـ يرمي صمضت خمفو، ىل تعخؼ حالو؟ أغمب الطغ ىػ مدافخ مثمي، لكشي غضخ 
الربلة أك بسذكػؾ الربلة في الدفخ، فضجب عمى متأكج، فيحا مذكػؾ الدفخ، إف اقتجػ بسقضع أك مدافخ يتع 

 السدافخ أف يتع الربلة لضحقق متابعة اإلماـ، فيػ شخط في االقتجاء. 
لكغ األحشاؼ ما أجازكا أف ترمي خمف اإلماـ إال صبلة الػقت، أؼ عشجما يؤذف الطيخ تقاـ الربلة، كىحه 

الػقت، فالسدافخ يجػز أف يقتجؼ بسقضع في صبلة الربلة التي ُترمى بعج أذاف الطيخ كاإلقامة اسسيا صبلة 
الػقت فقط، فإذا صمى اإلماـ صبلة الػقت أصبح السدافخ في ذمتو ركعتاف فقط، عشجئٍح ال يشبغي لو أف يقتجؼ 
بإماـ ثاٍف، دخمت السدجج فػججت فضو إماًما يرمي صبلة الطيخ، لكغ بعج أف صمى اإلماـ الخاتب صبلة الطيخ 

يشبغي لظ أف ترمي خمفو، بل يشبغي أف ترمي كحجؾ صبلة السدافخ قرخًا، حتى لػ أدركت  في كقتيا أنت ال
اإلماـ كىػ في القعػد األخضخ في الخكعة الخابعة يجب أف ترمي الطيخ أربًعا، ألنظ لػ صمضتيا ركعتضغ كقعت في 

ركعات، ألنظ اقتجيت بإماـ  مخالفة االتباع، حتى لػ أدركت اإلماـ في التذيج األخضخ يجب أف تتع الربلة أربع
 مقضع، أك إماـ يتع الربلة في الدفخ، أك بسذكػؾ الدفخ. 

فسػضػع الشضة دقضق ججًا، كيخػ بعزيع أف عمى السرمي الحؼ يقرخ الربلة في الدفخ أف يشػؼ القرخ عشج 
ؿ: ال يكفي أف تشػؼ اإلحخاـ بالربلة، فاألصل أف تتسيا، فسا داـ ىشاؾ استثشاء فبلبج مغ الشضة معو، كبعزيع قا
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 القرخ في أكؿ صبلة الدفخ، كالرمػات كميا بعج ذلظ تتابعيا كحلظ. 
األحشاؼ قالػا: إّف نضة الدفخ كحجىا تجدغ عغ نضة قرخ الربلة في الدفخ، كالذخط الثاني البمػغ، كىػ شخط عشج 
الحشفضة، فالربي ال يقرخ الربلة ألنو لع يفقو القرخ، فبلبج مغ البمػغ إليقاع ىحا الحكع، كىحا ممخز آلراء 

 العمساء في شخكط الدفخ. 

 معش  قرخ الربلة فضشبغي أف يرمِّي الربلة تامة : مغ خاؼ أال يفيع الشاس عمضو ما

عشج األحشاؼ يقرخ الربلة مغ نػػ الدفخ، كقرج مػضعًا معضشًا، كمتى جاكز بضػت محل إلقامتو، ككاف السكاف 
محجدًا جاز أف يقرخ الربلة، أما في ىحه الحالة، لػ أف أحجكع سافخ إلى بمج ما، كدخل السدجج، كنػػ أف 

دفخ قرخًا، كفجأة رأػ خمفو ثبلثضغ شخرًا! فيشاؾ مداجج أساسضة في البمجة، كفي مخكد السجيشة يرمِّي صبلة ال
يجخميا الشاس دائسًا، فجخل أحجىع ككجج إماًما يرمِّي أكؿ ركعة، كخمفو ثبلثػف أك أربعػف، كأكثخىع قج يكػنػف 

و: أتسػا صبلتكع فإني مدافخ! قج أمضّضغ يجيمػف أحكاـ الدفخ، فعمضو أنة يرّمى ركعتضغ ثع يقػؿ بعج سبلم
أضعتيع بيحا، كججت حكسًا شخعضًا، إنظ إذا خفت أال يفيع الشاس عمضظ ما معشى قرخ الربلة فضشبغي أف ترمِّي 
الربلة تامة دفعًا لمفتشة كلتذػير السرمضغ، فإذا صمى أحجكع في مدجج قرخًا، ثع شعخ أف كراءه أشخاًصا 

و أنو لػ سمع عمى رأس الخكعة الثانضة كقاؿ: أتسػا صبلتكع فإني مدافخ، كخاؼ عجيجيغ اقتجكا بو، كغمب عمى ضش
أاّل يفيسػا عمضو فضقع في االضصخاب، فاأَلْكلى أف يتع الربلة، أما إذا جاء لضرمي في البضت كصاحب البضت معو 

غ، كتذيج، كقعج القعػد قاؿ: أنا مدافخ سأصمي ركعتضغ، األكلى أف يبّمغو قبل البجء في الربلة، فإذا صمى ركعتض
 األخضخ، كسمع يقػؿ: أتع صبلتظ فإني مدافخ، كإذا قاليا اإلنداف قبل الربلة أجدأه ذلظ. 

 ما يمغي الدفخ :

فسا الحؼ يمغي القرخ؟ أف تديج مجة إقامتظ عغ خسدة عذخ يػمًا عشج األحشاؼ، أك عغ أربعة أياـ عشج الحشابمة 
 كالسالكضة كالذافعضة. 
ي القرخ أيزًا؟ أف تجخل بمجتظ، فكثضخًا مغ األخػاف أخبخكني كىع يجيمػف ىحه الحقضقة أنو مدافخ كما الحؼ يمغ

مشَيظ القػػ دخل بضتو، كأكسل قرخ الربلة، فيحا ال يجػز أبجًا، صّل في الشبظ العذاء قرًخا فبل مانع، أما إذا 
مدافخ قزضَتيا قرخًا، كلػ فاتتظ الربلة  كصمت إلى السجيشة كدخمت بضتظ فأتعَّ، كلكغ لػ أف صبلة فاتتظ كأنت
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 كأنت مقضع كأنت اآلف مدافخ قزضتيا تامة. 
كفي حاالت نادرة لػ أف إنداًنا بمُج إقامتو دمذُق، فحىب إلى حسز، كُعضِّغ مجرًسا كنقل معو زكجتو كأكالده، فأيغ 

في حسز، فيحا لػ جاء  يقرخ في دمذق أـ في حسز؟ ما داـ عسمو كزكجتو في حسز، كمكاف إقامتو الجائع
 إلى بمجتو بشضة الديارة يػمضغ أك ثبلثة فإنو يقرخ في دمذق. 

كلػ أّف شخًرا عشجه زكجتاف؛ األكلى في حسز، كالثانضة في الذاـ، فيل يقرخ كمسا سافخ مغ زكجة ألخخػ؟ 
فخ، كإذا كاف لئلنداف أكثخ مغ ال، بل عمضو تحجيج البمج السقضع فضو مع الدكجة األكلى مثبًل، كالدكجة الثانضة بمج الد

 بمج؛ كبمج كلج فضو، كبمج يعسل فضو، كبمج لو فضو زكجة، فأصبح التجاخل كاضحًا، كال بج مغ بمج َأْصميٍّ باختضاره. 

 اختبلؼ العمساء في مػضػع صبلة الدشغ في الدفخ :

كآخخكف، كاستحبيا الذافعي  اختمف العمساء في مػضػع صبلة الدشغ في الدفخ، الشػافل الخاتبة تخكيا ابغ عسخ
كأصحابو، كدلضميع الربلة التي تقرخ في الدفخ الطيخ كالعرخ، فالدشغ أيزًا تمغى لكغ ىحا السػضػع فضو 

 خبلؼ.
كإف شاء هللا سػؼ نحكخه بذكل مفرل في درس قادـ، كنشتقل فضو إْف شاء هللا إلى مػضػع الجسع بضغ الربلتضغ، 

ع تقجيع أك جسع تأخضخ، كىحا مػضػع خبلفي بضغ السحاىب، فاألحشاؼ ال فمجيشا صبلة الطيخ مع العرخ جس
يجضدكف جسع التقجيع أك التأخضخ إال في مددلفة كعخفات، لكغ بقضة السحاىب يجضدكف الجسع بضغ الطيخ كالعرخ 

 . جسع تقجيع أك تأخضخ، كبضغ السغخب كالعذاء جسع تقجيع كجسع تأخضخ، كإلى درس قادـ إف شاء هللا تعالى

 خاتسة :

أييا األخػة، في الجرس الساضي أجبشا عغ بعس األسئمة، كالحقضقة شعخت أف أخػانشا تفاعمػا كثضخًا مع ىحا الشػع 
مغ الجركس، سشدتسخ فضو إف شاء هللا تعالى، فاألحج األكؿ مغ كل شيخ نفتح ىحا الرشجكؽ، كنقخأ األسئمة، كلكغ 

دؤاؿ السكتػب تكػف اإلجابة عشو متأنضة كدقضقة ككاضحة، كال أرغب األفزل أف تكػف األسئمة كميا مكتػبة، فال
في الدؤاؿ االرتجالي غضخ السعج في الجرس، فشحغ إف شاء هللا تعالى نتابع اإلجابة عغ األسئمة في الجركس 
اؿ القادمة، كربسا كانت الجركس كميا بضغ درسي السشاقذة إجابة عغ أسئمة دقضقة كردت إلى الرشجكؽ، ألف الدؤ 
ميع ججًا، كربلة الدفخ، فكل الشاس تدافخ، فضختمف بيحا الحكع السرمػف، يجػز أـ ال؟ ىل ىػ مباح؟ نرمِّي أـ 
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، كحضشسا تشتيي ىحه السػضػعات نعػد لمسػضػعات  ال؟ فيحا كمو يشبغي تػضضحو في أذىاف األخػة األكاـر
أحكاـ، كدرس الجسعة لكتاب هللا عد كجل،  األساسضة، فجرس األحج مخرز لمدشة الشبػية، إما شخح أحاديث، أك

كدرس االثشضغ لئلسبلـ مصبق، ىحه دركس عامة، أما الجركس الخاصة كجرس يـػ الدبت فجرس دعاء، كعمـػ 
قخآف، كأصػؿ فقو... كتاريخ التذخيع كاألدياف، كعمع األصػؿ كالفخائس، كالمغة العخبضة، كالخصابة، ك أخػانشا 

ه الجكرات كيعضشػف خصباء، كليع دعػة شضبة، فالجركس العامة شيء، كالخاصة شيء الحسج هلل يتعمسػف في ىح
 آخخ، الخاصة لتعجؾ أف تكػف خصضبًا كداعضًة، كالجركس العامة تعجؾ لتكػف مؤمشًا متفػقًا.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 2: القرخ في الربلة لمسدافخ  32الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا بسا يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، كأرنا 

اجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، ك 
 الرالحضغ. 

 قزاء الربلة الفائتة في الدفخ :

أييا األخػة الكخاـ، بجأنا في الجرس الساضي مػضػع فقو القرخ في الربلة، كبقي لشا في ىحا البحث بزعة 
 أحكاـ نػجدىا فضسا يمي. 

فمػ أف السدمع فاتتو صبلٌة في أثشاء سفخه، فعشج األحشاؼ كالسالكضة مغ فاتتو قزاء الربلة الفائتة في الدفخ، 
صبلة في الدفخ قزاىا في الحزخ ركعتضغ، كمغ فاتتو صبلة في الحزخ قزاىا في الدفخ أربع ركعات، أما 
في إذا فاتتو في الدفخ كقزاىا في الدفخ فحكع كاضٌح أْف يرمضيا ركعتضغ، كإف فاتتو في الحزخ كقزاىا 
الحزخ فالحكع أربع ركعات، أما إذا فاتتو في الدفخ كأراد أف يقزضيا في الحزخ فضقزضيا ركعتضغ، كإذا فاتتو في 
الحزخ كأراد أف يقزضيا في الدفخ يقزضيا أربع ركعات، ىحا عشج الدادة األحشاؼ كالسالكضة، أما عشج الذافعضة 

سػاء في الدفخ أك الحزخ، كعشجنا شيء في الفقو اسسو  كالحشابمة فسغ فاتتو الربلة في الحزخُ تقزى أربًعا،
الجسع بضغ السحاىب، كأكضح ذلظ مسثِّبًل لو؛ عشج األحشاؼ إذا مدت يج الخجل يج زكجتو لع يشقس كضػءه، كعشج 
الذافعضة يشقس كضػءه، فيشاؾ حكساف متشاقزاف في السحىبضغ السختمفضغ، فاالتجاه الجقضق ىػ الجسع بضغ 

التفرضل، فمػ أف اإلنداف مدت يجه يج زكجتو كما شعخ بذيء، بل ما شعخ إال كسا يذعخ لػ مدت السحىبضغ مع 
يجه أؼ قصعة أثاث، فيحا ال شيء عمضو، كال كضػء عمضو، كلػ كاف شافعضًا، كلػ مدت يجه يج امخأتو كشعخ بذيء 

مػ تتبعشا العمة التي حسمت اإلماـ فعمضو الػضػء، كلػ كاف حشفضًا، كىحا ىػ الجسع بضغ السحىبضغ مع التفاصضل، ف
أبي حشضفة أف يقػؿ: ال كضػء عمضو، ثع تتبعشا العمة التي حسمت اإلماـ الذافعي عمى أف يقػؿ عمضو الػضػء، كلػ 

 أردنا التفرضل كالتبضضغ ألمكغ أف نبحث عغ عمة إضافضة. 
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 صبلة الدشغ في الدفخ :

الذافعي قػؿ شيضخ يجعل اإلنداف أحضانًا في حضخة مغ أمخه، كلكغ بقي مػضػع صبلة الدشغ في الدفخ، فمئلماـ 
الػاقع أحضانًا يؤكج قػؿ اإلماـ الذافعي، حضث يقػؿ: " مغ لع يعيج مشو سفٌخ لع يعيج مشو عمٌع "، فالدفخ أنػاع؛ 

كيأتي بعجه سفخ لصمب العمع، كسفخ لصمب الخزؽ، كسفخ فخار بالجيغ، كأرقى أنػاع الدفخ ما كاف في شمب العمع، 
يعيج مشو سفٌخ لع يعيج مشو  الدفخ فخارًا بالجيغ، ثع الدفخ في شمب الخزؽ، لكغ اإلماـ الذافعي يقػؿ: " مغ لع

"، شيء مغ الخبخات التي يكتدبيا اإلنداف في الدفخ أنو كمسا تػسعت دائخة اتراالتو عخؼ حجسو كمػقعو عمعٌ 
 الحقضقي. 

ى الصخؼ اآلخخ إال إذا عخؼ الصخؼ اآلخخ، كعخؼ حجسو كإمكاناتو، فسا مغ سبضل إلى أف يشترخ السدمع عم
كشخيقة تفكضخه، كالسبادغ التي يختكد عمضيا، كبيحه الصخيقة يسكغ تسيضج الدبضل إلى نذخ ىحا الجيغ في اآلفاؽ، 

 ". كىشاؾ قػؿ دقضق استشبصو اإلماـ الذافعي مغ تجخبتو فقاؿ: " مغ لع يعيج مشو سفٌخ لع يعيج مشو عمٌع 

 اإلنداف عاجد كضعضف كجاىل :

 ذكخت لكع في دركس مزت أف اإلنداف عاجد كضعضف كجاىل، كالجلضل قػلو تعالى: 
 ﴿ َوَّللَاُ َيْعَمُع َكَأْنُتْع اَل َتْعَمُسػَف  

 [ 66] سػرة البقخة: 

 ﴿ َكَما ُأكِتضُتْع ِمَغ اْلِعْمِع ِإاَل َقِمضبًل  
 [ 85] سػرة اإلسخاء : 

 ُيِحضُصػَف ِبَذْيٍء ِمْغ ِعْمِسِو ِإاَل ِبَسا َشاَء  ﴿ َكاَل 
 [255] سػرة البقخة: 

فاإلنداف في األصل ضعضف كعاجد كجاىل، لكغ اإلنداف باهلل قػؼ، كباهلل عالع، ماذا قاؿ عمضو الربلة 
 كالدبلـ؟. 

ُب ِإَل  َّللَاِ ِمَغ اْلُسْؤِمِغ الَز  َْ ِخْص َعَم  َما َيْشَفُعَظ َكاْسَتِعْغ ِباّلَِلِ ))اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػُي َخْضخ  َكَأ ْْ ، ا ِعضِف، َكِفي ُكلٍّ َخْضخ 
ي َفَعْمُت َكاَف َكَحا َكَكَحا، َكَلِكْغ ُقْل: َقَجُر َّللَاِ كَ  َما َشاَء َفَعَل، َفِإَف َلْػ َكال َتْعَجْد، َكِإْف َأَصاَبَظ َشْيء  َفبل َتُقْل َلْػ َأنِّ

 ْضَصاِف((َتْفَتُح َعَسَل الذَ 
 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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 السؤمغ الرادؽ يذعخ أنو باألصل ضعضف وهللا ىػ القػي :

إذا كاف أمامكع شسػحات تخكنيا بعضجة السشاؿ كمدتحضمة فبل يشبغي لكع أف تضئدػا، كال أف تذعخكا أف هللا سبحانو 
 الدشة السصيخة، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: كتعالى لغ يعصضكع ىحا اليجؼ، كىحا الذيء في نز القخآف الكخيع ك 

 ))... َكاْسَتِعْغ ِباّلَِلِ َكال َتْعَجْد ....((
 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

فعمى اإلنداف أف يدعى، كلضذ عمضو إدراؾ الشجاح، فالقخار الحؼ يتخحه في نفدو بذأف مرضخه قّمسا تشقزو األياـ 
 إذا كاف صادرًا حقًا عغ إرادة كإيساف، كالحجيث اآلخخ الستسع ليحا الحجيث: 

َجَثُيْع َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَاُ عَ  َْ َمْضِو َكَسَمَع َقَز  َبْضَغ َرُجَمْضِغ َفَقاَؿ اْلَسْقِزُي َعَمْضِو َلَسا َأْدَبَخ ))َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ َأَنُو 
ْدِبَي َّللَاُ َكِنْعَع اْلَػِكضُل َفَقاَؿ الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَف َّللَاَ َيُمػـُ َعَم  اْلَعجْ  َبَظ ِد َكَلِكْغ َعَمْضَظ ِباْلَكْضِذ َفِإَذا َغمَ َْ
ْدِبَي َّللَاُ َكِنْعَع اْلَػِكضُل(( َْ  َأْمخ  َفُقْل 

 ]أبػ داككد َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ[

أحضانًا ترادؼ اإلنداف مذكبلت أك عقبات أك شسػحات، فضتسشى أف يكػف في ىحا السدتػػ كالسكانة كالعمع، 
كيتسشى أف يحقق هللا عمى يجيو ىحه األعساؿ الجمضمة، فحضشسا تذعخ أنظ أقل مغ أف يجخؼ هللا عمى يجيظ ىحه 

ضعضف، وهللا القػؼ، لكغ هللا لع يصمب  األعساؿ فيحا مغ ضعف إيسانظ، أما السؤمغ الرادؽ يذعخ أنو باألصل
 إال أف تدألو برجؽ كإخبلص، فإذا سألتو برجؽ كإخبلص أَنالظ مخادؾ، فمحلظ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 

 ))...ِإَف َّللَاَ َيُمػـُ َعَم  اْلَعْجِد ...((
 ]أبػ داككد َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ[

 ضعضف كخرسي قػؼ، كلغ تقـػ لمسدمسضغ قائسٌة، كىحا الكبلـ عضغ العجد. ففي العجد تدتدمع، كأف تقػؿ: إني 
فعشجما تدسع خبًخا سضًئا يتخؾ في نفدظ تأثضًخا سمبًضا عادة، كيدضصخ عمضظ، أما السؤمغ القػؼ فستفائل، كيعتقج أف 

هللا برجؽ، كلحلظ هللا ىػ القػؼ، كىػ عمى كل شيء قجيخ، كأف قجرتو تتعمق بكل مسكغ، كما عمضظ إال أف تدأؿ 
 كرد في بعس األحاديث: 
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َػاِؾ َمَع اْلُػُضػِء َكأَلََخْخُت اْلِعَذاَء ِإَل  ُثُمِث المَ  ْضِل َأْك ِنْرِف الَمْضِل َفِإَذا )) َلْػاَل َأْف َأُشَق َعَم  ُأَمِتي أَلََمْخُتُيْع ِبالدِّ
َل  الَدَساِء الُجْنَضا َجَل َكَعَد َفَقاَؿ َىْل ِمْغ َساِئٍل َفُأْعِصَضُو َىْل ِمْغ ُمْدَتْغِفٍخ َمَز  ُثُمُث الَمْضِل َأْك ِنْرُف الَمْضِل َنَدَؿ إِ 

 َفَأْغِفَخ َلُو َىْل ِمْغ َتاِئٍب َفَأُتػَب َعَمْضِو َىْل ِمْغ َداٍع َفُأِجضَبُو((
 ] أحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

  عبلقة متضشة :محرمة اإليساف أف تكػف بضغ اإلنداف كبضغ هللا

يسكششا القػؿ بجقة: إّف محرمة اإليساف أف تكػف بضشظ كبضغ هللا عبلقة متضشة، كأف تكػف ربانضًا، كأف تكثخ مغ 
سؤالو، كتدتغفخه، كتصسح في نػالو، كتصسح بعصائو، كأف تذعخ أف هللا قادر عمى إعصائظ أؼ شيء، فسا عمضظ 

أؼ إنجاز تطشو كبضًخا، كلحلظ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: "َكَلِكْغ  إال أف تصمبو صادقًا مخمرًا، ألنيسا ثسغ
َعَمْضَظ ِباْلَكْضِذ "، أؼ تحخؾ، كاسأؿ، كاشمب، كادُع ، كفكخ، كتأمل، كخح رأؼ اآلخخيغ، فعشجما تتحخؾ هللا معظ إذا 

 تحخكت: 
ِبضَبَة ِبْشِت َأِبي َتْجَخاَة َقاَلْت َدَخْمَشا َداَر َأبِ  َْ َدْضٍغ ِفي ِنْدَػٍة ِمْغ ُقَخْيٍر َكالَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ))َعْغ  ُْ ي 

ْصَحاِبِو اْسَعْػا َفِإَف َّللَاَ َيُصػَؼ َبْضَغ الَرَفا َكاْلَسْخَكِة َقاَلْت َكُىَػ َيْدَع  َيُجكُر ِبِو ِإَزاُرُه ِمْغ ِشَجِة الَدْعِي َكُىَػ َيُقػُؿ ألَِ 
 َمْضُكْع الَدْعَي((َكَتَب عَ 

 ]أحسج َعْغ َحِبضَبَة ِبْشِت َأِبي َتْجَخاةَ[

فعمى اإلنداف أف يدعى، كلضذ عمضو إدراؾ الشجاح، كأخبخكع بيحه الخػاشخ، ألنشي عايشتيا، فاإلنداف عشجما يخػ 
فدضحة، كما الصخؼ اآلخخ قػيًِّا، كفي أعمى درجات العمع يذعخ أف السدمسضغ بضشيع كبضغ ىحا السدتػػ مخاحل 

عمضيع إال أف يتعاكنػا كيتعمسػا حتى يحقق هللا عمى أيجييع الشرخ، كيخدكا عمى قػة عجكىع، كأف يتفقػا لضتفػقػا 
 عمى عجكىع، كعشجئٍح ربسا كاف هللا سبحانو كتعالى مدتجضبًا لجعائيع. 

 هللا عد كجل يمـػ عم  العجد ك االستدبلـ :

الستدبلـ كعمى االستخحاء، كعمى أف تقػؿ: أنا ال أستصضع أف أفعل، كلكغ هللا عد كجل يمـػ عمى العجد كعمى ا
عمضكع بالكضذ، فكمسة ال حػؿ كال قػة إال باهلل متى تقػليا؟ عشجما يغمبظ األمخ، فإذا غمبظ أمخ فقل: )حدبي هللا 

شتضجة قاؿ: حدبي هللا كنعع الػكضل(، فأمامشا شالب لع يجرس، فالشتضجة الحتسضة أنو لغ يشجح، فمسا فػجئ بيحه ال
كنعع الػكضل، فيحه كمسة حق أريج بيا باشل، فخصأ أف تقػؿ ىحه العبارة كأنت مقرخ ككدػؿ، فأصابو سضئات 
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أعسالو، أما ىحا الصالب لػ درس الجراسة التي يدتصضعيا ثع أصضب بسخض مشعو مغ أداء االمتحاف، فعشجىا يقػؿ: 
جتيج اجتياًدا جضًجا، فضرجر قخار يسشعو مغ استضخاد البزاعة، فضقػؿ: حدبي هللا كنعع الػكضل، كأحضانًا تاجخ ي

حدبي هللا كنعع الػكضل، فمكي ال يشيار اإلسبلـ مشيج كامل، فأنت تدعى كتعسل كتفكخ كتتأمل، كبعجىا تتػكل 
الحجيث  عمى هللا، فإذا غمبظ أمخ فػؽ شاقتظ، كلئبل تراب باإلحباط تقػليا، فيحا الحكخ ىػ صساـ أماف، كىحا

 مغ األحاديث األساسضة في حضاة السؤمغ.

 سبب تخمف السدمسضغ أنيع يتػكمػف في غضخ كقت التػكل :

يسكششا القػؿ: إف سبب تخمف السدمسضغ أنيع يتػكمػف في غضخ كقت التػكل، كيفيسػف القزاء كالقجر فيسًا سقضسًا 
ما أراده هللا عد كجل، كربسا يكػف سبب تخمف السؤمشضغ كسا قمت لكع أف الصخؼ الثاني قػؼ ججًا، كالسدمسػف ال 

 ...قاؿ تعالى: يدتصضعػف أف يخدكا عمى ىحه القػة إال بتعاكنيع ككحجتيع
ْثِع َكاْلُعْجَكاِف    ﴿ َكَتَعاَكُنػا َعَم  اْلِبخِّ َكالَتْقَػى َكاَل َتَعاَكُنػا َعَم  اإلِْ

 [2] سػرة السائجة : 

كالسدمسػف إذا استعانػا باهلل عد كجل صادقضغ فيع أقػياء، فشحغ الشيء، وهللُا كل شيء، فأنا ال أقػؿ ىحا الكبلـ 
 لذيء دكف آخخ، أك حقل دكف آخخ، أقػليا لكل األىجاؼ؛ لمصالب كالتاجخ كلصالب العمع الذخعي. 

مدتػاىا، إذا رأيت ىحه األىجاؼ التي تصسح  كدائسًا إذا رأيت األىجاؼ التي تدعى إلضيا بعضجة عشظ، كأنظ لدت في
إلضيا لغ تجخؼ عمى يجيظ فيحا مغ ضعف إيسانظ، فاستعغ باهلل كال تعجد، أما إذا غمبظ أمخ قاىخ في أؼِّ حقل 
مغ حقػؿ الحضاة فعشجئٍح قل: )ال حػؿ كال قػة إال باهلل(، كىحه كمسة حق تقاؿ في مكانيا الرحضح، أما إذا كشت 

ظ جداء عسمظ كقمت: ) حدبي هللا كنعع الػكضل، كال حػؿ كال قػة إال باهلل( فيي كمسة حق أريج بيا مقرخًا كأصاب
 باشل. 

 السؤمغ يعبخ عغ ذاتو بحخكة نحػ خجمة الخمق :

شيء آخخ: هللا سبحانو كتعالى إليشا كربشا كخالقشا الحؼ نرخ أصحاب رسػؿ هللا كقج فتحػا أشخاؼ الجنضا، فعقبة 
مدافات بعضجة ججًا إلى أف كصل إلى السحضط األشمدي، قصع القارة اإلفخيقضة، ككصل إلى الصخؼ بغ نافع قصع 

اآلخخ، كقاؿ قػلتو الذيضخة: )لػال ىحا البحخ يا رب لتابعت الجياد في سبضمظ(، فسغ ىع ىؤالء القمة القمضمة التي 
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يشذخكف ىحا الجيغ القػؼ؟ مغ ىي الجكلة كانت في مكة كالسجيشة كعخفػا هللا عد كجل كانصمقػا يفتحػف الببلد ك 
العطسى؟ إنجكنضدضا التي تعج مئة كخسدضغ ممضػًنا فتحت مغ خبلؿ التجار السدمسضغ، ففي المحطة التي يدتقخ فضيا 
اإلسبلـ في قمبظ البج أف يعبخ عغ ذاتو بحخكة نحػ خجمة الخمق، كنحػ الجعػة لمحق، فأؼُّ مؤمغ ساكغ ال كجػد 

يؤثخ الخاحة، كيسضل لبلندحاب مغ الحضاة، يسمظ فقط قشاعات إسبلمضة فيحا السؤمغ عمى إيسانو لو، مؤمغ سكػني 
 أكبخ إشارة استفياـ، كاألصح أنو لضذ مؤمشًا، فالسؤمغ يعبخ عغ ذاتو بالحخكة، اآلية الكخيسة: 

َشَغ ﴿ َكَعَج َّللَاُ اَلِحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َكَعِسُمػا الَراِلَحاِت َلَضْدَتْخمِ  َفَشُيْع ِفي اأْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف اَلِحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َكَلُضَسكِّ
َلَشُيْع ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمًشا    َلُيْع ِديَشُيُع اَلِحي اْرَتَز  َلُيْع َكَلُضَبجِّ

 [55] سػرة الشػر: 

 استخبلؼ في األرض كتسكضغ. 

 ك قػتشا :عبادة هللا عد كجل سبب انترارنا 

 ثع يقػؿ هللا عد كجل: 
 ﴿ َيْعُبُجكَنِشي  

 [ 55] سػرة الشػر: 

ال شيء أمامشا كي نشترخ كنقػػ إال أف نعبج هللا، ككمسا بحثشا عغ نرخ بعضج عغ شاعة هللا، كعغ نرخ بعضج 
ممخز عغ تصبضق مشيج هللا، كعغ نرخ بعضج عغ الرمح مع هللا، فيحا نرخ كالدخاب، كلغ ترل إلضو، فيحا 

السمخز، إذا أردنا االنترار كلػ عمى أضضق مدتػػ، كلػ عمى مدتػػ خاص بشا فبل بج مغ أف نعػد إلى هللا، 
كنرصمح معو، كندتقضع عمى أمخه حتى يعصضشا سؤلشا، فبعس األفكار التي تتدخب إلى السؤمغ تمقي عمضو بعس 

 ا، قاؿ تعالى: ضبلؿ الضأس، كىحه السدافة الكبضخة ججًا بضغ قػتشا كقػة خرػمش

 ﴿ َكَأِعُجكا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقَػٍة  
 [ 60] سػرة األنفاؿ: 

إذا بحلشا القػة الستاحة بضغ أيجيشا فإّف ربشا سبحانو كتعالى يتػلى الباقي، كيغضخ مػازيغ القػػ، فبل بج مغ الرمح 
األكلى، حضشسا نرخىع هللا عد كجل، كرزقيع عدًا كالتػبة كالعػدة إلى هللا حتى ندتحق أف تعاد سضخة السدمسضغ 

ككخامًة كنرخًا، فضسكغ أف تفيع أؼ حجيث فيًسا سيبًل، فسثبًل تقػؿ: ألف ممضػف ىحه سيمة، لكغ أف تسمكو فمضذ 
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 بالذيء الديل. 

 لغ نقصف ثسار اإلسبلـ إال إذا عذشا ىحا الجيغ العطضع :

لحلظ ال ندتصضع قصف ثسار اإلسبلـ إال إذا عذشا ىحا الجيغ العطضع؛ عذشاه في بضػتشا كأعسالشا...فإذا فعمشا ذلظ 
أذاقشا هللا عد كجل مغ ثسار اإليساف الضانعة، ككمسة أذاقشا أقرجىا بالحات، لقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ في 

 ُو َسِسَع َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع َيُقػُؿ: حجيث اْلَعبَّاِس ْبِغ َعْبِج اْلُسصَِّمِب َأنَّ 
ـِ ِديًشا َكِبُسَحَسٍج َرُسػاًل(( ْسبَل يَساِف َمْغ َرِضَي ِباّلَِلِ َرِبا َكِباإلِْ  )) َذاَؽ َشْعَع اإلِْ

 ]مدمع عغ اْلَعبَّاِس ْبِغ َعْبِج اْلُسصَِّمِب[

قاؿ اإلماـ الذافعي: مغ لع يعيج مشو سفخ لع يعيج مشو عمع "، ككمسا اتدعت دائخة اتراالتظ، كأنت يسكغ أف 
تخاشب السؤمشضغ بقػاسع مذتخكة كبضخة ججًا، فإذا خاشبت أؼ مؤمغ تقػؿ لو: قاؿ هللا سبحانو كتعالى، أك قاؿ 

، فيي قزضة سيمة، كقاؿ سضجنا سعج بغ أبي الخسػؿ في الحجيث الحؼ ركاه مدمع.... تقػؿ لو: سسعًا كشاعةً 
 كقاص: "ما سسعت حجيثًا مغ رسػؿ هللا إال عمست أنو حق مغ هللا تعالى". 

 مخاشبة السؤمغ قزضة سيمة العبخة بسخاشبة الصخؼ اآلخخ :

مخاشبة السؤمشضغ قزضة سيمة، كلكغ إذا أردت أف تشذخ ىحا الجيغ في اآلفاؽ كجب عمضظ أف تخاشب الصخؼ 
خخ، كمحتسل أف الصخؼ اآلخخ ال يقتشع بالقخآف الكخيع، كالدشة السصيخة، فضحتاج إلى أدلة عقمضة، كمعصضات اآل

عمسضة كمػضػعضة دقضقة، كفكخ كاقعي، كلحلظ اإلنداف حضشسا يحتظ مع عقػؿ الصخؼ اآلخخ يعخؼ شبضعتو، 
فخ تقزى ركعتضغ في الحزخ، كتقزى كيعخؼ شبضعة تفكضخه بالمغة التي يفيسيا، فقزاء الربلة الفائتة في الد

 أربع ركعات في الدفخ إذا فاتتظ في الحزخ، ىحا عشج األحشاؼ كالسالكضة، كالذافعضة ليع محىب آخخ. 

 استحباب الشػافل السصمقة في الدفخ :

فػا بقي مػضػع ثاٍف ىػ صبلة الدشغ في الدفخ فقج اتفق الفقياء عمى استحباب الشػافل السصمقة في الدفخ، كاختم
في استحباب الشػافل الخاتبة، قبل الطيخ ركعتاف أك أربع ركعات، كبعج السغخب ركعتاف، ىحه الدشغ التي صبلىا 
الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مع الفخائس، اسسيا سشغ الخكاتب، كاتفق الفقياء عمى استحباب الشػافل السصمقة في 
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كيا ابغ عسخ كآخخكف، كاستحبيا الذافعي كأصحابو، كجسُع الدفخ كاختمفػا في استحباب الشػافل الخاتبة، فقج تخ 
السحىبضغ مع التفاصضل أْف يأتي السدافخ بالدشغ الخكاتب إف كاف في حاؿ أمغ كقخار، أؼ مدتقخًا، كإال إف كاف 
في حالة سفخ كارتحاؿ يرمي الفخائس مغ دكف سشغ الخكاتب، كىحا التػجضو يجسع بضغ السحىبضغ مع التفاصضل، 

لدفخ يكػف أحضانًا اضصخابات كحاجات لع تؤمغ، كالسػاعضج دقضقة، السػاصبلت صعبة، ففي أياـ الدفخ يسكغ ففي ا
أف تدتقل بالفخائس التي قرختيا أك جسعتيا، كلكغ حضشسا تدتقخ في الدفخ كلػ لع تشِػ اإلقامة فضسكغ أف ترمضيا 

 كسا أمخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ. 

 ػز في كل السحاىب إال الحشفضة :الجسع بضغ الربلتضغ يج

كالجسع بضغ الربلتضغ يجػز في كل السحاىب إال الحشفضة، فمع يدسحػا بالجسع إال في عخفات كمددلفة، جسع 
الطيخ مع العرخ جسع تقجيع، كالسغخب كالعذاء جسع تأخضخ، فالرمػات التي تجسع الطيخ كالعرخ، كالسغخب 

ـ الجسع خخكجًا مغ الخبلؼ، فإذا كجج محىب يسشع الجسع كاألحشاؼ، كالعذاء، في كقت إحجاىسا، كاألفزل عج
كمحاىب يجضد الجسع، كُكِجج الخبلؼ، فكضف أخخج مغ ىحا الخبلؼ؟ بعجـ الجسع، أخحت األحػط، كالقاعجة 
الفقيضة نحغ دائسًا ندتخجـ األحػط عشج الضدخ، كاألسيل عشج العدخ، فشأخح باألحػط كنحغ في حالة الضدخ، 

 باألسيل كنحغ في حالة العدخ، وهللا عد كجل قاؿ:  كنأخح
َخٍج   َْ يِغ ِمْغ   ﴿ َكَما َجَعَل َعَمْضُكْع ِفي الجِّ

 [78] سػرة الحج: 

كالقاعجة الفقيضة تقػؿ: األمخ إذا ضاؽ اتدع، ككل إنداف يأخح باألشج األصعب في أكقات الذجة كالعدخ، فيحا 
ا أراد مشا السذقة التي ال ججكػ مشيا، بل أراد مشا إقبالشا عمضو، لضذ فقضيًا في الجيغ، ألف هللا عد كجل م

كإخبلصشا لو، فإذا تػافخ ىحا فبل بج مغ الضدخ، فالحيغ أجازكا جسع الرمػات؛ صبلتي الطيخ كالعرخ جسع تقجيع 
ب الثبلث؛ أك تأخضخ، كصبلتي السغخب كالعذاء جسع تقجيع أك جسع تأخضخ، فيؤالء الحيغ أجازكا الجسع كىع السحاى

الذافعضة، كالسالكضة، كالحشابمة، ليع شخكط؛ مشيا: قالػا: اتفق السجضدكف لمجسع تقجيسًا أك تأخضخًا عمى جػازه في 
أحػاؿ ثبلث: ىي الدفخ، كالسصخ، كنحػه مغ ثمج كبخد، كالجسع بعخفة كمددلفة، عخفة كمددلفة بشج، كاألحػاؿ 

 الجػية بشج، كالدفخ بشج. 
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 لعمة :الحكع الذخعي ك ا

أحضانًا يتجاخل عشج اإلنداف حكسة الحكع الذخعي كعمتو، كالحكسة غضخ العمة، فعمة اإلفصار في الدفخ ىػ الدفخ 
فقط، كىحه ىي العمة الفقيضة التي تجضد اإلفصار، الدفخ فقط، كلكغ الحكسة مغ اإلفصار في الدفخ ىي السذقة، 

إلفصار في الدفخ، ككاف الدفُخ مخيحًا، فمخبسا كاف في ىحا كلػ جعمشاىا ىي العمة، كقمشا: إف السذقة ىي سبب ا
الدفخ مذقة عمى اإلنداف الكبضخ في الدغ، كلخبسا إنداف آخخ قػؼ البشضة ال يأبو بالدفخ الذاؽ، ألف الحكسة ال 
فعمة  يسكغ َضْبُصَيا، فضجخل السدمع في متاىة كاضصخاب كأخح كرد، فالفقياء بحثػا عغ العمل، كاستأندػا بالحكع،

 اإلفصار في الدفخ الدفخ فقط، أؼ سفخ كاف؟ كلكغ هللا عد كجل قاؿ: 
 ﴿ َكَأْف َتُرػُمػا َخْضخ  َلُكْع ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف  

 [184] سػرة البقخة: 

فأنت بعج أف جعمت عمة اإلفصار في الدفخ ىػ الدفخ فقط فيػ عمة ثابتة، كاآلف تدتأنذ بالحكسة التي ىي دفُع 
 السذقة، فمػ كاف الدفخ مخيًحا كأنت قػؼ البشضة، فبل يشبغي لظ اإلفصار: 

 ﴿ َكَأْف َتُرػُمػا َخْضخ  َلُكْع  
كفي كل حكع شخعي اسأؿ عغ العمة، كاسأؿ عغ الحكسة، فالعمة قابمة لمزغط، كالحكسة لضدت قابمة لمزغط، 
فاألفزل أف نأخح بالعمة كندتأنذ بالحكسة، كتشفضحًا ليحه القاعجة فالجسع بضغ الربلتضغ أحضانًا ال داعي لو، 

سة كميا، عجؿ كميا، مرمحة كميا، فكل قزضة كالحكسة دفع السذقة، كسا قاؿ أحج العمساء الكبار: " الذخيعة رح
خخجت مغ الخحسة إلى القدػة، كمغ العجؿ إلى الجػر، كمغ السرمحة إلى السفدجة، فمضدت مغ الذخيعة كلػ 

 أدخمت عمضيا بألف تأكيل كتأكيل ". 

بو، ك ما فسػضػع الذخيعة مبشضة عمى السرمحة كالخحسة كالعجؿ، فاإلنداف يجخل في الجيغ قزايا لضدت مغ صم
أضخ الجيَغ إال إدخاُؿ أشضاء غخيبة عشو، كححُؼ أشضاء مغ صمبو، ك ىحا مسَّا شػَّه الجيغ حقضقة؟ فشحغ ال نخذى 
عمى الجيغ مغ أعجائو، بل مغ أدعضائو، فساذا يفعل أدعضاؤه؟ يزضفػف إلضو ما لضذ مشو، ك يححفػف مشو ما ىػ مغ 

تو عغ مداره الرحضح، ك شػىت صػرتو الشقضة، ك عصمت حكسو صمبو، فإذا أضفَت إلضو ما لضذ مشو فقج أخخج
البالغة، ك جعمتو أداة لبلرتداؽ، أما إذا عصمت فضو ما ىػ مغ صمبو، فقج قصعت ثساره الضانعة التي كاف مغ 

 السسكغ أف ُتقَصف. 
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 الجيغ ال يحتسل أف تزضف إلضو شضئًا أك أف تححؼ مشو شضئَا :

 ًا كأبجًا أذكِّخكع باآلية الكخيسة: لحلظ أييا األخػة الكخاـ دائس
ـَ ِديشًا   ْسبَل  ﴿ اْلَضْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َكَأْتَسْسُت َعَمْضُكْع ِنْعَسِتي َكَرِضضُت َلُكُع اإلِْ

 [ 3] سػرة السائجة: 

في العبادات، إال  فاإلتساـ عجدؼ، كاإلكساؿ نػعي، كىحا الجيغ ال يحتسل أف تزضف إلضو شضئًا ال في العقائج، كال
أف هللا سبحانو كتعالى تكخيسًا لئلنداف سسح لمعمساء أف يجتيجكا، ألف هللا جّل جبللو جعل بعس نرػص القخآف 
الكخيع احتسالضة الجاللة، حتى تتدع ىحه السعاني الستعجدة لسرالح الخمق جسضعًا، فالخمق جسضعًا ليع ضخكؼ 

حه السرالح أندؿ ربُّشا سبحانو كتعالى بعَس الشرػص ذات الجاللة كبضئات كأشػار متبايشة، فسغ أجل تحقضق ى
الطشضة، حضث إف السجتيجيغ في أمػر الفقو فقط، ككسا تعمسػف ال اجتياد في مػرد الشز، فأف تزضف عمى الجيغ 
ما لضذ مشو أخصخ ما يرضبو، ككحا أف تححؼ مشو ما ىػ مغ صمبو، أما مغ أجل استسخاره كسا بجأ، كأف تخػ 

يششا الحشضف الضـػ كسا جاء بو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، مغ أجل ذلظ ال بج أف نحافع عمى أصػلو؛ الكتاب كالدشة كالدضخة د
الشبػية، فالكتاب خصاب الدساء لؤلرض، كالدشة بضشت كفرمت، كالدضخة جدجت ككضحت، ىحه األصػؿ، فأؼ 

 خأس، أما إذا كاف مخالفًا فيػ رد: كبلـ آخخ جاءنا مػافقًا لمكتاب كالدشة فعمى العضغ كال

َجَث ِفي َأْمِخَنا َىَحا َما َلْضَذ ِفضِو َفُيَػ َرّد (( ْْ  ))َمْغ َأ
ُ َعْشَيا[  ]البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَّ

كسا كرد في الحجيث الرحضح، كىحا الحجيث يػحي لمستػىسضغ أف كل شيء تحجثو في الجيغ سشة حدشة، فمظ 
 عسل بيا إلى يـػ القضامة.  أجخىا كأجخ مغ

َدَشًة َكاَف َلُو َأْجُخَىا َكَأْجُخ َمْغ َعِسَل ِبَيا ِمْغ َبْعِجِه ِمْغ َغْضِخ َأْف يُ  َْ ـِ ُسَشًة  ْشَتَقَز ِمْغ ُأُجػِرِىْع ))َمْغ َسَغ ِفي اإِلْسبل
َئًة َكاَف َعَمْضِو ِكْزُرىَ  ـِ ُسَشًة َسضِّ ، َكَمْغ َسَغ ِفي اإِلْسبل ا َكِكْزُر َمْغ َعِسَل ِبَيا ِمْغ َبْعِجِه ِمْغ َغْضِخ َأْف ُيْشَتَقَز ِمْغ َشْيء 

 َأْكَزاِرِىْع َشْيء  ((
 ] أحسج عغ اْلُسْشِحِر ْبِغ َجِخيٍخ َعْغ َأِبضِو[
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 البجعة المغػية ك البجعة في الجيغ :

 لكغ ىحا الحجيث: 
َدَشًة َكاَف  َْ ـِ ُسَشًة  َلُو َأْجُخَىا َكَأْجُخ َمْغ َعِسَل ِبَيا ِمْغ َبْعِجِه ِمْغ َغْضِخ َأْف ُيْشَتَقَز ِمْغ ُأُجػِرِىْع ))َمْغ َسَغ ِفي اإِلْسبل

))  َشْيء 
 يرصجـ مع حجيث مخضف: 

َسُج َّللَاَ َكُيْثِشي َعَمْضِو ِبَسا ))فَعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللَاِ َقاَؿ َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ ِفي ُخْصَبِتِو َيحْ 
َدَغ ُىَػ َأْىُمُو ُثَع َيُقػُؿ َمْغ َيْيِجِه َّللَاُ َفبَل ُمِزَل َلُو َكَمْغ ُيْزِمْمُو َفبَل َىاِدَي َلُو ِإَف َأْصَجَؽ اْلحَ  ْْ ِجيِث ِكَتاُب َّللَاِ َكَأ

ا َكُكُل ُمْحَجَثٍة ِبْجَعة  َكُكُل ِبْجَعٍة َضبَلَلة  َكُكُل َضبَلَلٍة ِفي الَشاِر ُثَع َيُقػُؿ اْلَيْجِي َىْجُي ُمَحَسٍج َكَشُخ اأْلُُمػِر ُمْحَجَثاُتيَ 
َسَخْت َكْجَشَتاُه َكَعبَل َصْػُتُو َكاْشَتَج غَ  ْْ ٍر َزُبُو َكَأَنُو َنِحيُخ َجضْ ُبِعْثُت َأَنا َكالَداَعُة َكَياَتْضِغ َكَكاَف ِإَذا َذَكَخ الَداَعَة ا
 َعَمَي َكَأَنا َأْكَل  ِباْلُسْؤِمِشضَغ(( َيُقػُؿ َصَبَحُكْع َمَداُكْع ُثَع َقاَؿ َمْغ َتَخَؾ َمااًل َفؤِلَْىِمِو َكَمْغ َتَخَؾ َدْيًشا َأْك َضَضاًعا َفِإَلَي َأكْ 

]ِ  ]الشدائي َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

ساء قالػا: ىشاؾ البجعة المغػية، كىشاؾ البجعة في الجيغ، فالبجعة فكضف نػفق بضغ الحجيثضغ؟ القزضة سيمة، العم
المغػية: كل شيء مدتحجث، في المغة: فبلف ابتجع تجفئة مخكدية لمسدجج، فيحه بجعة لع تكغ في عيج الشبي، 
الذيء لكشيا بجعة لغػية، ال عبلقة ليا بالجيغ أبجًا، فكل إنداف أحجث شضًئا في الحضاة لع يكغ مغ قبل، كىحا 

 متػافق مع مرالح الجيغ الكبخػ فبل مانع مشو: 

َدَشًة َكاَف َلُو َأْجُخَىا َكَأْجُخ َمْغ َعِسَل ِبَيا ِمْغ َبْعِجِه ِمْغ َغْضِخ َأْف يُ  َْ ـِ ُسَشًة  ْشَتَقَز ِمْغ ُأُجػِرِىْع ))َمْغ َسَغ ِفي اإِلْسبل
))  َشْيء 

ع يػزع أؼ نػع مغ اليجايا إشبلقًا، عمى غضخ العادة، كخصضب كمخة حزخت عقج قخاف أحج إخػانشا، ففاجئشا أنو ل
الحفل قاؿ: إنشا جسعشا السبالغ التي كاف مغ السسكغ أف تشفق كيجايا لئلخػة الحزػر فبمغت مبمًغا كبضًخا، كأكدع 
لجرجة  عشج الجية الفبلنضة لضتدكج بيا الذباب السؤمشػف، كىحا شيء جسضل، فالجسضع تػجج عشجىع مغ ىحه اليجايا

أنو ال مكاف ليا، فبيحا السبمغ الكبضخ زكجشا خسدة شباب، ىحا الخجل دعا ثسانسئة شخز لمحفل، ككل مجعػ ثسغ 
ىجيتو سبعسئة أك ثسانسئة، فجسعيا، كإذا بيا مبمغ كبضخ، فقخر تقجيسيا إلى جية أمضشة كحخيرة لتدكيج الذباب، 

أحجكع عمى تقجيع أؼ شيء فقجـ كتاًبا يا أخي في الحجيث أك كىحه سشة حدشة، كأنا وهللِا أرحب بيحا، فمػ أصّخ 
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 الفقو أك الدضخة، فيػ شيء يتأثخ بو، كىحه الكتب ثسضشة ججًا، كىي سّشة حدشة: 

َدَشًة َكاَف َلُو َأْجُخَىا َكَأْجُخ َمْغ َعِسَل ِبَيا ِمْغ َبْعِجِه ِمْغ َغْضِخ َأْف يُ  َْ ـِ ُسَشًة  َتَقَز ِمْغ ُأُجػِرِىْع شْ ))َمْغ َسَغ ِفي اإِلْسبل
))  َشْيء 

 مغ أضاؼ إل  اإلسبلـ عقضجة لضدت مغ صمبو أك ْحؼ مشو فيحه ىي البجعة الزالة:

 أما كل محجثة بجعة؛ فإذا أضفت إلى اإلسبلـ عقضجة لضدت مغ صمبو، أك ححفت مشو فيحه ىي البجعة الزالة: 
 َلة  َكُكُل َضبَلَلٍة ِفي الَشاِر (()) َكُكُل ُمْحَجَثٍة ِبْجَعة  َكُكُل ِبْجَعٍة َضبَل 

فضجب أف نفيع الدشة الحدشة المغػية كاستحجاث شيء، كالتعمضق الجقضق أف ىحا الذيء السدتحجث يقضَّع بذخع هللا 
 عد كجل، فإف كافقو كاف سشة حدشة، كإف لع يػافقو كاف سشة سضئة. 

كالترػيخ في عخس الشداء عمى أفبلـ الفضجيػ ال أعتقج كجػد معرضة أشج مشيا، اإلنداف يدتخجـ شخيًصا لضخػ 
الشداء، كىّغ بأبيى زيشة! كىحه زكجة فبلف، كىحه زكجة فبلف، كىػ جالذ في غخفتو لضذاىج الفضمع فيحه سّشة 

 سضئة: 

َئًة َكافَ  ـِ ُسَشًة َسضِّ َعَمْضِو ِكْزُرَىا َكِكْزُر َمْغ َعِسَل ِبَيا ِمْغ َبْعِجِه ِمْغ َغْضِخ َأْف ُيْشَتَقَز ِمْغ  ))َكَمْغ َسَغ ِفي اإِلْسبل
))  َأْكَزاِرِىْع َشْيء 

فأنت كسدمع ال يحق لظ إرساؿ زكجتظ إلى أؼ حفل فضو ترػيخ فضجيػ، أك ترػيخ عادؼ، فيي عخضظ يخاىا 
 الشاس جسضعًا في بضػتيع بأبيى زيشة، كأنت مدمع. 

 قضاس السدتحجثات بالذخع :

 أحضانًا يطغ بعزيع أف ربشا عد كجل كأنو تخمى عشو، ابحث عغ الدبب فإّف هللا عد كجل قاؿ: 
َشَغ َلِحيَغ ِمْغ ﴿ َكَعَج َّللَاُ اَلِحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َكَعِسُمػا الَراِلَحاِت َلَضْدَتْخِمَفَشُيْع ِفي اأْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف ا َقْبِمِيْع َكَلُضَسكِّ
َلَشُيْع ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمشًا َيْعُبُجكَنِشي    َلُيْع ِديَشُيُع اَلِحي اْرَتَز  َلُيْع َكَلُضَبجِّ

 [ 55] سػرة الشػر: 
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ية، أك الذيء فإذا َأَخلَّ الصخؼ الثاني بسا عمضو فإّف هللا في حلٍّ مغ كعػده الثبلث، قاؿ العمساء: ىحه الدشة المغػ 
السدتحجث المغػؼ إذا كافق مقاصج الذخيعة فعمى العضغ كالخأس، ككثضخ مغ األشضاء أصبحت في السدجج لصضفة، 
فالسدجج ىػ بضت هللا، تجج الساء الداخغ، ك لع يكغ ىحا مغ قبل، كىحه سّشة حدشة، كماء بارد لمذخب كىحه سّشة 

سّشة حدشة، كتكبضخ الرػت، كاإلضاءة، ككجػد مكتبة في  حدشة، أك عدؿ تحت الدجاد لضقي مغ البخد، كىحه
السدجج، كبعس السخافق، ىحه كميا ججيجة لع تكغ مغ قبل، كىي سّشة حدشة، فمو أجخىا كأجخ مغ عسل بيا إلى 
يـػ القضامة، كمغ سّغ سّشة سضئة، الضـػ يجخل الذاب إلى عخس الشداء لضجمذ إلى جانب زكجتو، كأمامو جسع 

داء األجشبضات البلتي ال يحممغ لو، فيل ىحه ِمغ عاداتشا؟ ال، ىحا كبلـ فارغ بل ىي سّشة سضئة، غفضخ مغ الش
فالسدتحجثات نقضديا بالذخع، فإف كافقت فعمى العضغ كالخأس، كإف خالفت فيي مخفػضة، إال شضًئا فضو مدتحجثات 

س العمع، فيحه سّشة حدشة، أما أْف تدسع مػقػفة عمى نػع استعساليا، كأف تدسع بالسدجمة القخآف الكخيع، أك درك 
الغشاء فدّشة سضئة، فيحه اآللة تجػز أكال تجػز؟ الحكع فضيا مػقػؼ عمى نػع استخجاميا، فيشاؾ شيء حخاـ مصمقًا 
كالترػيخ، كشيء حبلؿ مصمقًا، كشيء مػقػؼ عمى استعسالو، ىحا كل شيء مدتحجث، لكغ الجيغ في عقضجتو 

زضف إلضو شضئًا، ألف مجخد اإلضافة أك الححؼ اتياـ لو بالشقز، فبل ندتصضع التقجـ كعباداتو ال يحتسل أف ت
كالتفػؽ إال إذا اعتقجنا أف ىحا الجيغ تاـ كامل، أؼ عجد القزايا التي عالجيا الجيغ تاـ، كشخيقة السعالجة كاممة، 

 ضة. كعشجئٍح حخية الحخكة تكػف باألحكاـ الفقيضة الذخعضة السدتشبصة مغ أحكاـ كم

سة كاسعة كاتفاقيع ْجة قاشعة :  اختبلؼ العمساء ْر

مخة أخضخة أقػؿ لكع: هللا عد كجل جعل بعس اآليات ذات أحكاـ احتسالضة، أؼ ذات دالالت ضشضة، أراد هللا جل 
جبللو كل السعاني السحتسمة مغ ىحا الشز رحسة بالخمق، إلى أف قاؿ أحجىع: اختبلؼ العمساء رحسة كاسعة، 

حجة قاشعة، كلتتجدج الفكخة أمامكع إلضكع ىحا السثل: مػضػع السخأة في الحج إذا جاءتيا الجكرة الذيخية،  كاتفاقيع
فعشج الدادة األحشاؼ عمضيا أف تقجـ جسبًل، كثسغ الجسل الضـػ مئة كأربعػف ألًفا، كمحىب آخخ تربح أمضخة ركبيا، 

الجسع بضغ السحاىب، كالتفرضل، كالبحث عغ عمة كل فضشتطخكنيا إلى أف تصيخ كىحا محىب الذافعضة، فالسػضػع 
اتجاه في السحاىب، فمػ أف ىحه السخأة ليا ابغ في ججة، كجاءتيا الجكرة قبل أف تصػؼ شػاؼ اإلفاضة، كزكجيا 
تاجخ كلع يكػنػا عمى عجمة مغ أمخىع، فحىبت إلى بضت ابشيا في ججة، كانتطخت سبعة أياـ حتى شيخت، فإنيا 

لذافعي، ىحا شيء جسضل، فمػ أنيا في فػج، كىحا الفػج ال يشتطخىا، كال تسمظ ثسغ جسل تشحخه قمجت السحىب ا
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جداء أمخىا فساذا تفعل؟ عشج السالكضة تصػؼ البضت كال شيء عمضيا، ألف ىحا عارض سساكؼ، فمػ فخضشا أنيا 
حشاؼ حكسيع أمثل حكع، كأحضانًا امخأة ثخية، كذبحت ىحا الجسل، كأشعستو الفقخاء فبل مانع، فأحضانًا تجج أف األ

الذافعضة، كأحضانًا السالكضة، فاختبلؼ أمتي رحسة، كفي حاالت اإلعدار نبحث عغ األسيل، كفي حاالت الضدخ 
نبحث عغ األحػط، كال زلشا في الجسع بضغ الربلتضغ في الدفخ أك في الحزخ ألحج األسباب، كالسصخ كنحػه 

ضئة ججًا، كىحه قج تجعػ إلى الجسع في صبلة الجساعة، كالجسع بعخفة مغ ثمج كبخد، أؼ الطخكؼ الجػية الد
كمددلفة، كفضسا سػػ ذلظ فسػشغ خبلؼ بضغ العمساء، كإف شاء هللا في درس قادـ نشتقل إلى بقضة األسئمة التي 
في  شخحت قبل أسبػعضغ، ألنشا اتفقشا أّف كل أكؿ شيخ نفتح الرشجكؽ، كنأخح األسئمة كنجضب عغ السيع مشيا

 درس عاـ، كعغ بعزيا بذكل مباشخ.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 أْكاـ صبلة الكدػؼ -: ضاىختي الكدػؼ كالخدػؼ : ضاىخة عمسضة  33الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لشا إال ما الحسج هلل رب العالسضغ، كأفزل الربلة كالتدمضع عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا 
اتباعو، كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في 

 عبادؾ الرالحضغ.

 ػؼ في اإلسبلـ :مذخكعضة صبلة الكد

أييا األخػة الكخاـ، كعجتكع في درس سابق أف يكػف 
ىحا الجرس عغ الكدػؼ كصبلة الكدػؼ، ألنو 
بحدب الحدابات الفمكضة سػؼ نذيج كدػفًا في ىحا 
البمج يـػ األربعاء الحادؼ عذخ مغ شيخ آب، بعج 
الطيخ بقمضل، كألف صبلة الكدػؼ مذخكعة في 
بة، فبل اإلسبلـ، كىي سشة مؤكجة، كعشج األحشاؼ كاج

بج مغ الحجيث عغ الكدػؼ أكاًل، ثع عغ صبلة 

 الكدػؼ، ككضف تؤدػ، كعغ شخكشيا، كما إلى ذلظ. 
أييا األخػة، الكػف مرصمح معاصخ، بضشسا مرصمح 
القخآف الكخيع الدسػات كاألرض، كالدسػات كاألرض 
مغ خمق هللا عد كجل، كتػجج إحراءات أخضخة أف 
في الكػف ما يقتخب مغ مئة ألف ممضػف مجخة، كنحغ 
في مجخة معتجلة، ىي درب التبانة، شكميا عمى شكل 

ػلو أربعػف مغدؿ، لػ صػرناىا عمى شكل مغدؿ ش
سشتستخ تقخيبًا، كعمضو نقصة ال تديج عغ ربع مضمضستخ، 
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، كاألرض أحج الكػاكب  كىحه الشقصة ىي السجسػعة الذسدضة، كالسجسػعة الذسدضة ىي الذسذ تجكر حػليا نجـػ
 التي تجكر حػؿ الذسذ.

 القخآف الكخيع معجدة مدتسخة :

عغ حجع األرض بسمضػف كثبلثسئة مخة، أؼ إف جػؼ  الذسذ أييا األخػة لػ كازناىا مع األرض لداد حجسيا
الذسذ يتدع لسمضػف كثبلثسئة ألف أرض، كالذسذ حخارتيا في جػفيا عذخكف ممضػف درجة، كعمى سصحيا ستة 
آالؼ، فمػ ألقضت األرض في الذسذ لتبخخت في ثانضة كاحجة في جػفيا الجاخل، كبضغ الذسذ كاألرض مئة ك 

ًخا، يقصعيا الزػء في ثساني دقائق، كاألرض تجكر حػؿ الذسذ بدخعة ثبلثضغ ستة ك خسدػف ممضػف كضمػمت
كضمػمتًخا في الثانضة، كقج مزى عغ بجء الجرس اآلف خسذ دقائق، دارت األرض خبلليا ألًفا كثبلثسئة كضمػ متخًا، 

اآلف األرض قصعت  كفي خسذ دقائق تقخيبًا عذخة آالؼ كضمػ متًخا، فسشح أف قمت: بسم ميحرلا نمحرلا هللا حتى
عذخة آالؼ كضمػ متًخا في دكرتيا حػؿ الذسذ، كتقصع ىحه السدافة في ثبلثسئة كخسذ كستضغ يػًما كربًعا، كىي 

فاألرض يجكر  -الدشة الذسدضة، كالقسخ يجكر حػؿ األرض دكرة كل شيخ، فمػ أخحنا مخكد األرض كمخكد القسخ
ػ نرف قصخ الجائخة التي ىي مدار القسخ حػؿ األرض، ك ككصمشا بضشيسا بخط، كىحا الخط ى -حػليا القسخ

( نحرل عمى محضط الجائخة، أؼ باألمتار، إذا عخفشا 3.14بحداب بدضط نرف القصخ ضخب اثشضغ ضخب بي )
نرف قصخ دائخة مدار القسخ حػؿ األرض عخفشا محضط ىحه الجائخة، ك نعخؼ كع كضمػمتًخا يقصع القسخ في رحمتو 

خبشاىا باثشي عذخ لعخفشا كع كضمػ يقصع في الدشة، كلػ ضخبشاه بألف لعخفشا كع كضمػ يقصع حػؿ األرض، فمػ ض
 في ألف عاـ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكِإَف َيْػمًا ِعْشَج َربَِّظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمَسا َتُعُجكَف  
 [47] سػرة الحج: 

، ستػف ضخب ستضغ ضخب أربع ك لػ أخحنا الخقع الحؼ حرمشا عمضو ىحا الخقع الكبضخ لػ قدسشاه عمى ث ػاني الضـػ
عذخيغ لكانت سخعة الزػء الجقضقة ) مئتاف ك تدعة ك تدعػف ألفًا ك سبعسئة ك اثشتاف ك خسدػف( ىحه اآلية 
مزسػف نطخية ايشذتايغ، التي تاه الغخب بيا، كقاؿ: كذفشا سخعة الزػء، كبشي عمى ىحه الدخعة الشطخية 

خية: إف الذيء إذا سار بدخعة الزػء أصبح ضػءًا، فأصبحت كتمتو صفخًا، الشدبضة، كقاؿ عمساء ىحه الشط
 كحجسو ال نيائضًا، كىحا ىػ الزػء.
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 كىحه اآلية: 

 ﴿ َكِإَف َيْػمًا ِعْشَج َربَِّظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمَسا َتُعُجكَف  
 [47] سػرة الحج: 

ػء في يـػ كاحج، ىحا معشى اآلية بالزبط، أؼ ما يقصعو القسخ في رحمتو في ألف عاـ حػؿ األرض، يقصعو الز
ما يقصعو القسخ في رحمتو حػؿ األرض في ألف عاـ، يقصعو الزػء في يـػ كاحج، شبعًا قدسشا السدافة عمى 
الدمغ فكانت الدخعة، كقج ال يخصخ في باؿ اإلنداف أف ىحه اآلية تمخز الشطخية الشدبضة، ألف هللا عد كجل 

 سخة. جعل ىحا القخآف معجدة مدت

 الحكسة مغ إْجاـ الشبي عغ شخح اآليات الكػنضة : 

الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أحجع عغ شخح اآليات الكػنضة لحكسة بالغٍة بالغة، أك ألف هللا أمخه بحلظ، فمػ شخحيا 
كلػ شخحًا مبدصًا يفيسو أصحابو ألنكخنا عمضو، 
شخحيا شخحًا مفربًل نفيسيا نحغ ألُنِكخ عمضو، بل 

ىحه اآليات لتكػف إعجازًا مدتسخًا لكتاب هللا تخكت 
 عمى مجػ األعػاـ، كإلى نياية الجكراف.

فالسجسػعة الذسدضة، الدىخة، كعصارد، كالسخيخ، 
كاألرض، كالسذتخؼ، ك نبتػف، كبمػتػ، ىحه الكػاكب 
كميا مسثمة عمى مجخة درب التبانة بجقة، كقاؿ 
ساعة، العمساء: قصخ السجسػعة الذسدضة ثبلث عذخة 

أما شػؿ درب التبانة فسئة ك خسدػف ألف سشة ضػئضة، فاآلف القسخ يجكر حػؿ األرض، كاألرض تجكر حػؿ 
الذسذ، كأحضانًا كبحدابات فمكضة دقضقة ججًا، يسكغ أف يأتي القسخ بضغ األرض كالذسذ، فضحجب عشا أشعة 

 األرض، بل عمى بقعة مشيا. الذسذ، كىحا ىػ الكدػؼ، أف يقع القسخ بضششا كبضغ الذسذ، ال عمى كل
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 الكدػؼ التاـ ك الكدػؼ الجدئي :

لحلظ البعثات اآلف جاءت مغ أمخيكا، كمغ أكربا، كمغ 
فخندا، كمغ بخيصانضا إلى مشصقة عضغ ديػار في شساؿ شخؽ 
سػريا، كالكدػؼ ىشاؾ سضكػف تامًا، مجتو دقضقتاف، كخبلؿ 

يخػ سكاف ىحه دقضقتضغ تربح األرض لضبًل تسامًا، كعشجئٍح 
السشاشق الشجـػ ضيخًا حقضقة ىحه السخة، كلضذ أْف يقػؿ 
مداحًا: وَّللِا ألِريّشظ نجـػ الطيخ، ىؤالء سػؼ يخكف نجـػ 
الطيخ تسامًا، كيخكف السذتخؼ، كالدىخة، كعصارد، كنبتػف، 
كبمػتػ، حتى العمساء ذكخكا أسساء الشجـػ التي تخػ ضيخًا 

ضغ ديػار كالحدكة إلى السػصل ىحه السشصقة السحجكدة كدػفيا تاـ، يسكغ أف تخػ بعج أياـ، إال أف في مشصقة ع
ألدشة الميب حػؿ دائخة الذسذ، كقج يديج شػؿ ىحا 
المداف عغ ممضػف كضمػمتًخا، كقج يقػؿ قائل: ىل ِمغ 
السعقػؿ أّف القسخ بحجسو الرغضخ يحجب عشا أشعة 
الذسذ؟ الجػاب إف قخص الذسذ أكبخ مغ قخص 

خ بأربعسئة مخة، كلكغ ُبعج القسخ عغ األرض إذا القس
 .قدشاه إلى بعج الذسذ عغ األرض

فُبعج الذسذ عغ األرض يديج عغ ُبعج القسخ عغ 
األرض بأربعسئة مخة، فمػ جئت بمضخة سػرية معجنضة 

لعضغ عغ ككضعتيا أماـ عضشظ لحجبت عشظ جبل قاسضػف بأكسمو، ألّف ُبعجىا عغ عضشظ خسدة سشتضستخ، أما ُبعج ا
جبل قاسضػف فخسدة كضمػ متخ، فإذا اختمفت السدافة فإّف الذيء الرغضخ يحجب الكبضخ، فالكدػؼ يكػف القسخ 
بضغ األرض كالذسذ، أما عشجنا في الذاـ فضبجك الكدػؼ جدئضًا كػقت السغخب، شبعًا لضذ ىشاؾ شسذ، كلضذ 

 ىشاؾ ضبلـ دامذ، كىحا اسسو كدػؼ جدئي.
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   اإلنداف :نعع هللا عد كجل عم

كذكخت ىحا في درس الضـػ في الصاككسضة أف شبكضة العضغ فضيا مئة كثبلثػف ممضػف مخخكط كعرضة، كىحه 
مدتقببلت لمزػء، كىحه الذبكضة مؤلفة مغ عذخ شبقات، ك ىي حداسة ججًا، كأخصخ ما في العضغ، ك الحؼ 

ك ثبلثػف ممضػف مدتقبل ضػئي، مغ أجل  كذف العجد ناؿ جائدة نػبل عاـ ألف ك تدعسئة ك سبعة ك ستضغ، مئة
أف تأتي الرػرة ناعسة تسامًا، كالحؼ عاصخ الرحف في البجايات، يحكخ أّف الرػر كانت نقًصا خذشة، كىي 
مجسػعة نقاط، كاآلف في الكسبضػتخ، بالصابعة، يقػؿ لظ مثبًل تدعسئة نقصة في السضمضستخ، أك ستسئة، أك ثبلثسئة، 

بح الرػرة شمًدا، ك جسضمة ججًا، فاهلل كضع لظ في الذبكضة مئة ك ثبلثضغ ممضػًنا مغ أجل ككمسا كثخت الشقاط تر
أف تخػ الرػر بجقة بالغة، فمػ صػرنا األخػاف بآلة ترػيخ اآلف، كحسزشاىا نفاجأ بأف ألػاف الػجػه كميا كاحجة 

ف كاحج، فاألفبلـ التي يرشعيا اإلنداف تقخيبًا، ما عجا كاحًجا أبضس ناصًعا، كآخخ أسػد داكًشا، أما األغمبضة فمػ 
لضذ فضيا قجرة عمى أف تطيخ تفاكت األلػاف، بضشسا العضغ البذخية لػ درجت المػف األخزخ ثسانسئة ألف درجة، 
فإّف العضغ البذخية تفخِّؽ بضغ درجتضغ، الدمضسة مشيا شبعًا، فيحه مئة ك ثبلثػف ممضػف عرضة كمخخكط الستقباؿ 

األسػد، كمغ نعع هللا عمضشا كفزمو أنشا نخػ الرػر ممػنة، بضشسا القصط كالكبلب ال يخكنيا األلػاف األبضس ك 
ممػنة، بل أبضس كأسػد، أّما نحغ فشخاىا ممػنة، كىحا مغ فزل هللا عمضشا، كىحه الذبكضة لضذ فضيا مدتقببلت 

ع في الذعخة أعراب حذ، لؤللع، إْذ عشجنا أعراب حذ، كأعراب ألع، كأعراب حخكة، وهللُا عد كجل ما كض
كإاّل لِدمظ تخجيخ لقز أضافخؾ، كلكغ لحكسة بالغٍة بالغة ما جعل في األضافخ أعراب إحداس، كال في الذعخ، 
كلحكسة بالغة أيزًا ما جعل في الجياز اليزسي أعراب حذ، فمػ فتحت حشجخة إنداف، ككضعت فضيا ماًء 

 المداف، كلحلظ قاؿ تعالى: يغمي لع يذعخ بذيء أبجًا، ألّف أعراب الحذ في 
ِسضًسا َفَقَصَع َأْمَعاَءُىْع   َْ  ﴿ َكُسُقػا َماًء 

 [15] سػرة دمحم: 

 ما قاؿ: فأحخقيع قاؿ: 

ِسضًسا َفَقَصَع َأْمَعاَءُىْع   َْ  ﴿ َكُسُقػا َماًء 
 [15] سػرة دمحم: 

 كبلـ القخآف دقضق. 
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 : اْتخاؽ شبكضة العضغ عشج الشطخ إل  الذسذ أثشاء الكدػؼ

مستمئة لغ كاآلف إذا كانت عشجنا بحخة فضيا صشبػر، كفضيا مرخؼ، كالرشبػر إنر، كالسرخؼ إنر، كىي 
تفضس، فستى تفضس؟ إذا صار الرشبػر إنذضغ، كالسرخؼ إنًذا، أك بالعكذ، فقج ضّضقشا السرخؼ، كأبقضشا 

 الرشبػر إنًذا، قاؿ هللا عد كجل: 
 ِع  ﴿ َأْعُضَشُيْع َتِفضُس ِمَغ الَجمْ 

 [83] سػرة السائجة: 

عشجنا صشبػر مفتػح عمى قخنضة العضغ، كعشجنا قشاة 
لمجمع ىي السرخؼ، كثّسة تشاسب بضغ صشبػر 
الجمع كالسرخؼ، كاإلنداف حضشسا يبكي يديج 
الرشبػر عمى السرخؼ، فضحجث فضزاف لمجمع، 

 ككبلـ القخآف كبلـ خالق األكػاف قاؿ: 

 لَجْمِع  ﴿ َأْعُضَشُيْع َتِفضُس ِمَغ ا
 [83] سػرة السائجة: 

فاهلل عد كجل ما جعل في شبكضة العضغ مدتقبمة لؤللع، كلػ أف اإلنداف اآلف مغ دكف كدػؼ حجؽ في أشعة 
الذسذ ممضًا الحتخقت شبكضة عضشو دكف أف يذعخ، كلعاف مغ ضعف في البرخ، لحلظ ُيسشع أف تشطخ إلى قخص 

 الذسذ. 
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 كدػؼ الذسذ :الحكسة مغ الربلة كقت 

كلكغ كدػؼ الذسذ مشاسبة مغخية ججًا، كي 
تحجؽ في قخصيا، ك حضشسا تحجؽ في قخص 
الذسذ يسكغ أف تراب الذبكضة بأذػ خصضخ، 
كاألذػ الحؼ قالو األشباء ال يرحح، كال يخمع، بل 
تحتخؽ شبقة مغ شبقات الذبكضة، إذا حجقت في 
قخص الذسذ في أثشاء الكدػؼ تحتخؽ الذبكضة، 

لعمساء قالػا: إذا كاف ىحا الخصخ قائسًا عمى كا
الكبار فيػ عمى الرغار أشج ، ألف شبكضة العضغ 
عشج الرغار حداسة ججًا، كضعضفة السقاكمة، فمػ سسحشا ألشفالشا أف يحجقػا في قخص الذسذ في أثشاء الكدػؼ 

بالغٍة بالغة أمخنا أف نرمي  ألصاب شبكضتيع خمل خصضخ قج ال يخمع، كلعل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ لحكسة
كقت الكدػؼ، كأف نصضل الخكػع كالعضغ نحػ األرض، كأف نصضل الدجػد كالعضغ عمى سصح األرض، كأف نصضل 

 الخكػع كالدجػد كي ال نخػ قخص الذسذ في أثشاء الكدػؼ.
سػت كدػٌؼ لمذسذ، أييا األخػة، مات ابغ رسػؿ هللا عمضو الربلة كالدبلـ، كىػ سضجنا إبخاىضع، كرافق ىحا ال

فتػىع الرحابة الكخاـ لعطع قجر الشبي عشجىع أف 
الذسذ كدفت لسػت إبخاىضع، فقاـ الشبي عمضو الربلة 

 كالدبلـ خصضبًا كقاؿ: 
)) ِإَف الَذْسَذ َكاْلَقَسَخ آَيَتاِف ِمْغ آَياِت َّللَاِ ال 

ٍج َكال ِلَحَضاِتِو َفِإَذا  َْ َرَأْيُتُسػُىَسا َفاْدُعػا َيْشَكِدَفاِف ِلَسْػِت َأ
َت  َيْشَجِمَي(( َْ  َّللَاَ َكَصُمػا 

 ]البخارؼ عغ السغضخة بغ شعبة[

كالشبي أمخنا أف نرمي صبلة الكدػؼ، فيحه مقجمة 
عغ الكدػؼ، كعغ أصمو، أما الخدػؼ فتقع األرض 

 بضغ الذسذ كالقسخ، كأما الكدػؼ فضقع القسخ بضغ الذسذ كاألرض. 
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 تعخيف الكدػؼ :

تعخيف الكدػؼ: ذىاب ضػء أحج الشضخيغ ؛ الذسذ كالقسخ أك بعزو، ذىاًبا كمضًِّا فشقػؿ عشو: إنو كدػؼ كمي، 
أك ذىاًبا جدئًضا فشقػؿ: إنو كدػؼ جدئي، ك تغضخه إلى سػاد، يقاؿ: كدفت الذسذ، ككحا خدفت، كسا يقاؿ: 

كغ السرصمح أف الكدػؼ لمذسذ، كدف القسخ أك خدف، كبلىسا جائد، كدػؼ أك خدػؼ لمذسذ كالقسخ، كل
 كالخدػؼ لمقسخ. 

 كقت صبلة الكدػؼ ك شخعضتيا :

صبلة الكدػؼ: صبلة تؤدػ بكضفضة مخرػصة، عشج ُضمسة أحج الشضخيغ أك بعزيا، كىحا ىػ الحكع التكمضفي، 
خدػؼ كالربلة لكدػؼ الذسذ سشة مؤكجة عشج جسضع الفقياء، ك في قػٍؿ لمحشفضة إنيا كاجبة، أما الربلة ل

القسخ فيي سشة مؤكجة عشج الذافعضة كالحشابمة، كىي حدشة عشج األحشاؼ، كمشجكبة عشج السالكضة، كاألصل في ذلظ 
 اإلخبار عغ رسػؿ هللا َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع. 

ْسُذ َيْػـَ َماَت ِإْبَخاِىضُع َفَقاَؿ الَشاُس: ))فعغ ِزَياُد ْبُغ ِعبلَقَة َقاَؿ َسِسْعُت اْلُسِغضَخَة ْبَغ ُشْعَبَة َيُقػُؿ اْنَكَدَفِت الذَ 
اِف ِمْغ آَياِت َّللَاِ ال َيْشَكِدَفاِف اْنَكَدَفْت ِلَسْػِت ِإْبَخاِىضَع َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: ِإَف الَذْسَذ َكاْلَقَسَخ آَيتَ 

ٍج َكال ِلَحَضاِتِو َفِإذَ  َْ َت  َيْشَجِمَي((ِلَسْػِت َأ َْ  ا َرَأْيُتُسػُىَسا َفاْدُعػا َّللَاَ َكَصُمػا 
 ]متفق عمضو عغ ِزَياُد ْبُغ ِعبلَقَة[

كألنو َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع صمى لكدػؼ الذسذ كسا ركاه الذضخاف، كلخدػؼ القسخ كسا ركاه ابغ حباف في كتابو 
 الثقات. 

لقسخ َكَدف كابُغ عباس بالبرخة فخخج ابغ عباس فرم  بشا ركعتضغ في كل ))عغ الحدغ عغ ابغ عباس أَف ا
ركعة ركعتاف ثع ركب َفَخَصَبشا فقاؿ: إنسا صمضُت كسا رأيت رسػؿ َّللَا صم  َّللَا عمضو كسمع يرمي كقاؿ: إنسا 

ٍج َكاَل ِلَحَضاِتِو،  َْ فإذا َرأيُتْع شضئًا مشيا كاسفًا فمضُكغ َفَدُعكع الذسُذ كالقسُخ آيتاف مغ آيات َّللَا ال ُيْخَدَفاِف ِلَسْػِت أ
 إل  ذكخ َّللَا عد كجل((

 ]مدشج اإلماـ الذافعي كعغ الحدغ عغ ابغ عباس[

كىي صبلة ذات ركػع كسجػد، ال أذاف ليا كال إقامة، أما كقت ىحه الربلة فِسغ ضيػر الكدػؼ إلى حضغ زكالو، 
 َع: لقػؿ الشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمَّ 
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َت  َيْشَجِمَي(( َْ  ))....َفِإَذا َرَأْيُتُسػُىَسا َفاْدُعػا َّللَاَ َكَصُمػا 
فرار كقتيا مغ بجء الخدػؼ أك الكدػؼ إلى انجبلء الكدػؼ أك الخدػؼ، فجعل االنجبلء غاية الربلة، 

 كألنيا شخعت رغبة إلى هللا في رّد نعسة الزػء. 

ـِ اْلِقَضاَمِة َمْغ ِإَلو  َغْضُخ َّللَاِ َيْأِتضُكْع ِبِزَضاٍء  ﴿ ُقْل َأَرَأْيُتْع ِإْف َجَعَل َّللَاُ    َعَمْضُكُع الَمْضَل َسْخَمًجا ِإَل  َيْػ
 [71]سػرة القرز: 

 الحكسة مغ صبلة الكدػؼ :

 الحكسة مغ صبلة الكدػؼ، أف نعخؼ نعسة الزػء، كقج كاف يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 َأْيَغ الَمْضُل ِإَذا َجاَء الَشَياُر(( )) َيا ُسْبَحاَف َّللَاِ 

 ]أحسج عغ سعضج بغ أبي راشج في حجيثو الصػيل[

تكػف مدتػحًذا خائًفا مغ أشباح، شاعًخا بخػؼ، 
كقمق، فتذخؽ الذسذ، كمع إشخاؽ الذسذ يستمئ 
القمب شعػرًا باألمغ، كالصسأنضشة، فشعسة الزػء نعسة 
كبضخة ججًا، كقج أعجبشي في بعس الببلد األجشبضة أنو 
ما مغ بضت إال كيدتخجـ أشعة الذسذ في اإلضاءة، 

حا شيء مصبق في عغ شخيق فتحات في الدقف، كى
معطع البضػت، فتحات في الدقف يدتخجمػف أشعة 
الذسذ في اإلضاءة، ألنيا أشعة ربشا، فبل ثسغ 

 لمكيخباء آخخ الذيخ، كاآلية الكخيسة: 

ـِ اْلِقَضاَمِة َمْغ ِإَلو  َغْضُخ َّللَاِ    َيْأِتضُكْع ِبِزَضاٍء  ﴿ ُقْل َأَرَأْيُتْع ِإْف َجَعَل َّللَاُ َعَمْضُكُع الَمْضَل َسْخَمًجا ِإَل  َيْػ
 [71]سػرة القرز: 

 في ىحه اآلية قاؿ: 

 ﴿ َأَفبَل َتْدَسُعػَف  
 [71]سػرة القرز: 
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 أما اآلية الثانضة فقاؿ تعالى: 

ـِ اْلِقَضاَمِة َمْغ ِإَلو  َغْضُخ َّللَاِ   َيْأِتضُكْع ِبَمْضٍل َتْدُكُشػَف ِفضِو َأَفبَل ﴿ ُقْل َأَرَأْيُتْع ِإْف َجَعَل َّللَاُ َعَمْضُكُع الَشَياَر َسْخَمًجا ِإَل  َيْػ
 ُتْبِرُخكَف  

 [72]سػرة القرز: 

كالعمساء قالػا: في الشيار الحاسة األكلى ىي البرخ، أما في المضل فالدسع، سسعشا صػًتا، لكغ لع نَخ شضًئا، سسعشا 
ة األكلى ىي البرخ، إذًا لعميا شخعت صػتًا فقط، يقمق في المضل الحاسة األكلى ىي الدسع، في الشيار الحاس

لتقجيخ نعسة الزػء في حضاة اإلنداف، كربشا عد كجل حخؾ أشضاء كثبت أشضاء، فثبت أشعة الذسذ، إنيا في 
 شخكؽ دائع. 

 ْكع صبلة الكدػؼ في األكقات التي تكخه فضيا الربلة :

ذلظ، فحىب األحشاؼ إلى أنيا ال ترمى صبلة الكدػؼ في األكقات التي تكخه فضيا الربلة: اختمف الفقياء في 
في ىحه األكقات التي كرد فضيا الشيي عغ الربلة، مغ شخكؽ الذسذ حتى تختفع، كمغ كػف الذسذ في كبج 
الدساء حتى تدكؿ، كمغ اصفخار الذسذ حتى تغضب، فيحه ثبلث أكقات تكخه فضيا الربلة، فمػ كاف الكدػؼ في 

نيا أكقات مكخكىات، أما عشج الدادة الذافعضة فربلة ذات الدبب ترمى ىحه األكقات ُكِخىت عشج األحشاؼ، أل
في كقت الكخاىة، أما أف ترمي نفبًل مصمقًا فسكخكه، فإذا ُكجج سبب لمربلة صمِّضْت في كقت الكخاىة، فإذا كشت 

تفػت صبلة  مع السحىب الحشفي، ككاف الكدػؼ في كقت مكخكه فتجعل مكانيا تدبضًحا ك تيمضبًل ك استغفاًرا، ك
كدػؼ الذسذ ألحج أمخيغ؛ اآلف إذا أراد شخٌز أف يرمي الجشازة، ك قج انتيت الربلة عمضيا فقج فاتتو كال 
يرمضيا، ك متى تفػت صبلة الكدػؼ؟ تفػت ألحج أمخيغ؛ انجبلء جسضعيا، انتيى الكدػؼ، ك انتيت معو 

 البعس فمو الذخكع لمربلة لمباقي. الربلة، فإف انجمى البعس فمظ أف ترمي صبلة الكدػؼ، فإف انجمى
كالذيء الثاني أف صبلة الكدػؼ تشتيي بغخكب الذسذ، كلػ كانت مكدػفًة، كلػ قبل الغخكب بخبع ساعة، 
كدفت، ثع غابت، فغضاب الذسذ إنياء لربلة الكدػؼ، كالسعشى الحؼ أراده الشبي أف تكػف في أثشاء الكدػؼ 

 مرمًِّضا، كتصضل الخكػع كالدجػد. 
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 سشغ صبلة الكدػؼ :

أما الدشغ؛ فضدغ لسغ يخيج صبلة الكدػؼ أف يغتدل، ألنيا صبلة شخع ليا االجتساع، كأف ترمى حضث ترمى 
كثانضيا أف ترمى في  -االغتداؿ  -الجسعة، ألف الشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع صبلىا في السدجج، إذًا أكؿ سشة 

ف يجعى ليا: " الربلة جامعة "، ك لضذ ليا أذاٌف، كال إقامة، اتفاقًا، كمغ السدجج، في مكاف صبلة الجسعة، كأ
الدشة أف يكثخ ذكخ هللا فضيا، كاالستغفار، كالتكبضخ، كالرجقة، كالتقخب إلى هللا تعالى بسا استصاع مغ القخب، 

 لقػؿ الشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع: 
َت  َيْشَجِمَي(())....َفِإَذا َرَأْيُتُسػُىَسا َفادْ  َْ  ُعػا َّللَاَ َكَصُمػا 

فعمضظ باإلكثار مغ الرجقة، كاألعساؿ الرالحة، ك القخب مغ هللا، كالجعاء، كاالستغفار، كالتكبضخ، كأف ترمى 
 جساعة، ألف الشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع صبلىا في جساعة.

خ كحجانًا فخادػ، ترمى ركعتضغ ركعتضغ، كال ترمى جساعة ك قاؿ أبػ حشضفة كاإلماـ مالظ: يرمى لخدػؼ القس
لخدػؼ القسخ، ألف الربلة جساعة لخدػؼ القسخ لع تشقل عغ الشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع، مع أف خدػفو كاف 
 أكثخ مغ كدػؼ الذسذ، كألف األصل أف غضخ السكتػبة ال تؤدػ في جساعة إال بالجلضل.

 مى صبلتو فخادػ، ك كدػؼ الذسذ ترمى صبلتيا جساعًة.إذًا خدػؼ القسخ تر

 كأبػ حشضفة رحسو هللا تعالى قاؿ: ال خصبة لربلة الكدػؼ، كذلظ لقػؿ الشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع: 

َت  َيْشَجِمَي(( َْ  ))....َفِإَذا َرَأْيُتُسػُىَسا َفاْدُعػا َّللَاَ َكَصُمػا 
ـ بالربلة، كالجعاء، كالتكبضخ، كالرجقة، كلع يأمخىع بخصبة، كلػ كانت الخصبة أمخىع عمضو الربلة كالدبل

 مذخكعة فضيع ألمخىع بيا، ك ألنيا صبلة قج يفعميا الفخد في بضتو فمع ُتذخع لو خصبة.

كقاؿ الذافعضة: يدغ أف َيخصب ليا اإلماـ بعج الربلة خصبتضغ كخصبتي العضج كالجسعة، لسا ركت الدضجة عائذة 
 رسػؿ هللا َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع أنو لسا فخغ مغ الربلة قاـ كخصب في الشاس فحسج هللا كأثشى عمضو ثع قاؿ:  عغ

ٍج َكال ِلَحَضاِتِو َفِإَذا َرَأْيتُ  َْ ػا َّللَاَ َكَصُمػا ُسػُىَسا َفاْدعُ )) ِإَف الَذْسَذ َكاْلَقَسَخ آَيَتاِف ِمْغ آَياِت َّللَاِ ال َيْشَكِدَفاِف ِلَسْػِت َأ
َت  َيْشَجِمَي(( َْ 

 ] البخارؼ عغ عائذة [
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 تذخع صبلة الكدػؼ لمسشفخد كالسدافخ كالشداء :

أييا األخػة، تذخع صبلة الكدػؼ لمسشفخد، كالسدافخ، كالشداء، السدافخ يرمضيا، كالسشفخد يرمضيا، كالشداء 
مع الشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع، كيدتحب لمشداء غضخ ذكات  يرمضشيا، ألف عائذة كأسساء َرِضي َّللاَّ َعْشيسا صمتا

اليضئات أف يرمضغ مع اإلماـ، أما َمغ تخذى الفتشة مشيغ فضرمضغ في البضػت، ألف الفتشة يشبغي أف ُتبَعج عغ 
 الربلة.

لكل ركعة قضاـ، كالحقضقة عشج األحشاؼ صبلة الكدػؼ ركعتاف كأؼ صبلة، ركعتاف ك ركػعاف ك أربع سججات، 
 كقخاءة، كركػع، كسججتاف، كأية صبلة. 

 كضفضة صبلة الكدػؼ :

أييا األخػة، بقي عمضشا كضفضة صبلة الكدػؼ، ال خبلؼ بضغ الفقياء في أف صبلة الكدػؼ ركعتاف، ك اختمفػا في 
كضفضة الربلة بيا، فحىب األئسة اإلماـ مالظ كالذافعي كأحسج إلى أنيا ركعتاف، كفي كل ركعة قضاماف، كقخاءتاف، 

 ْبُغ َعبَّاٍس َقاَؿ: كركػعاف، كسجػداف، كاستجلػا لسا ركاه َعْبُج َّللاَِّ 
ـَ )) اْنَخَدَفْت الَذْسُذ َعَم  َعْيِج َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَرَم  َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ   َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقا

ـِ اأْلََكِؿ ُثَع ِقَضاًما َشِػيبًل َنْحًػا ِمْغ ِقَخاَءِة ُسػَرِة اْلَبَقَخِة ُثَع َرَكَع ُرُكػ  ـَ ِقَضاًما َشِػيبًل َكُىَػ ُدكَف اْلِقَضا ًعا َشِػيبًل ُثَع َرَفَع َفَقا
ـَ ِقَضاًما َشِػيبًل َكُىَػ ُدكَف اْلِقَضاـِ   اأْلََكِؿ ُثَع َرَكَع ُرُكػًعا َرَكَع ُرُكػًعا َشِػيبًل َكُىَػ ُدكَف الُخُكػِع اأْلََكِؿ ُثَع َسَجَج ُثَع َقا

ـِ اأْلََكِؿ ُثَع َرَكعَ َشػِ  ـَ ِقَضاًما َشِػيبًل َكُىَػ ُدكَف اْلِقَضا  ُرُكػًعا َشِػيبًل َكُىَػ ُدكَف يبًل َكُىَػ ُدكَف الُخُكػِع اأْلََكِؿ ُثَع َرَفَع َفَقا
 َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَف الَذْسَذ َكاْلَقَسَخ آَيَتاِف ِمْغ الُخُكػِع اأْلََكِؿ ُثَع َسَجَج ُثَع اْنَرَخَؼ َكَقْج َتَجَمْت الَذْسُذ َفَقاَؿ َصَم  َّللَاُ 

ٍج َكاَل ِلَحَضاِتِو َفِإَذا َرَأْيُتْع َذِلَظ َفاْذُكُخكا َّللَاَ َقاُلػا َيا رَ  َْ ُسػَؿ َّللَاِ َرَأْيَشاَؾ َتَشاَكْلَت َشْضًئا ِفي آَياِت َّللَاِ اَل َيْخِدَفاِف ِلَسْػِت َأ
ْبُتُو أَلََكْمُتْع ِمْشُو َما َرَأْيَشاَؾ َكْعَكْعَت َقاَؿ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِإنِّي َرَأْيُت اْلَجَشَة َفَتَشاَكْلُت ُعْشُقػًدا َكَلْػ َأَص َمَقاِمَظ ُثَع 

ـِ َقُط َأْفَطَع َكَرَأْيُت  َأْكَثَخ َأْىِمَيا الشَِّداَء َقاُلػا ِبَع َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َقاَؿ َبِقَضْت الُجْنَضا َكُأِريُت الَشاَر َفَمْع َأَر َمْشَطًخا َكاْلَضْػ
َجاىُ  ْْ َدْشَت ِإَل  ِإ ْْ َداَف َلْػ َأ ْْ َغ الَجْىَخ ُكَمُو ُثَع َرَأْت ِمْشَظ ِبُكْفِخِىَغ ِقضَل َيْكُفْخَف ِباّلَِلِ َقاَؿ َيْكُفْخَف اْلَعِذضَخ َكَيْكُفْخَف اإلِْ

 َرَأْيُت ِمْشَظ َخْضًخا َقُط (( َشْضًئا َقاَلْت َما
ِ ْبُغ َعبَّاٍس[  ]متفق عمضو َعْبُج َّللاَّ
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كقالػا: كإف كانت ىشاؾ ركايات أخخػ إال أف ىحه الخكاية ىي أشيخ الخكايات في الباب، ك الخبلؼ بضغ األئسة في 
ضع، فضجدئظ أف ترمي الكساؿ ال في اإلجداء كالرحة، فضجدغ في أصل الدشة ركعتاف كدائخ الشػافل عشج الجس

ركعتضغ فقط كأية صبلة عادية، كىحا الحج األدنى، كأدنى الكساؿ عشج األئسة الثبلث أف يحـخ بشضة صبلة 
الكدػؼ، نػيت أف أصمي صبلة الكدػؼ، ك يقخأ فاتحة الكتاب، ثع يخكع، ثع يخفع رأسو كيصسئغ، ثع يخكع ركػعًا 

غ، فيحه ركعة، كمقبػؿ مشظ ركعتاف كأية صبلة، قضاـ، كقخاءة، ك ثانضًا، ثع يخفع رأسو كيصسئغ، ثع يدجج سججتض
ركػع، ك سججتاف، أؼ ركعتاف، فالحج األدنى مغ الكساؿ كسا ذكخ قبل قمضل أْف تقف، كتقخأ، كتخكع، ثع تقف، 

 كتصسئغ كتخكع، ثع تقف كتصسئغ، كتدجج سججتضغ، كتعضجىا كالخكعة الثانضة.

ماف، كركػعاف، كسجػداف، ك باقي الربلة مغ قخاءة، كتذيج، كشسأنضشة كغضخىا إذًا ىي ركعتاف، كفي كل ركعة قضا
مغ الرمػات أعمى الكساؿ، اآلف السجارس درجات؛ مقبػؿ، كناجح، ك شخؼ، فأدنى الشجاح مقبػؿ كسا قمت قبل 

، ك يدتفتح، ك يدتعضح، كيقخأ الفاتحة، ثع سػرة البقخة، أك قجرىا في الصػؿ، ثع يخكع  قمضل، كأعمى الكساؿ أف يحـخ
ركػعًا شػيبًل، ك يدبح قجر مئة آية، ثع يخفع مغ ركػعو فضدبح كيحسج هللا عد كجل في اعتجالو، ثع يقخأ الفاتحة، 
ك سػرة دكف القخاءة األكلى آؿ عسخاف، أك قجرىا، ثع يخكع فضصضل الخكػع، كىػ دكف الخكػع األكؿ، ثع يخفع مغ 

تجاؿ ثع يدجج سججتضغ شػيمتضغ، كال يصضل الدجػد بضغ الدججتضغ، ثع يقـػ الخكػع فضدبح ك يحسج، كال يصضل االع
إلى الخكعة الثانضة فضفعل مثمسا فعل في األكلى، لكغ يكػف دكف األكؿ في الصػؿ في كل ما يفعل، ثع يتذيج 

 كيدمع، فعشجؾ حج مقبػؿ كمتػسط، كعاٍؿ.

 السقبػؿ: ركعتاف كأية صبلة.

 امضغ كركػعضغ كسجػديغ.الستػسط: ركعتاف كل ركعة بقض

العالػي: تقخأ البقخة، كتدبح مقجار مئة آية، كتقف مخة ثانضة كتقخأ آؿ عسخاف، ك تدبح مقجار مئة آية، أك أقل بقمضل، 
 ثع تقف كتصسئغ، ثع تدجج، كتدجج، ك تعضج في الثانضة ما فعمتو في األكلى. 

 عجـ كركد الخصبة في صبلة الكدػؼ :

ي خدػؼ القسخ، ألنيا صبلة لضمضة، كالرمػات المضمضة جيخية، كالشيارية سخية، ك لخبخ كاآلف يجيخ بالقخاءة ف
عائذة أف الشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع جيخ في صبلة الخدػؼ، كال يجيخ في صبلة كدػؼ الذسذ، كالشبي ما 
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عائذة، صبلىا بقخاءة جيخية، صبلىا جساعة الخدػؼ، بل صبلىا فخدًا في بضتو، فَسغ الحجة في ذلظ؟ الدضجة 
 ألنيا صبلة لضمضة.

إف الشبي َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع صمى صبلة الكدػؼ فمع ندسع لو صػتًا، ألنيا صبلة نيارية، كإلى ىحا ذىب 
 الحشفضة كالسالكضة كالذافعضة.

 أما الخصبة فمضدت كاردة كسا قمت في صبلة الكدػؼ، إال أف بعس األئسة قالػا: ألف الشبي قاـ كقاؿ: 
ٍج َكال ِلَحَضاِتِو َفِإَذا َرَأْيتُ  َْ ُسػُىَسا َفاْدُعػا َّللَاَ َكَصُمػا )) ِإَف الَذْسَذ َكاْلَقَسَخ آَيَتاِف ِمْغ آَياِت َّللَاِ ال َيْشَكِدَفاِف ِلَسْػِت َأ

َت  َيْشَجِمَي(( َْ 
 ]البخارؼ عغ السغضخة بغ شعبة[

كىحه الربلة أييا األخػة سشة مؤكجة عشج جسضع األئسة، كىي كاجبة عشج األحشاؼ، كنحغ إف شاء هللا تعالى 
نرمضيا يـػ األربعاء، فإذا لع أسافخ سأكػف معكع إف شاء هللا، كعمى كلٍّ فأبػ دمحم هللا جداه هللا خضًخا يرمي بشا 

مامًا الحج الستػسط، حتى ال نشفخ األخػاف، إف شاء هللا نرمضيا يـػ األربعاء في أثشاء الكدػؼ، إذا لع أسافخ إ
 سأصمضيا معكع، فإذا سافخت فاعحركني، أصمضيا مشفخدًا.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 بعس األْكاـ في أداء الدكاة -. : عم  مغ تجب الدكاة  1الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
ك أِرنا  أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، ك َأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتباعو،

الباشل باِشبًل كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ. 

 الدكاة :

أييا األخػة الكخاـ، مغ السػضػعات التي ُتشاسب ىحا الذيخ الكخيع مػضػع الدكاة، كىحا السػضػع ِبَذكل تفرضمي 
بلة، كمػضػع الّرضاـ، كنبجأ بعج عضج الِفصخ إف  سػؼ نْبحُثو إف شاء هللا تعالى بعج العضج، كقج أْنَيضشا مػضػع الرَّ

شاء هللا تعالى مػضػع الدكاة، كلكغ ال بأس في ىحا المِّقاء ِبَبعس القزايا اليامة في الدكاة، ألفَّ َدفع الدَّكاة في 
 لدبلـ. رمزاف شيء مدتحّب كسا سشَّو الشبي عمضو الربلة كا

فطػه: َعْغ َأِبي َكْبَذَة اأْلَْنَساِريِّ َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصمَ  ْْ ثكع ْجيًثا فا   َّللَا َعَمْضِو )) ثبلثة ُأْقِدع عمضيّغ، كُأْجِّ
َفُطػُه َقاَؿ َفَأَما الثَ  ْْ ِجيًثا َفا َْ ُثُكْع  جِّ َْ بَلُث اَلِحي ُأْقِدُع َعَمْضِيَغ َفِإَنُو َما َنَقَز َماَؿ َكَسَمَع َيُقػُؿ َثبَلث  ُأْقِدُع َعَمْضِيَغ َكُأ

َيْفَتُح َعْبج  َباَب َمْدَأَلٍة ِإاَل َفَتَح  َعْبٍج َصَجَقة  َكاَل ُضِمَع َعْبج  ِبَسْطَمَسٍة َفَضْرِبُخ َعَمْضَيا ِإاَل َزاَدُه َّللَاُ َعَد َكَجَل ِبَيا ِعِدا َكاَل 
َفُطػُه َفِإَنُو َقاَؿ ِإَنَسا الُجْنَضا أِلَْرَبَعِة َنَفٍخ َعْبج  َرزَ َّللَاُ َلُو َباَب فَ  ْْ ِجيًثا َفا َْ ُثُكْع  جِّ َْ َقُو َّللَاُ َعَد َكَجَل َمااًل ْقٍخ َكَأَما اَلِحي ُأ

ِ َعَد َكَجلَ  َسُو َكَيْعَمُع ّلِلَِ َقُو َقاَؿ َفَيَحا ِبَأْفَزِل اْلَسَشاِزِؿ َقاَؿ َكَعْبج  َرَزَقُو  َكِعْمًسا َفُيَػ َيَتِقي ِفضِو َرَبُو َكَيِرُل ِفضِو َرِْ َْ ِفضِو 
اَؿ َفَأْجُخُىَسا َسَػاء  َقاَؿ َكَعْبج  َّللَاُ َعَد َكَجَل ِعْمًسا َكَلْع َيْخُزْقُو َمااًل َقاَؿ َفُيَػ َيُقػُؿ َلْػ َكاَف ِلي َماؿ  َعِسْمُت ِبَعَسِل ُفبَلٍف قَ 

َسُو َكاَل  َمااًل َكَلْع َيْخُزْقُو ِعْمًسا َفُيَػ َيْخِبُط ِفي َماِلِو ِبَغْضِخ ِعْمٍع اَل َيَتِقي ِفضِو َرَبُو َعَد َكَجَل َكاَل َرَزَقُو َّللَاُ   َيِرُل ِفضِو َرِْ
َقُو َفَيَحا ِبَأْخَبِث اْلَسَشاِزِؿ َقاَؿ َكَعْبج  َلْع َيْخُزْقُو َّللَاُ  َْ ِ ِفضِو  َمااًل َكاَل ِعْمًسا َفُيَػ َيُقػُؿ َلْػ َكاَف ِلي َماؿ  َلَعِسْمُت  َيْعَمُع ّلِلَِ

 ِبَعَسِل ُفبَلٍف َقاَؿ ِىَي ِنَضُتُو َفِػْزُرُىَسا ِفضِو َسَػاء  ((
 ]التخمحؼ عغ أبي كبذة األنسارؼ رضي هللا عشو[
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 ثبلثة أنا فضيّغ رجل كفضسا سػػ ذلظ فأنا كاحج مغ الشاس: ما َسِسعُت حجيًثا عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عِمسُت أنَّو حقّّ 
 مغ هللا تعالى، فإذا َسِسعشا حجيًثا عغ رسػؿ هللا صمى هللا عمضو كسمَّع فضشبغي أف نعمَع ِعْمع يقضغ أنَّو حق. 

ا ِبَضِسضِشِو َيُقػُؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَف َّللَاَ َعَد َكَجَل َيْقَبُل الَرَجَقاِت َكَيْأُخُحىَ  )) َعِغ َأِبي ُىَخْيَخةَ 
َت  ِإَف الُمْقَسةَ  َْ ُجُكْع ُمْيَخُه َأْك َفُمَػُه َأْك َفِرضَمُو  َْ ِجُكْع َكَسا ُيَخبِّي َأ َْ ِجيِثِو  َفُضَخبِّضَيا أِلَ َْ ٍج َكَقاَؿ َكِكضع  ِفي  ُْ َلَتِرضُخ ِمْثَل ُأ

َيْسَحُق َّللَاُ الخَِّبا َكُيْخِبي َكَتْرِجيُق َذِلَظ ِفي ِكَتاِب َّللَاِ ) َكُىَػ اَلِحي َيْقَبُل الَتْػَبَة َعْغ ِعَباِدِه( )َكَيْأُخُح الَرَجَقاِت ( َك ) 
 الَرَجَقاِت ( ((

 ىخيخة[ ]أحسج كالتخمحؼ عغ أبي

 أال ُتِحّب أفَّ شضًئا ِمغ ماِلَظ يأخحُه هللا ِبَضسضشو؟ ِاْدَفع زكاة ماِلَظ. 

 خراؿ خسدة إذا أصابت السدمسضغ كانت ببلء عمضيع :

 ك: 
َمْعَذَخ اْلُسَياِجِخيَغ َخْسذ  ِإَذا  ))َعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ ُعَسَخ َقاَؿ: َأْقَبَل َعَمْضَشا َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ َيا
َت  ُيْعِمُشػا بِ  َْ ـٍ َقُط  َذُة ِفي َقْػ ِْ َيا ِإاَل َفَذا ِفضِيُع الَصاُعػُف اْبُتِمضُتْع ِبِيَغ َكَأُعػُذ ِباّلَِلِ َأْف ُتْجِرُكػُىَغ َلْع َتْطَيِخ اْلَفا

ِشضَغ َكِشَجِة َكاأْلَْكَجاُع اَلِتي َلْع َتُكْغ َمَزْت ِفي َأْسبَلفِ  ِيِع اَلِحيَغ َمَزْػا َكَلْع َيْشُقُرػا اْلِسْكَضاَؿ َكاْلِسضَداَف ِإاَل ُأِخُحكا ِبالدِّ
َلْع ُيْسَصُخكا َكَلْع  ِء َكَلْػاَل اْلَبَياِئعُ اْلَسُئػَنِة َكَجْػِر الُدْمَصاِف َعَمْضِيْع َكَلْع َيْسَشُعػا َزَكاَة َأْمَػاِلِيْع ِإاَل ُمِشُعػا اْلَقْصَخ ِمَغ الَدَسا
ِفي َأْيِجيِيْع َكَما َلْع َتْحُكْع  َيْشُقُزػا َعْيَج َّللَاِ َكَعْيَج َرُسػِلِو ِإاَل َسَمَط َّللَاُ َعَمْضِيْع َعُجِكا ِمْغ َغْضِخِىْع َفَأَخُحكا َبْعَس َما

  ِإاَل َجَعَل َّللَاُ َبْأَسُيْع َبْضَشُيْع ((َأِئَسُتُيْع ِبِكَتاِب َّللَاِ َكَيَتَخَضُخكا ِمَسا َأْنَدَؿ َّللَاُ 
ِ ْبِغ ُعَسخ[  ]ابغ ماجو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

حكذ الجشدي، فيي  أؼ أعػذ باهلل أف َتِرمػا إلى زماٍف فضو ىحه الِخراؿ الخسدة، فالفاحذة الدنا كممحقاتيا مغ الذُّ
ثشي رجل كاف ِبفخندا قاؿ لي: ُتْقصع بخامج  إف مارسػىا ِسخًِّا ففي السجتسع بعس الخضخ، فإذا أْعمشػا بيا حجَّ

ء، كحضشسا يفتخخ اإلنداف ِبَبعس السعاصي كالفػاحر، كيقػؿ: فعمُت التمفديػف ِلَتْطيخ إعبلنات ِلَبعس دكر الِبغا
كحا ككحا، فيحه تحت كمسة حتَّى ُيعمشػا بيا، فاْسَتِسعػا إلى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ماذا قاؿ قبل ألف كأربعسئة 

التي لع تكغ في  عاـ؟ إال فذا فضيع أكجاع مغ لع يكغ في غضخىع، ألضذ مخض اإليجز أحج ىحه األكجاع الػبضمة
خشة يقػؿ: إيجز فتيخب مشو!! ِلَخْػِفِيع مغ  بح كصل إلى أكربا، كأصَبح السجـخ إذا الَحَقْتُو الذُّ أسبلفيع؟ ىحا الذَّ
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 الَعجكػ.
ثعَّ إنقاص السضداف يػجب الَقحط، مشح أربعضغ عاًما لع تْذيج ِدمذق أمصاًرا بيحه الشِّدبة، ثسانػف ممضستخًا، ما ييصل 

ة السؤكنة، كىي  في لضمة ضف كاألنيار في الحزضس، كِشجَّ ـٍ ِبكاِممو، نحغ عمى مذارؼ الرَّ كاحجة ندؿ في عا
مصاف.  غبلء الحاجات، كَجْػر الدُّ

ع كبيائع ُرتَّع ُصبَّ العحاب عمضكع مغ  كمْشُع الدكاة يػجب مْشع القصخ مغ الدساء، فمػال ُشضػٌخ ُركَّع كأشفاؿ ُرضَّ
 فػقكع صبًِّا.

 ج هللا كرسػلو يػجب تدمضط العجّك عمضشا، فالعجّك لضذ مغ السدمسضغ كالضيػد.كنقس عي

كعجـ حكع األئسة ِبِكتاب هللا، إال جعل هللا البأس بضششا، فالبأس بضشيع، كلضذ عمى عجّكىع، فيحا الحجيث تعشضَشا مشو 
أف، فْقخة كاحجة؛ كلع َيْسشعػا زكاة أمػاليع إال ُمِشعػا الَقصخ مغ الدساء، يْخخ ز َلْحُع البَذخ، كيختِفُع ِسعخ لحع الزَّ

أف.   ِنداٌء كاِسضات عاريات في رمزاف، كمائبلت ُمِسضبلت، ِبيّغ يختفع ِسعخ لحع الزَّ

 عم  مغ تجب الدكاة ؟

كسا قمُت قبل قمضل لغ أْدُخل في تفرضبلت الدكاة إال بالَقجر الحؼ َيعشضشا في رمزاف كلشا َعػدة بعس رمزاف إف 
 هللا ليحا البحث.شاء 

عمى مغ َتِجُب الدكاة؟ تِجُب الدكاة عمى السدمع الُحّخ، فالعبج ال تجب عمضو الدكاة، الساِلِظ لمشِّراب، َفِعذخكف 
ة، تقضضع ىحا الشِّراب يتخاكح مغ ثسانضة  مثقااًل مغ الحَّىب، أك عذخكف ديشارًا مغ الحََّىب، أك مئتا ِدرىٍع مغ الفزَّ

َسغ مَمَظ ىحا الَسبَمغ، كحاؿ عمضو الَحْػؿ، َكَجب عمضو َدْفُع الدَّكاة، كُيْذتخط في الشِّراب أف يكػف آالؼ إلى عذخة، فَ 
فاِضبًل عمى الحاجات الزخكرّية التي ال ِغَشى لمسخء عشيا كالصعاـ كالذخاب، فإذا كاف بضتظ فضو مؤكنة َتكفضظ 

كلػ كاف ثسشو غالًضا ألّنو مدتيمظ، ككحا السخكب، أما إف  لؤلكل فيحا الصعاـ لضذ عمضو زكاة، كالَسْمبذ، كالَسدكغ،
كانت لظ مخكبة أخخػ تشػؼ بضعيا فيحه عمضيا زكاة، كآلة الِحخفة، فيحه لضذ عمضيا زكاة ألنَّيا أمػاؿ غضخ ناِمَضة 

ْبح لِكغَّ إف كشت تدُكغ بضًتا ى ل بإمكانظ أف تبضعُو؟ كلكشيا مدتيمكة، كمعشى ناِمَضة أْؼ بإمكانظ أف تبضعيا فتأخح الخِّ
 ال تدتصضع.
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الذخط الثاني: أف يحػؿ عمى الشِّراب الَحػؿ الِيْجخّؼ، فَدشة الدَّكاة لْضَدت شْسِدضَّة كلكغ َقَسخّية، كالشبي عمضو 
الربلة كالدبلـ كاف يْجفُع زكاة مالو ِبَخمزاف، لحا اْنتَقْضُت لكع ىحا السػضػع في ىحه األياـ الفزضمة، كقج يقػؿ 

جكع: أنا لع أُقع ِبالَجخد اآلف؟ أنا أقػؿ لو: ِاْدفع دفعًة عمى الِحداب، مػضػع الدكاة مػضػع دقضق، كال أحّب أف أح
ُتمقي الساؿ ُجداًفا، لضذ لظ أجخ، كلكغ مسكغ أف تبجأ مغ كاحج شػاؿ، ِبَجْفع زكاة العاـ القاِدـ، َفِسغ كاحج شػاؿ 

شػاؿ كما دفعَت شضًئا، بعج شػاؿ بمَغظ أّف إنداًنا لو ابغ معو مخض  تفتح مغ ِحداباتظ ِحداب الدكاة، فإذا مزى
ُعزاؿ، كمزصّخ إلجخاء َعَسِمضَّة، فأْعَصْضَتُو خسدة آالؼ، أيَّْجت ىحا السبمغ عمى ِنضَّة الدكاة، كبعج َشيخيغ بمغظ أّف 

لعاـ، فإذا جاء رمزاف كجخْدت مالظ امخأة أرممة مقصػعة؛ َدَفْعت ليا ألفًا، كسجَّمت ما َدَفعت، فأنت َتجفع شػاؿ ا
ككاف مثبًل عذخة آالؼ تخػ أنت ما دَفعتُو ِخبلؿ الدشة، تشقز مثبًل ما دفعت كتجفع الحؼ بقي، فمػ كاف زكاة 
مالظ عذخة آالؼ، كدفعت أنت خبلؿ الدشة سّتة آالؼ لع يبق عمضظ إال أربعة آالؼ، فالدكاة ال يجػز تأخضخىا، 

ًما، فإذا حاؿ الَحػؿ الِيجخّؼ عمى الساؿ يجب َدفُع زكاة الساؿ عمى الَفػر عشج معطع كلكغ يجػز َدفُعيا ُمقجَّ 
العمساء، ك األقخبػف أكلى بالسعخكؼ، لحا أنا أقػؿ لظ: ِاْدفع زكاة مالظ عمى مجار العاـ اليجخؼ كبخمزاف ِاشخح 

ّج مغ كسالو في الحػؿ كّمو، كىشاؾ عّجة آراء السجفػع مغ الباقي، ىحا كُيعتبخ ابِتجاؤُه مغ يـػ ُمْمظ الشِّراب، كالب
 سشختار أْكجييا إف شاء هللا.

ىشاؾ رأؼ، أفَّ عذخة آالؼ لضخة سػرية يجب أف تكػف معظ في رمزاف إلى رمزاف القادـ، كيجب أف تبقى 
 خ.عذخة آالؼ دائًسا، فمػ نقَرت مئة لضخة سقصت الدكاة عغ السبمغ فبعس اآلراء فضيا صعػبة أك فضيا ُعدْ 

ة ُكجػد   ىشاؾ رأٌؼ ثاف كىػ أنَّو ُيْذتخط في الساؿ الحؼ تِجُب الدكاة في َعْضِشِو كُيعتبخ فضو الَحػؿ كالحََّىب كالِفزَّ
الشِّراب في جسضع الَحػؿ، كىحا الخأؼ نفدو، فإف نقز الشِّراب في لحطة مغ الحػؿ انقصع الحػؿ، فإف كُسَل 

ل الشِّراب، فمػ كانت معي عذخة آالؼ في كاِحج رمزاف، كمزى الذيخ بعج ذلظ اْسُتأِنف الحػؿ مغ حضغ َيْكسُ 
كالذيخيغ، كفي الذيخ الدادس اْضصخرُت أف أدفع ألف لضخة، سَقَصت الدكاة حضشيا، كىحا الخأؼ ُيتضح التيّخب مغ 

 الدكاة.
ؿ  الَحػؿ كآخِخه، كال يزّخ الشقز ىشاؾ رأٌؼ أْكجو مشو، قاؿ أبػ حشضفة رحسو هللا: الُسْعتَبُخ ُكجػد الشِّراب في أكَّ

بضشيسا، فمػ كاف معي ِبَخمزاف عذخة آالؼ، كبخمزاف الثاني عذخة آالؼ، ىشا تدتحّق عمّي الدكاة، أما ِضسغ 
شة زادكا نقرػا ال ييّع، كاألْرَيح مغ ذلظ إقامة الَجْخد كّل سشة، معظ في ىحا الضـػ عذخة آالؼ، إًذا عمضظ زكاة،  الدَّ

 خ أْسيل، فيحا رأؼ اإلماـ أبي حشضفة رحسو هللا، كىحا أْكجو اآلراء.فاألمػر بالُضدْ 
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رع، نحغ  كىشاؾ رأؼ آخخ ُيعّج حبلِّ كَسًصا، قالو العبجرؼ: أمػاؿ الدكاة نػعاف أحجىسا ما ىػ َنَساٌء في نفِدِو كالدَّ
شػات، فال حبػب كالثسار تجب الدكاة عشجنا مػسع تفاح كاحج، كمػِسع شعضخ كاحج، كمػِسع عجس كاحج، فبل تػجج سَّ

فضيا ِلُػجػدىا فقط، كالشػع الثاني ما ُيْخَصج لمشَّساء كالجراىع كالجنانضخ، كعخكض التِّجارة، كالساشضة، فيحا ُيْعتبخ فضو 
 الَحػؿ فبل زكاة في ِنراِبِو حتَّى يحػؿ عمضو الَحػؿ. 

 الدكاة في ماؿ الربّي كالسجشػف :

ؼ الدكاة عشيسا في ماليسا إذا بمغ ِنراًبا، سألشي أحجىع سؤااًل فقاؿ: لي يجب عمى كلي الربّي كالسجشػف أ ف يؤدِّ
شخيظ في أكركبا، كلو مدرعة، فَذخيُكو ديُشُو ضعضف، فسا أعصاُه َتػجضًيا في َدْفع الدَّكاة، الذخيظ الُسقضع في سػريا 

لو: ِاْدَفْعيا، كىي حّق، كىي َديٌغ في ذمَّتو،  ُيجيُخ لو مدرعة، سألشي: أَأْدَفُع زكاة الساؿ مغ دكف عمع شخيكي؟ فقمتُ 
إف كاف ىػ ال يعمع، أك كاف جاىبًل، كُحكسُو كُحْكع السجشػف!! كضف؟ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ رأػ في الصخيق 
كُمراب مجشػًنا، فأراد أف ُيعِصَي أصحاَبُو درًسا بمضًغا، قاؿ: مغ ىحا؟ قالػا: ىحا مجشػف! فقاؿ: ال، ىحا ُمْبَتمى، 

كلكّغ السجشػف مغ عرى هللا، فالحؼ يقػؿ لظ: ال أْدفُع زكاة مالي، ىحا ُحكسُو ُحكُع الَسجشػف! لحلظ أْفتْضُتُو بيحه 
 الفتضا. 

ِه َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َخَصَب الَشاَس َفقَ  َأاَل َمْغ َكِلَي َيِتضًسا اَؿ ))َعْغ َعْسِخك ْبِغ ُشَعْضٍب َعْغ َأِبضِو َعْغ َججِّ
َت  َتْأُكَمُو الَرَجَقة (( َْ  َلُو َماؿ  َفْمَضَتِجْخ ِفضِو َكاَل َيْتُخْكُو 

ِه[  ]التخمحؼ َعْغ َعْسِخك ْبِغ ُشَعْضٍب َعْغ َأِبضِو َعْغ َججِّ

ًا، فأنت إذا أردت خبئ ماَلَظ، فإذا كاف أفخاد اأُلّمة معيع أمػاؿ شائمة، ككّل شيء  ىحه َنَطِخيَّة اْقِتراِديَّة ميّسة ججِّ
مخبأ بالرشاديق، كاألّمة فقضخة لػ أخحنا مئة ألف ِلَسذخكع، أيًِّا كاف السذخكع، الحؼ يخخز األسعار قانػف ثابت 

َشػات أفَّ ِسعخ البضس ىبط عغ التَّْدعضخة القانػنضَّة، كأصبح ِسعخ الكختػنة ِتدع ىػ تػافخ الِبزاعة، عِمْسُت مغ سَ 
ـٍ نذأْت أزمة  َمع، َفِسغ عا لضخات، كىحا كّمو ِلَػْفخة اإلنتاج، َفَػْفخة اإلنتاج ىي العامل الػحضج في تشديل أسعار الدِّ

خط، ففاجأني إعبلف في الرحضفة أّف السدرعة عَمف َفُدِسح لمشاس جسضًعا أف يدتػردكا الَعمف مغ دكف قضج أك ش
الفبلنّضة تبضع العَمف ِبُكمفِتِو فقط، ما الحؼ أرخز األسعار؟ تػافخ البزاعة، لحا إف كاف مع شخز ممضػف لضخة 
عمضو أف يْجفع عمضيا في كّل سشة زكاتيا، فالدكاة كحجىا َتكفل أف تأكميا كّميا بعج أربعضغ عاًما، فأحج بػاعث 

ار الساؿ أّف الساؿ إذا بقَي ُمجسًَّجا تأكمو الدكاة كيتبلشى، كال بّج مغ اْسِتثساره فإذا اْسَتْثسخَتُو في أّؼ َمْذخكع اْسِتثس
ساَىْسَت في َكْفخة اإلنتاج، فإذا ساَىْست في َكفخة اإلنتاج ىبَصت األسعار، كحضشيا يعضر الشاس في بحبػحة، لحلظ 
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خكف في تفدضخ قػلو تعال  ى: قاؿ السفدِّ

ـٍ ُمِحضٍط   ي َأَخاُؼ َعَمْضُكْع َعَحاَب َيْػ ي َأَراُكْع ِبَخْضٍخ َكِإنِّ  ﴿ ِإنِّ
 [ 48] سػرة ىػد : 

؟ ألّف السرخكؼ  خكف: أْؼ َكْفخة السػاد، كرخز األسعار، لساذا ُيصالبظ الشَّجار ِبَسبمغ باىع ِلُغخفة الشـػ قاؿ السفدِّ
َضة ِبزاعة، ساىع ىحا الصَّْخح  غاؿ، فمػ ىبط السرخكؼ لَقِشَع ِبِخْبٍح أقّل، فيحه سمدمة متكاممة، لػ أّنظ شخْحت كسِّ

عخ، حضشيا ُتداىع ىح ه البزاعة ِبَتخفضس أسعار السػاد الغحائّضة، التي ُتداىع ِبَتخفضس أسعار الخذب، ِبَخفس الدِّ
فمسَّا ندؿ مدتػػ السعضذة قشع الشَّجار ِبَجخل أقّل، فيحه العسمضَّة صعػد مدتسّخ أك ندكؿ مدتسّخ كقج قاؿ عمضو 

 الربلة كالدبلـ أييا األخػة الكخاـ: 

َت  َتْأُكَمُو الَرَجَقة (( ))... َأاَل َمْغ َكِلَي َيِتضًسا َلوُ  َْ  َماؿ  َفْمَضَتِجْخ ِفضِو َكاَل َيْتُخْكُو 
ِه[  ]التخمحؼ َعْغ َعْسِخك ْبِغ ُشَعْضٍب َعْغ َأِبضِو َعْغ َججِّ

 لكّغ الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ كأنَّو يعضر معشا في األسػاؽ، كتاجخ عخيق، فيػ ملسو هيلع هللا ىلص نبّي ُمْخَسل، كلكغ ال
يشصق عغ اليػػ، قاؿ: كال تجعل مالو دكف مالظ! ُانطخ إلى ىحا السعشى الجقضق، فمػ كشَت تاِجًخا كَكِصضِّا عمى 
أيتاـ كمعظ مئة ألف ِلضتضع، كأنت معظ خسدسئة ألف رأسساؿ َشخري، كعخضػا عمضظ ِبزاعة ججيجة ال تعخؼ 

زاعة! جخَّْبت فإذا بالِبزاعة لع ُتَبع! فتقػؿ: لضذ ىل ُتباع أـ ال؟! تقػؿ: سػؼ أَضع ماؿ ىحا الضتضع في ىحه الب
لكع ِقدسة، أما مالظ فتَزُعُو بالِبزاعة الخاِئَجة كرْبحيا مزسػف، كرأسسالظ كَضعتو ىشا، أما ىحا الضتضع السدكضغ 

ة تتَّقي بو فتْسَتحغ الِبزاعة ِبسالو، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: "كال تجعل مالو دكف مالظ" فبل تجَعل مالو كالجريئ
األخصار! لضذ ىحا إنراًفا، كلضذ ىحا إخبلًصا، كلضذ ىحا كفاًء، فإذا كاف معظ ماؿ الضتضع كاف عمضظ أف تْشتقي 

 الِبزاعة الخاِئَجة، كالسعخكؼ بضُعيا، كالحؼ ُيَعجُّ بضُعيا حقضقة ثابتة.

مخَّز السػضػع إذا كاف تحت إدارتظ ماؿ، ككانت عائذة رضي هللا عشيا ُتخِخُج زكاة أْيتاـ كانػا في ِحْجخىا، أْؼ مُ 
ِاْدفع عشو الدكاة، شبًعا دفع الدكاة لمسؤمغ أكلى كلؤلقارب أكلى كأكلى، كإذا كاف ال يعخؼ أك جاىل أك مجشػف أك 

 صبّي فاْدفع عشو الدكاة فإّنو حق عمضو ال يدقط بالتقادـ. 
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 ْكع السالظ السجيغ :

شي عذخ ألف لضخة، كلكغ عمضو دفع بعج َشيخ ستَّة آالؼ، أك خسدة آالؼ، السالظ السجيغ: لػ أّف شخرًا يسمظ اث
مغ كاف في يجه ماٌؿ َتِجب فضو الدكاة، كىػ َمجيٌغ، أْخَخَج مشو ما يفي ِبَجْيِشِو، كزكَّى بالباقي، معو ثسانضة عذخ ألفًا، 

قضة ىحه، كىحا ُيدسُّػنو تقاص، تصخح كعمضو ثسانضة آالؼ َديغ، كيبقى عذخة آالؼ فَضْجفع زكاة مالو مغ العذخة البا
ما عمضظ ِمسَّا لظ فالتفاضل تجَفُع عشو الدكاة، فعمى مدتػػ محّل ِتجارؼ تْجُخد البزاعة، فسثبًل عشجؾ ِبزاعة 
شجكؽ ثبلثة آالؼ، كلظ ُديػف مْدتحقَّة ثابتة؛ ِستَّة آالؼ، كعمضظ ضخيبة، كِذمع  ِبَثسانضة آالؼ مثبًل، كلظ بالرُّ

ديغ فسا عمضظ إال أف تعسل تقاص؛ ِمغ كإلى، كىحه المغة الُسحاسبضَّة السػجػدات كالسصمػبات، فالدكاة عمى ِلُسَػرِّ 
التفاضل كالتقاص ال عمى كّل الساؿ، كالحؼ يسمظ اثشي عذخ ألف لضخة بالرشجكؽ، كعمضو عذخة آالؼ فبل شيء 

 عمضو ألنَّيع دكف الشِّراب، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 َصَجَقَة ِإاَل َعْغ َضْيِخ ِغًش  (()) اَل 

 ]البخارؼ َعْغ أبي ىخيخة [

ْشيع ِإَل  اْلَضَسِغ َفَقاَؿ ))َعِغ اْبِغ َعَباٍس َرِضي َّللَا َعْشيَسا َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َبَعَث ُمَعاًذا َرِضي َّللَا عَ 
ْع َو ِإاَل َّللَاُ َكَأنِّي َرُسػُؿ َّللَاِ َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ َفَأْعِمْسُيْع َأَف َّللَاَ َقِج اْفَتَخَض َعَمْضيِ اْدُعُيْع ِإَل  َشَياَدِة َأْف اَل ِإلَ 

ـٍ َكَلْضَمٍة َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ َفَأْعِمْسُيْع َأَف َّللَاَ اْفَتَخَض َعَمْضِيعْ  َجَقًة ِفي َأْمَػاِلِيْع ُتْؤَخُح َص  َخْسَذ َصَمَػاٍت ِفي ُكلِّ َيْػ
 ِمْغ َأْغِشَضاِئِيْع َكُتَخُد َعَم  ُفَقَخاِئِيْع ((

 ]البخارؼ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ َعْشيَسا[

 َديغ هللا أّْق بالقزاء :

ـ عمى كَديغ هللا أحّق بالقزاء كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ، كمغ مات كعمضو زكاة فإنَّيا َتِجُب في  مالو، كُتقجَّ
 الغخماء، كالػصّضة، كالػرثة.

فغ لكغ باعِتجاؿ،  ؿ شيء ُيَجيَّد كُيْجفغ، فبل بّج مغ َدْفع نَفقات الجشازة كالجَّ نحغ عشجنا قاعجة؛ إذا ماَت السّضت أكَّ
لضذ أف تقضع غحاًء ُيكّمفظ عذخيغ ألف لضخة، ىحا ال يجػز، فالشََّفقات الزخكرّية ىحه ُتْحدع أكَّاًل مغ الُسَتَػفَّى، كبعج 

يغ السستاز كى كجة، كزكاة الساؿ التي لع ُتْجفع، ثّع الجائشػف كبعج ذلظ َتشفضح ذلظ الجَّ ع الغخماء، كمشو َميخ الدَّ
يغ السستاز، الحؼ يْؤخح قبل كّل شيء بعج َتجيضد  الَػِصضَّة، كبعج ذلظ يأخح الػَرثة ِمسَّا بقي، فسكاف الدَّكاة مع الجَّ
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 السّضت: 
الشبي صم  هللا عمضو كسّمع فقاؿ: َعِغ اْبِغ َعَباٍس َرِضي الَميع ))عغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا أَف رجبًل جاء 

 َكَعَمْضَيا َصْػـُ َشْيٍخ َعْشيَسا َقاَؿ َجاَء َرُجل  ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ِإَف ُأمِّي َماَتْت 
ُق َأْف ُيْقَز ((َأَفَأْقِزضِو َعْشَيا َقاَؿ َنَعْع قَ  َْ  اَؿ َفَجْيُغ َّللَاِ َأ

 ]البخارؼ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ َعْشيَسا[

 نحغ نأخح الفْقخة األخضخة؛ َديغ هللا أحق أف ُيْقزى، ىحه ُتدحب عمى الدكاة. 

 الشضة مغ شخكط الدكاة :

 تعالى كيصمب بيا ثػابو، كيْجـد ِبقمِبو أنَّيا الدَّكاة يذتخط لمدكاة الشّضة، كذلظ لكي يقرج السدكِّي عشج أداِئيا كْجو هللا
السفخكضة عمضو، كاْشتخط اإلماـ الذافعي الشّضة عشج األداء، كعشج أبي حشضفة أفَّ الشّضة تجب عشج األداء أك عشج عدؿ 
جانب، الػاجب، ما ىػ عدؿ الػاجب؟ لػ كاف ِلَذخز ماؿ بالرشجكؽ، فحَدبيع كمدظ مبمغ الدكاة ككَضعيع بِ 

 كنػػ بو الدكاة فيحا عدؿ ماؿ الدكاة كىػ يشتطخ الساؿ السشاسب.
ز اإلماـ أحسج َتقجيع الشضَّة عمى األداء زمًشا يدضًخا، فقبل األداء، كمسكغ عشج األداء، كمسكغ عشج العدؿ، فضجب  كجػَّ

ع يتسكَّغ مغ أدائيا فَضجػز لو التأخضخ إخخاج الدكاة َفْػًرا عشج ُكجػبيا كيْحُخـ تأخضخ أداِئيا عغ كقت الػجػب إال إذا ل
حتَّى يتسكَّغ، كأف يكػف مدافخًا ىحه حالة، كلكشَّشي أنرحكع قبل كّل شيء ِادفعػا سمًفا، كاْفتح حداب الدكاة مغ 
 كاحج شػاؿ، حضشيا يربح الجفع سيبًل عمضظ، كقج ركػ أحسج كالبخارؼ عغ عقبة بغ الحارث رضي هللا عشو قاؿ: 

ـَ َسِخيًعا َة ْبِغ اْلَحاِرِث َرِضي َّللَا َعْشيع َقاَؿ َصَمْضُت َمَع الَشِبيِّ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع اْلَعْرَخ َفَمَسا سَ ))َعْغ ُعْقبَ  َمَع َقا
ـِ ِمْغ َتَعُجِبِيْع ِلُدْخَعِتِو  َفَقاَؿ َذَكْخُت َكَأَنا ِفي الَربَلِة ِتْبًخا َدَخَل َعَم  َبْعِس ِنَداِئِو ُثَع َخَخَج َكَرَأى َما ِفي ُكُجػِه اْلَقْػ
 ِعْشَجَنا َفَكِخْىُت َأْف ُيْسِدَي َأْك َيِبضَت ِعْشَجَنا َفَأَمْخُت ِبِقْدَسِتِو((

 ]البخارؼ َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ اْلَحاِرِث َرِضي َّللاَّ َعْشيع[

مضو الربلة كالدبلـ كِخَه أف يبضَت عشجه، كركػ أراد الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أف ُيعمِّسيع درًسا عسمضِّا، فيػ ع
 الذافعّي كالبخارؼ عغ عائذة أفَّ الشبي صمى هللا عمضو كسّمع قاؿ: 

 )) ما خالصت الَرجقة مااًل قّط إال أىمكتُو ((
 ]الذافعّي كالبخارؼ عغ عائذة[
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حجيث ُمخضف، فيحا الساؿ مالظ، كفي ِبزع مشو زكاة، أنت ما دفعتيا، فيشاؾ خصخ أف يتمف الساؿ كّمو، لحا ِاعِدؿ 
ىحا الساؿ، كابحث عغ مْرخٍؼ لو ِبأْسخع كقٍت مسكغ قبل أف يأتي التأديب اإلليي، كالُحَبضبي شخح ىحا الحجيث 

 فُضْيمظ الحخاـ الحبلؿ"  فقاؿ: "يكػف قج كجب عمضظ في مالظ صجقة، فبل ُتخخجيا،

 جػاز تعجضل الدكاة :

يجػز تعجضل الدكاة كأداُؤىا قبل الَحػؿ كلػ ِبعاَمضغ، فمظ َبحبػحة، كاْدَفع ِبَسيمظ فيشاؾ نفقات َمْػِسِسضَّة، كأخخػ في 
مظ، ألنَّو قج فتح رمزاف، كأخخػ عشج فتح السجارس، كبعاشػراء، كأخخػ شارئة كالِعبلج كالُسجاكاة، فأنت ِادَفع ِبَسي

 يْرعب عمى اإلنداف أف يْجفَع مبمًغا كبضًخا دكف اجتياد، ألّنو يتزايق.
سِئل اإلماـ الحدغ عغ رجل أْخخج ثبلث ِسشضغ دفعًة كاحجة َأُيجديو ذلظ؟ فقاؿ: ُيجديو دْفُع ماؿ مدبًَّقا، كىشاؾ رأؼ 

الدكاة ىل ىي عبادة أـ حق؟ كاجب لمسداكضغ، آخخ أّنو ال يجدغ حتَّى يحػؿ الَحػؿ، كىحا الِخبلؼ سببو أفَّ ىحه 
فسغ قاؿ إّنيا عبادة كشبَّييا بالربلة لع َيُجد إخخاجيا قبل الػقت، كمغ شبَّييا بالحقػؽ الػاجبة أجاز إخخاجيا قبل 
ع األجل عمى جية التصّػع، كقج اْحتّج الذافعي ِلَخْأِيِو بَحجيث عمي رضي هللا عشو أفَّ الشبي صمى هللا عمضو كسمّ 
اْستمف صجقة العباس قبل ُحمػليا، فمػ أف كاحًجا دَفَع زكاة مالو، كلو جار فقضخ مخيس، سسع صػتو، فصخَؽ بابو 
فَػَجَجه في مخض، أخحه إلى السدتذفى، كىحا الجار فقضخ، كشالبػه ِبقضسة ثبلثة آالؼ، كأنت ِبَبحبػحة، قاؿ عمضو 

 الربلة كالدبلـ: 
 )) في الساؿ ْق سػى الدكاة ((

 ]الصبخؼ عغ فاشسة بشت قضذ[

فأنت حّخ إما أف تعّج ىحا الساؿ صجقة كتصّػعًا، كإما أف تْحِدَبيا مغ زكاة الساؿ القاِدـ، ألنَّو يجػز َدفُع الدكاة 
ًا.  ًما، كاألمخ سيٌل ججِّ  ُمقجَّ

 الجعاء لمُسَدكِّي عشج أْخح الدكاة مشو :

 ي عشج أْخح الدكاة مشو، ِلَقػؿ هللا عد كجل: ِاْسسعػا ىحا الجعاء، ُيْدتحّب الجعاء لمُسَدكِّ 
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ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع َوَّللَاُ    َسِسضع  َعِمضع   ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 [ 103] سػرة التػبة: 

 صّل عمى ىؤالء السدكِّضغ: 

أبي أكف  عغ رسػؿ هللا صم  هللا عمضو كسّمع أَنو كاف إذا ُأِتي ِبَرَجقة قاؿ: َعْغ َعْسِخك ْبِغ  ))عغ عبج هللا بغ
  َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا َأَتاهُ ُمَخَة َقاَؿ َسِسْعُت َعْبَج َّللَاِ ْبَغ َأِبي َأْكَف  َكَكاَف ِمْغ َأْصَحاِب الَذَجَخِة َقاَؿ َكاَف الَشِبُي َصَم  َّللَا 

 َف  ((َقْػـ  ِبَرَجَقٍة َقاَؿ الَمُيّع َصلِّ َعَمْضِيْع َفَأَتاُه َأِبي ِبَرَجَقِتِو َفَقاَؿ الَمُيَع َصلِّ َعَم  آِؿ َأِبي َأكْ 
 ]البخارؼ عغ عبج هللا بغ أبي أكفى[

 ىل ىحه قمضمة؟ كأفَّ ُأبي أتاه ِبَرجقة فقاؿ: 

اْبَغ َأِبي َأْكَف  َرِضي َّللَا َعْشيَسا َكاَف الَشِبُي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ِإَذا َأَتاُه َرُجل  ))َعْغ َعْسٍخك ُىَػ اْبُغ ُمَخَة َسِسْعُت 
 ِبَرَجَقٍة َقاَؿ: الَمُيَع َصلِّ َعَم  آِؿ ُفبَلٍف َفَأَتاُه َأِبي َفَقاَؿ الَمُيَع َصلِّ َعَم  آِؿ َأِبي َأْكَف  ((

 غ أبي أكفى[]البخارؼ عغ عبج هللا ب

 كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ في رجل بعث ِبَشاقة حدشة لمدكاة: 

ْجٍخ َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َبَعَث َساِعًضا َفَأَت  َرُجبًل َفآَتاُه َفِرضبًل  ُْ  َمْخُمػاًل َفَقاَؿ الَشِبُي )) َعْغ َكاِئِل ْبِغ 
َؽ َّللَاِ َكَرُسػِلِو َكِإَف ُفبَلًنا َأْعَصاُه َفِرضبًل َمْخُمػاًل الَمُيَع اَل ُتَباِرْؾ ِفضِو َكالَ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسمَ   ِفي ِإِبِمِو َع َبَعْثَشا ُمَرجِّ

ْدَشاَء َفَقاَؿ َأُتػُب ِإَل  َّللَاِ َعَد َكَجَل َكِإَل  َنِبضِّوِ  َْ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ الَشِبُي  َفَبَمَغ َذِلَظ الَخُجَل َفَجاَء ِبَشاَقٍة 
 َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع الَمُيَع َباِرْؾ ِفضِو َكِفي ِإِبِمِو ((

 ]الشدائي َعْغ َكاِئِل ْبِغ ُحْجٍخ [

 الدكاة تجفع األخصار عغ اإلنداف :

دعػت ليع فكل جسعة تأتضشي لجشة فضأخحكا الكثضخ،  اإلنداف عشجما يجفع مغ مالو الحبلؿ يجّشب أخصار الدّشة، كقج
ففي الجسعة األكلى جاءت لجشة فأخحت سبعة عذخ ألًفا، كفي الخصبة الثانضة جاءت لجشتاف، فكاف السبمغ ثبلثضغ 
ألًفا، كفي الثالثة أربع ِلجاف فكاف السبمغ اثشضغ كثبلثضغ ألًفا، وهللا يذيج أّني دعػت ليع مغ أعساؽ قمبي، لحا 

إلنداف كسا قمت يجفع األخصار التي تأتضو خبلؿ الدشة، فمػ أّف ابشظ سقط عمضو إبخيق شاؼ كضف الشتضجة؟ تحخؽ ا
داخمًضا، أال تعمع كع يقضظ هللا تعالى مغ الرجمات مغ خبلؿ ىحه الرجقة؟ كىل تعمع كع مغ ممضػف مخض ُيرضب 
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األكالد؟ ككع مغ خصخ عمى الساؿ؟ ككع  اإلنداف؟ ككع ممضػف مخض ُيرضب الدكجة؟ ككع ممضػف مخض ُيرضب
ممضػف مفاجأة بالحضاة؟ فاإلنداف جالذ ِبَسجسػعة مفاجآت فمّسا اإلنداف يْجفع زكاة مالو كأّف هللا سبحانو كتعالى 
يقبس ىحه الدكاة بَضسضشو، أْقدع لي باهلل أخ قاؿ لي: قبل أف أعخؼ هللا، كاف لي دكاـ رسسي، أنا كزكجتي كأكالدؼ، 

لتجار ليع معي ِحداب داِئع إلى أف بجأ يدكِّي؛ أْقَدع باهلل أنَّو مزى عمضو أكثخ مغ اثشي عذخ عاًما ما ككأف ا
عخؼ شبضًبا كال صْضجلًضا، ثّع إنَّظ إف أخصْأت مع هللا تعالى في الحداب أثشاء أداء الدكاة فالسخَبح معظ! ألنَّو 

بلـ أْقدع، كقاؿ: ثبلثة أقدع عمضيّغ، ما نقز ماؿ مغ ُيزاعف لظ في مالظ، كما داـ الشبي عمضو الربلة كالد
 صجقة، كثبلث آيات تؤّكج أفَّ هللا سبحانو كتعالى ُيخمف السبمغ الحؼ تشفقُو في سبضمو قاؿ تعالى: 

َع اَل َيُكػُنػا ْػا َيْدَتْبِجْؿ َقْػًما َغْضَخُكْع ثُ ﴿ َكَمْغ َيْبَخْل َفِإَنَسا َيْبَخُل َعْغ َنْفِدِو َوَّللَاُ اْلَغِشُي َكَأْنُتُع اْلُفَقَخاُء َكِإْف َتَتَػلَ 
  َأْمَثاَلُكعْ 

 [38]سػرة دمحم: 

فإذا الػاحج باع بضتو، فبل دخل لو بعجىا في بضتو فيحا الكبلـ كبلـ هللا تعالى، ُمرافحة العالع بْضعة هلل تعالى، 
بالحاجبّضة أنشا نحغ نشتيي الداعة العاشخة، فسػضػع زكاة الساؿ بحث، كمػضػع زكاة الػقت بحث، لَفَت نطخؼ 

كأنا أتعّجب ِلسغ ال يحزخ مجالذ العمع، كال يشتطخ كال خسذ دقائق، كمغ أجل البّغ يبقى ثبلث ساعات، فيحا 
كّمو ُمحاسب عمضو اإلنداف، َفِسْثل ىحا اإلنداف ُيْتمُف كقُتُو إتبلًفا رخضًرا، وهللا عد كجل يزّضع لو كقتو، فأنت لػ 

 ْعت زكاة كقتظ ُيبارؾ لظ هللا تعالى في كقتظ كمالظ.دفَ 

 كإف شاء هللا تعالى في الجرس القادـ ُنتابع ىحا السػضػع.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 فع الدكاة إلضيع ...مرارؼ الدكاة: مغ ال يجػز د 2الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
ا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو، كأِرن

كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو ، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ الباشل باِشبًل 
 الرالحضغ. 

 تحـخ الدكاة عم  :

 ػ الكفار ك السبلْجة : 1

أييا األخػة الكخاـ، الحجيث عغ مرارؼ الدكاة ىػ الحؼ كعجتكع بو في األسبػع الساضي، كلِكشَّشي آثخُت إضافة 
 ىحا السػضػع أْف أبجأ ِبَسغ تحُخـ عمضيع الدكاة.إلى 

يغ، كىسُّو  أكَّاًل: تحخـُ الدكاة عمى الكافخة كالسبلحجة، أْؼ إنداف ال ُيَحخِّـ كال ُيَحمِّل، كال يرمِّي، كمتفمِّت مغ الجِّ
هللا تعالى كرسػلو، فبل َشيػُتُو، كإف أْعَصْضُتُو مغ مالظ فدػؼ يدتعضغ بو عمى مْعِرَضة هللا تعالى، أك عمى محاربة 

جقة، كفي الحجيث الذخيف:   يشبغي أف ُتعصى الدكاة لو إشبلًقا، كال الرَّ
ي َرُسػُؿ َّللَاِ َفِإْف ُىْع ))َبَعَث ُمَعاًذا َرِضي َّللَا َعْشيع ِإَل  اْلَضَسِغ َفَقاَؿ اْدُعُيْع ِإَل  َشَياَدِة َأْف اَل ِإَلَو ِإاَل َّللَاُ َكَأنِّ 

ـٍ َكَلْضَمٍة َفِإْف ُىْع َأشَ  َأَشاُعػا اُعػا ِلَحِلَظ َفَأْعِمْسُيْع ِلَحِلَظ َفَأْعِمْسُيْع َأَف َّللَاَ َقِج اْفَتَخَض َعَمْضِيْع َخْسَذ َصَمَػاٍت ِفي ُكلِّ َيْػ
 َعَم  ُفَقَخاِئِيْع (( َأَف َّللَاَ اْفَتَخَض َعَمْضِيْع َصَجَقًة ِفي َأْمَػاِلِيْع ُتْؤَخُح ِمْغ َأْغِشَضاِئِيْع َكُتَخدُ 

 ]البخارؼ عغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي المَّيع َعْشيَسا[

لػ قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: كتخّد عمى الفقخاء، فيحه مصمقة، أما ضسضخ ىع يؤّكج مغ السقرػد بالخصاب، 
 لشا، كال صجقاتشا، كال زكاة فصخنا. كىع السدمسػف، فالفقضخ السمحج أك الكافخ أك الفاجخ ال يجػز أف نجفع لو زكاة أمػا
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 استثشاء مغ الحيغ تحجخ عمضيع الدكاة :

لكغ ىشاؾ اسِتثشاء شفضفًا، إنداٌف لضذ مدتقضًسا، كلكشَّو ال يشاصبظ الِعجاء لػ أْعَصضَتُو زكاة ماِلَظ رّبسا ماؿ إلضظ، 
ر ذلظ كربَّسا حسمو ىحا السضل عمى التػبة كأف ُيْدِمَع، كيحدغ إسبلمو، فإف كا ف األمخ كحلظ، كأنت كحَجَؾ ُتقجِّ

فاْفَعل، فيحا استثشاء مغ الحيغ تحجخ عمضيع الدكاة، ألنَّو يشزػؼ تحت كالسؤلَّفة قمػبيع، لحلظ رجَّح بعس الفقياء 
 أفَّ ىؤالء إف كانت قمػبيع مؤلَّفة كإف كانػا بإعصاء الدكاة تْجمبيع إلى اإلسبلـ لظ أف ُتعصضيع مغ زكاة التصّػع ال
مغ زكاة الفخض، ألّف زكاة الفخض نزَّ عمضيا الشبي الكخيع صمى هللا عمضو كسّمع؛ تؤخح مغ أغشضائيع كتَخدُّ إلى 
فقخائيع، كىشاؾ الكثضخ مغ األخػة السؤمشضغ ليع في حداباتيع الجارية باب الدكاة، كباب الرجقة أؼ باب زكاة 

ء غضخ السدتقضسضغ إف غمب عمى ضشِّظ أنَّظ بإعصائيع تدتْجمبيع التصّػع، كيجػز أف ُيْعَصػا مغ صجقة التصّػع، ىؤال
لئليساف يجػز أف تعصضيع مغ زكاة التصّػع ال مغ زكاة الفخض ألّف زكاة الفخض تؤخح مغ األغشضاء كتخّد عمى 

 الفقخاء، مغ أيغ أخحنا ذلظ؟ قاؿ تعالى: 
بِِّو ِمْدِكضًشا  ُْ ـَ َعَم    َكَيِتضًسا َكَأِسضًخا  ﴿ َكُيْصِعُسػَف الَصَعا

 [ 8] سػرة اإلنداف: 

 األسضخ مذخؾ ُيْصعع مغ الدكاة، كلكشَّيا زكاة تصّػع.

 ػ بشػ ىاشع : 2

لكغ البحث ُمْجىر كىػ أفَّ الكَفخة كالسبلحجة ال تحّل ليع الدكاة، كبشػ ىاشع، فكضف جسع السؤّلف بضغ ىحيغ 
ْشفضغ؟! ألّف بشي ىاشع مغ آؿ بضت الشبي، ك  جقة ال عمى الشبي صمى هللا عمضو كسّمع، كال عمى آؿ الرِّ ال تجػز الرَّ

ـ لمشبي شبق تْسٍخ صجقًة، ال يأكل مشيا أبًجا، كىحه كخامة مغ هللا لمشبي كآللو، كلحلظ ىشاؾ  بضتو، لحلظ لسَّا كاف ُيقجَّ
جقة كل ـ إلضيع الرَّ كغ اليجيَّة، كالسخاد ِببشي ىاشع أشخاص مشدػبػف إلى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فضجب أال ُتقجَّ

 آؿ عمي، كآؿ عقضل، كآؿ جعفخ، كآؿ عباس، كآؿ حارث، كيقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ َقاَؿ: 
 )) ِإَف الَرَجَقَة اَل َتْشَبِغي آِلِؿ ُمَحَسٍج ((

 ]مدمع عغ الدىخؼ[

َجقة! كقاؿ لو: َكْخ  َجقة فقاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: أما َشَعخت أنَّا ال نأكل الرَّ أخح الحَدُغ تسخًة مغ تْسخة الرَّ
 كىي كمسة نَبػّية، فبل يِحّل لمشبي صمى هللا عمضو كسّمع، كال ألىل بضتو الصضِّبضغ الصاىخيغ. 
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 ػ األصػؿ ك الفخكع : 3

لدكاة خاّصة، كباألصّح ال تجػز صجقة الفخض لآلباء ميسا عَمػا، كلؤلبشاء ميسا ندلػا، ال تجػز الّرجقة عاّمة، كا
أؼ األصػؿ كالفخكع، فالحؼ يشفق عمى ىؤالء كأّنو تيخَّب مغ َدفع الدكاة، ألّف ىحه الشفَقة كاجبة عمى ِذمَّتو في 

ا، كىي أنَّو أحضاًنا يكػف االبغ  مدتقبّلً عغ األب، االبغ متدّكج، كلو بضت، حقِّو، كلكغ ىشاؾ مػضػعًا ميّسًا ججِّ
كعمضو َديغ، كاألب معو ِنراب الدكاة، فمػ دفعيع البشو لجاز، ألفَّ السقرػد باالبغ مغ كاف في ِحجخه، كمغ كاف 
في كفالتو، كنفقتو عمى األب، أما إف كاف االبغ مدتقبًل في نفقتو، ففي مثل ىحه الحالة يجػز أف ُتجفع الدكاة إلى 

غ، كىشاؾ حالة ثانضة، قمشا إّف الحيغ تحـخ عمضيع الدكاة األصػؿ كالفخكع، أما األَخػات فمع يشّز الفقياء عمى االب
ًبا مغ  ذلظ، َفسغ كاف في بضتو ُأخٌت لو يشفق عمضيا ال يجػز أف يجفع ليا الدكاة، كلػ دفع ليا الدكاة لكاف دفُعُو تيخُّ

دكاة إف كانت مدتقمَّة عشو، أما إف كانت في حجخه كىػ يشفق عمضيا فَجفُع دفع الدكاة، فاأُلخت لو أف ُيْعِصَضيا ال
 الدكاة ليا تيّخب مغ دفع الدكاة، فياتاف حالتاف استثشائضَّتاف.

يخكػ أّف الشبي الكخيع صمى هللا عمضو كسّمع ُرِفَعت إلضو َشكػػ في أفَّ صحابضًِّا دَفَع زكاة مالو ِلرحابيٍّ آخخ ِلُضشفَقيا 
ل إال أف جدًأ مغ زكاة ماؿ الرحابي األكؿ إلى ابغ األّكؿ! فاْحتجَّ بسعخفت و، فسا كاف مغ ىحا الرحابي الُسَػكَّ

الرحابي كضف ُتعصي ابشي مغ ماؿ الدكاة؟! فخفع أمخىسا إلى الشبي فأقخَّ فعميسا، قاؿ: لظ ما أْعصضَت، كلو ما 
 قّل عشو، كىػ ِبحاجة. أخح! فضْبجك أّف ابغ ىحا الرحابي لضذ في ِحجخه، كىػ مدت

 ػ الدكجة : 4

الدكجة أيًزا ال يحّل لظ أف ُتْعِصَضيا شضًئا مغ زكاة مالظ، فمػ شمبْت مشظ أكنرة ذىًبا ككاف معظ عذخة آالؼ 
كنرابيا مثبًل ألًفا، فأعصضتيا ِلَدكجتظ كي تذتخؼ ىحه األكنرة فيحا ال يجػز، كىػ احِتضاؿ، ال يجػز أف ُتْجفع 

 .الدكاة لمدكجة
اآلف عشجنا حالة أخخػ، لػ كاف ىشاؾ زكج فقضخ كَدخمو َمحجكد، كزْكجة كِرَثت عغ أبضيا مبمًغا شائبًل، كاستحّق أداء 
السبمغ زكاة، فيل يجػز أف تعصي الدكجة زكجيا؟ نقػؿ ليا: يجُب أف تعصي زكاة مالظ إلى زكجظ ألنَّو أقخب 

 الشاس إلضظ، كالعكذ غضخ صحضح. 
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 يْذتخي اإلنداف زكاة مالو :نيي الشبي أف 

نيى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أف يْذتخؼ أحٌج زكاة مالو، كأف يعصي أحجىع فقضًخا خبًدا، كيزُع فضو زكاة مالو، ثّع 
يقػؿ لمفقضخ: أَتبضُعشي ىحا الخبد بعذخ لضخات؟! فالفقضخ يبضعو ألّف لضذ معو ماؿ، كال يعخؼ ماذا يػجج ِبجاخمو، ىحا 

ًا، كسا أّف الشبي صمى هللا عمضو كسّمع نيى السياجخيغ عغ العػدة إلى مّكة، معشى ذلظ أفَّ اْحِتضاؿ  سخضف ججِّ
اإلنداف إذا فَعل الخضخ فبل يتخاَجع، كالعائج في ِىَبِتِو كالعاِئج في قْضِئِو، استحباب إعصاء الدكاة لمدكج كاألقارب، كسا 

 قمشا قبل قمضل. 
ِريِّ َرِضي الَميع َعْشيع َخَخَج َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي َأْضًح  َأْك ِفْصٍخ ِإَل  ))َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخجْ 

َيا َمْعَذَخ  الشَِّداِء َفَقاؿَ اْلُسَرَم  ُثَع اْنَرَخَؼ َفَػَعَع الَشاَس َكَأَمَخُىْع ِبالَرَجَقِة َفَقاَؿ َأُيَيا الَشاُس َتَرَجُقػا َفَسَخ َعَم  
ي َرَأْيُتُكَغ َأْكَثَخ َأْىِل الَشاِر َفُقْمَغ َكِبَع َذِلَظ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َقاَؿ ُتْكثِ  ْخَف الَمْعَغ َكَتْكُفْخَف اْلَعِذضَخ َما الشَِّداِء َتَرَجْقَغ َفِإنِّ

َجاُكَغ َيا َمْعَذَخ الشَِّداِء ُثَع اْنَرَخَؼ َفَمَسا َصاَر ِإَل  َرَأْيُت ِمْغ َناِقَراِت َعْقٍل َكِديٍغ َأْذَىَب ِلُمبِّ الَخُجِل اْلحَ  ْْ اِزـِ ِمْغ ِإ
َؿ َأُي الَدَياِنِب َفِقضَل اْمَخَأُة اْبِغ َمْشِدِلِو َجاَءْت َزْيَشُب اْمَخَأُة اْبِغ َمْدُعػٍد َتْدَتْأِذُف َعَمْضِو َفِقضَل َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َىِحِه َزْيَشُب َفَقا
ِمّي ِلي َفَأَرْدُت َأْف َمْدُعػٍد َقاَؿ َنَعْع اْئَحُنػا َلَيا َفُأِذَف َلَيا َقاَلْت َيا َنِبَي َّللَاِ ِإَنَظ َأَمْخَت اْلَضْػـَ ِبالَرَجَقِة كَ  ُْ َكاَف ِعْشِجي 

ُق َمْغ َتَرَجْقُت ِبوِ  َْ َعَمْضِيْع َفَقاَؿ الَشِبُي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َصَجَؽ اْبُغ  َأَتَرَجَؽ ِبِو َفَدَعَع اْبُغ َمْدُعػٍد َأَنُو َكَكَلَجُه َأ
ُق َمْغ َتَرَجْقِت ِبِو َعَمْضِيْع (( َْ  َمْدُعػٍد َزْكُجِظ َكَكَلُجِؾ َأ

]  ]البخارؼ َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ

 إعصاء شمبة العمع مغ الدكاة دكف الُعَباد :

العمع مغ الدكاة دكف الُعبَّاد، فالحؼ يصمب العمع يدتحّق الدكاة قبل العابج، ألّف ىحا خضخُه استحباب إعصاء شمبة 
محجكد، يعبج هللا، أما شالب فدػؼ يشذخ عمسو، كال بّج مغ شمب العمع إلى التفّخغ، كاإلماـ أبػ حشضفة يقػؿ: وهللا 

تفّخغ، كىحا الحؼ يصمب العمع ِلَضشذَخُه ىػ أكلى مغ أف  لػ ُكمِّْفُت ِشخاء برمة ما تعمَّسُت مدألة! فالِعمع يحتاج إلى
يأخح مغ زكاة األمػاؿ، أما مغ أْقبل عمى نػافل العبادات، كالَكْدُب يسَشُعُو مشيا، أك استغخاؽ الػقت بيا، فبل تحّل 

العمضا خضخ مغ الضج لو الدكاة باالتِّفاؽ، فالحؼ يتخؾ أىمو يتكفَّفػف، كيحىب إلى العبادة، تسشع عشو الدكاة، كالضج 
 الدفمى، كال تدأؿ الشاس شضًئا، لكّغ السذتغل بالعمع يجػز أف يأخح مغ أمػاؿ الدكاة.
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 نقل الدكاة :

ىشاؾ رأؼ دقضق في مػضػع َنقل الدكاة، فالساؿ الحؼ ُجِسَع في دمذق يشبغي مبجئضِّا أف ُيعصى ِلُفقخاء دمذق، ألّف 
دمذق، فُفقخاء دمذق أكلى بيا مغ غضخىع، كنقل الدكاة مكخكه كلكغ سألشي أخ ىحه السكاسب التِّجاريَّة تحقََّقت في 

ـ ليع السعػنة، قمُت لو: ِاْدفعيا ليع، كال إشكاؿ  ًا، كال أحج يقجِّ سؤااًل دقضًقا، فمػ كاف لمػاحج أقارب في تخكضا فقخاء ججِّ
كأنت أدرػ بيع، كلكغ ِبَذكٍل عاـ َنقُل الدكاة مغ في ذلظ، فيحه حاالت اْسِتثشائضَّة، ألّف ال أحج يعخفيع، كال يعضشيع، 

بمج إلى آخخ لْضذ مدتحبِّا ألفَّ بعس الخمفاء نيى عغ ذلظ اسِتشباًشا ألفَّ ىحا البمج أغشضاُؤه يجب أف تخّد أمػاليع 
 إلى فقخائيع.

كلكغ ىشاؾ رأؼ دقضق، ال تجػز أف ُتْشقل أمػاؿ زكاة بمج إلى بمج آخخ إال إذا اكتفى فقخاء البمج األّكؿ، فإذا اكتفػا 
 يجػز َنقل الدكاة إلى البمج الثاني ك إال فبل. 

 مرارؼ الدكاة التي شخعيا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ :

 ػ لمفقخاء ك السداكضغ : 1

 أكاًل: قاؿ تعالى: 
ْلَغاِرِمضَغ َكِفي َسِبضِل َّللَاِ َكِاْبِغ َنَسا الَرَجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ َكاْلَعاِمِمضَغ َعَمْضَيا َكاْلُسَؤَلَفِة ُقُمػُبُيْع َكِفي الخَِّقاِب َكا﴿ إِ 

ِكضع    َْ  الَدِبضِل َفِخيَزًة ِمَغ َّللَاِ َوَّللَاُ َعِمضع  
 [60] سػرة التػبة : 

َقا، كإف تفخَّقا اجتسعا، فإذا قاؿ تعالى:   بعزيع قاؿ: الفقخاء كالسداكضغ إف اجتسعا تفخَّ

ِرُخكا ِفي َسِبضِل َّللَاِ اَل َيْدَتِصضُعػَف َضْخًبا ِفي اأْلَْرِض َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل َأغْ  ْْ ِشَضاَء ِمَغ الَتَعُفِف ﴿ ِلْمُفَقَخاِء اَلِحيَغ ُأ
 َساُىْع اَل َيْدَأُلػَف الَشاَس ِإْلَحاًفا َكَما ُتْشِفُقػا ِمْغ َخْضٍخ َفِإَف َّللَاَ ِبِو َعِمضع   َتْعِخُفُيْع ِبِدض

 [273] سػرة البقخة: 
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أؼ الفقخاء كالسداكضغ، كإذا قاؿ السداكضغ أْؼ الفقخاء كالسداكضغ، أما إف قاؿ لمفقخاء كالسداكضغ فسعشاه الفقخاء 
 ، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ فضسا ُيْخكػ عشو يقػؿ: شيء، كالسداكضغ شيء آخخ

 )) لضذ السدكضغ الحي تخده التسخة كالتسختاف ، كال المقسة كالمقستاف ، إنسا السدكضغ الحي يتعفف((
 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة[

فضو الدكاة، فمػ أّف  الحاجة ىي السدكغ، كالسْتجخ، كأدكات العسل، كدابة لمشَّقل، فسغ قمَّت عشو ىحه الحاجات تجػز
كاحًجا يسِمُظ بضًتا، كلكغ عشجه أكالدًا، كَدْخمُو قمضل، فالذيء الحؼ أنت ِبحاجة إلضو ىػ ثسغ مدتيمظ، كال قضسة لو، 

دكف، كىػ أّف الحؼ يسمظ بضًتا ال تجػز فضو الدكاة ىل يبضُع بضتو؟   فبعس الجساعات يتذجَّ

 ف ، كال المقسة كالمقستاف ، إنسا السدكضغ الحي يتعفف(()) لضذ السدكضغ الحي تخده التسخة كالتسختا
أحضاًنا يكػف ابشو مخيًزا، كأحضاًنا نفقات استثشائّضة، لحلظ لمفقخاء كالسدكضغ، كالفقضخ أك السدكضغ الحؼ أمخنا هللا 

 بإعصائو يْحدُبو الجاىل غشضًِّا مغ التَّعّفف، قاؿ تعالى: 

 ا َكَما ُتْشِفُقػا ِمْغ َخْضٍخ َفِإَف َّللَاَ ِبِو َعِمضع   ﴿ اَل َيْدَأُلػَف الَشاَس ِإْلَحافً 
 [273] سػرة البقخة: 

جقة، إذا كزَّعَت لحًسا مثبًل، فبلبّج أف تكثخ مغ  ىشاؾ نػع دقضق يقػؿ سّضجنا عسخ: إذا أْعَصضُتع فأغشػا! أْؼ في الرَّ
إعصاء، إذا أْشعْست فأْشِبع، كرحع هللا عسخًا، ما رأيُت أْزىج مشو إذا أْشعع أْشبع، كإذا قاؿ أسسع، كإذا ضخب أْكجع، 

جة عائذة فيل ُيعقل أف تعصي مغ يخيج إكداء أكالده في العضج خسدضغ لضخة؟! كإذا مذى أْسخع، ىكحا قالت الدضّ 
 فالَعصاء ال بّج أف يكػف معقػاًل، ككافًضا. 

 العسل ميسا كاف قمضبًل فيػ عشج هللا شخيف :

 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ بالسقابل يقػؿ: 
َساَلًة(())َيا َقِبضَرُة ِإَف اْلَسْدَأَلَة اَل َتِحُل ِإاَل  َْ ِج َثبَلَثٍة َرُجٍل َتَحَسَل  َْ  أَل

 ] مدمع عغ قبضرة[
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لػ فخضشا خصأ دىذ إندانًا فحكسػا عمضو ِبخسدضغ ألف دّية! كلع يكغ معو، كىحا فػؽ شاقتو، فيحا اإلنداف يحّق 
 لو أف يدأؿ الشاس: 

َت  ُيِرضَبَيا ُثَع ُيْسِدُظ  َْ  َكَرُجٍل َأَصاَبْتُو َجاِئَحة  )) ..... فَحَمْت َلُو اْلَسْدَأَلُة 
 ْخيق أذىب لو كّل مالو:

َت  ُيِرضَب ِقَػاًما ِمْغ َعْضٍر  َْ َت   -َأْك َقاَؿ ِسَجاًدا ِمْغ َعْضٍر  -))....َفَحَمْت َلُو اْلَسْدَأَلُة  َْ َكَرُجٍل َأَصاَبْتُو َفاَقة  
 َأَصاَبْت ُفبَلًنا َفاَقة ((َيُقػـَ َثبَلَثة  ِمْغ َذِكى اْلِحَجا ِمْغ َقْػِمِو َلَقْج 

فبل بّج أف يذيج أناٌس أنَّو فقضخ، ألّف ىشاؾ كثضخًا مغ الشاس عشجىع دجل، كخبخة في الكحب، فقج جاءني أحجىع 
ااًل، ككّل يـػ يحىب  يصمب ستَّة آالؼ إلجخاء عسمّضة في َعْضِشِو، فجسعشا لو الساؿ، كإذا بأٍخ ييسذ ُأذني أفَّ ىحا دجَّ

فقمُت لو: اْبَحث عغ مذفى إلجخاء ىحه العسمّضة كنحغ نجفع لمصبضب، فقاؿ: العسمّضة في بمج أجشبي،  إلى مدِجج،
فقمُت لو: ىشاؾ أِشبَّاء جضِّجكف ىشا، فأبى!! الذحاتة أصبحت عشج بعزيع عادة، قاؿ لي شخز: ىل تخػ ىحا 

! كّل كا حج يأخح مشو لضخة لضخة! ندأؿ هللا أف ُيغشضشا السحل؟ فقمُت: نعع، فقاؿ لي: ىحا ال يخضى خسدسئة لضخة بالضـػ
 عغ الدؤاؿ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ْبَمُو َفَضْأِتَي ِبُحْدَمِة اْلَحَصِب َعَم  َضْيخِِه َفَضِبضَعَيا َفَضُكَف َّللَاُ ِبَيا كَ  َْ ُجُكْع  َْ ْجَيُو َخْضخ  َلُو ِمْغ َأْف َيْدَأَؿ )) أَلَْف َيْأُخَح َأ
 َصْػُه َأْك َمَشُعػُه ((الَشاَس َأعْ 

ـِ َرِضي َّللاَّ َعْشيع [ َبْضِخ ْبِغ اْلَعػَّا  ]البخارؼ َعِغ الدُّ

يق كاف راكًبا ناقة، فػقع مشو ِزماـ الشاقة، كحػلو الرحابة  فالعسل ميسا كاف قمضبًل فيػ عشج هللا شخيف، سّضجنا الرجِّ
ْندَعجػا فقالػا: يا خمضفة رسػؿ هللا َنكفضظ ذلظ؟ فقاؿ: أمخني الكخاـ، فشدؿ لضأخح ِزماـ ناقتو، فمسا انتَبو الرحابة ا

حبضبي أال أسأؿ الشاس شضًئا! فسا داـ ىشاؾ قّػة فسا عمضظ إال أف تذتغل كتتعب ثّع تشفق مالظ كإياؾ كسؤاؿ الشاس، 
 ألنَّظ إف فعمت فتح هللا عمضظ باب الفقخ، فاإلنداف عشجما يفكِّخ بصمب الشاس تتعقَّج األمػر.

 قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 ))إف ركح القجس نفث في ركعي أف نفدًا لغ تسػت ْت  تدتكسل رزقيا فأْجسمػا في الصمب((
 ] ابغ ماجو كأبػ نعضع كالحاكع كابغ حباف كأخخجو الصبخاني عغ أبي أمامة الباىمي [
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ػ، فُضسكغ أف تأخح كضذ باذنجاف كتزعُو نحغ نتكّمع عغ الرجقة كاإلنفاؽ كلكغ كّمسا تخفَّع اإلنداف كاف إيسانو أقػ 
 عمى الخصضف كتبضُعُو، كتذتخؼ ما يسكغ شخاؤه، كأنت مخفػع الخأس كمِمظ، كال تتحّلل الشاس، قاؿ: 

 )) مغ جمذ إل  غشي فتزعزع لو ذىب ثمثا ديشو ((
 ] البضيقي في شعب اإليساف عغ ابغ مدعػد[

 قع فاسألّغ عغ الدبب  ممظ السمػؾ إذا كىب
 فِكف عم  ْػّج األدب هللا يعصي مغ يذػاء 
*** 

كاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يػّزع الدكاة فذاىج رجمضغ شاّبضغ قػّيضغ كأنيسا يصمباف مشو الَعصاء، قاؿ: فخفع فضشا 
أّف اإلنداف  برخه كخفزو، فخآنا َجْمَجيغ فقاؿ: إف شئتسا أْعصْضتكسا كال حّع فضيسا ِلغشّي، كال ِلَقػّؼ ُمْكَتِدب، فمػ

 حسل أغخاض الشاس أشخؼ ممضػف مّخة مغ أف يسّج يجه. 

 ػ العاممػف عمضيا : 2

 العاممػف عمى الدكاة، ىؤالء الحيغ يجسعػف الدكاة كيشفقػنيا ليع أف يأخحكا مشيا، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
ِبضِل َّللَاِ َأْك ِلَعاِمٍل َعَمْضَيا َأْك ِلَغاِرـٍ َأْك ِلَخُجٍل اْشَتَخاَىا ِبَساِلِو َأْك ِلَخُجٍل )) اَل َتِحُل الَرَجَقُة ِلَغِشيٍّ ِإاَل ِلَخْسَدٍة ِلَغاٍز ِفي سَ 

َؽ َعَم  اْلِسْدِكضِغ َفَأْىَجاَىا اْلِسْدِكضُغ ِلْمَغِشيِّ ((  َكاَف َلُو َجار  ِمْدِكضغ  َفُتُرجِّ
 ]أبػ داكد َعْغ َعَصاِء ْبِغ َيَداٍر[

عسمو جْسع األمػاؿ كتػزيعيا، كلع يذتغل شضًئا، فيشاؾ جسعضات تعاكنّضة خضخّية تػكِّل إندانًا  فالعاممػف عمضيا،
 متفخِّغًا لضبًل نيارًا، فيحا لو الحق في أخح الدكاة ألّنو عامل عمضيا. 

 ػ السؤلفة قمػبيع : 3

مغ سػاد السدمسضغ ليع نطخاء مغ السؤّلفة قمػبيع إما أنَّيع مدمسػف أك غضخ مدمسضغ، فإف كانػا مدمسضغ قاؿ: قـػ 
الكفار إذا أُعصػا رجي اإلسبلـ مغ كرائيع، فأنت إف أْعصضتو نطضخه يغار فُضْدِمع، فيحا يسكغ أف تعصضو، أك الزعفاء 
 مغ السدمسضغ ُيْعَصػا ِلَتثبضت إيسانيع، أما الكفار إف كاف ُيْخجى إيسانيع فُضْعصػف مغ الدكاة، تألضًفا ِلقمػبيع، كإف كاف
بيحا الساؿ ُيتَّقى شّخىع ُيْعَصػف مغ ىحا الساؿ اتِّقاًء ِلَذخِّىع، فشحغ عشجنا أربعة أصشاؼ مغ السدمسضغ كصشفاف مغ 
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الكفار، فيؤالء ُيْعَصػف الدكاة إما تثبضًتا ليع، أك َجمًبا ليع، أك جمًبا لشطخائيع، أك ِرعايًة ألعساليع الذاقة، أك َجمبًا 
 كىحه أىجاؼ.  لمخضخ، أك اتِّقاًء لمذخّ 

 ػ في الخقاب : 4

 في الخِّقاب، كىػ مغ يذتخؼ العبج السؤمغ كُيْعِتَقُو في سبضل هللا، كىحا اآلف مشتف. 

 ػ الغارمػف : 5

الغارمػف مغ كانت عمضيع ُديػف تعحََّرت عمضيع أداُؤىا، فيحا ُيْعصى مغ الدكاة، قاؿ لي أحجىع: باع شخز بضعًة، 
ِتجارؼ، كأصبح السحل يبضع كال يذتخؼ، كأنت لظ معو ألفضغ أك ثبلثة، كالػضع  كىحا الذخز ضعف، كلو محلّ 

ْيغ الثابت لظ عشجه ُتدامُحُو فضو، كتحدُبُو مغ الدكاة،  مؤِلع، كىػ عمى فخاش السػت كالسحل أْفمذ، فُضسكغ ىحا الجَّ
 ألنَّو غاِرـ لو ديػف كال يدتصضُع أداءىا. 

 ػ في سبضل هللا : 6

في سبضل هللا كىحه أْكسع، فبعزيع قاؿ: الصخيق السػِصل إلى مخضاتو مغ العمع كالعسل، كّل ما يتعّمق بالعمع؛ مغ 
شمبة العمع، كبإنذاء مجرسة، كبإنذاء َمْضتع، كبعزيع الغدك في سبضل هللا، كبعزيع قاؿ: تػفضخ شخيق الحج، فيحا 

ع قاؿ كىػ رأؼ ناِدر: إنَّو إف كاف ىشاؾ قخية لضذ فضيا الحاج في سبضل هللا تعالى يحتاج إلى رعاية، كبعزي
مدجج، كال يجج أىميا مكاًنا ُيَرمُّػف فضو، في ىحه الحالة الشادرة يجػز أف ُيْشفَق مغ أمػاؿ الدكاة ِلِبشاء السدجج، ألفَّ 

 السدجج مخكد إشعاع. 
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 ػ ابغ الدبضل : 7

جقة ما يدتعضغ بو عمى تحقضق مقرجه. ابغ الدبضل ىػ السدافخ السشقصع عغ بمجه ُيعصى  مغ الرَّ
ىشاؾ سؤاؿ دقضق، لػ أّف أحًجا زكاة مالو تقجر بخسدة كعذخيغ ألف لضخة مثبًل ىل ُيعصي زكاتو عمى ىؤالء  

 األصشاؼ؟ نقػؿ لو: ِاْفعل ىحا، كإف أعصضتيا ِلِرشف كاحج.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 إجخة البضت -خأة صجاؽ الس -الحمي  -: زكاة الجيغ  3الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
نا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، ك َأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو، ك أرِ 

كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ  الباشل باِشبلً 
 الرالحضغ. 

 تمخضز لسا سبق :

 أييا األخػة السؤمشػف، الزلشا في مػضػع الدكاة، ك قج بضَّشا في رمزاف عمى مغ تجب الدكاة.
مغ أؼِّ نػع مغ أنػاع الساؿ، ك بضَّشا أيزًا أفَّ في ماؿ الربيِّ ك تجب الدكاة عمى السؤمغ الُحخِّ السالظ لمشراب،  

السجشػف زكاًة يخخجيا كِلضُّو، ك بضَّشا أف السالظ السجيغ يصخح ديَشو مغ أصل مالو، ك الفزل بضشيسا تجب فضو 
َؼ حقَّ هللا عد كجل، ألف حق  هللا عد كجل يجب أف الدكاة، ك بضَّشا أنو مغ مات ك عمضو زكاة فعمى الػارث أف يؤدِّ

ُيؤّدػ، ك بضَّشا أيًزا أف الشضة شخٌط أساسيّّ في الدكاة، ك أف كقت كجػبيا حمػؿ الحػؿ، ك أنو ُيفّزل تعجضُل إخخاج 
ًما كلػ ِبَثبلث سشضغ ُدْفَعًة كاِحَجة سمًفا، ككضف أفَّ الُسدكِّي يجب أف ُيْجعى لو، كقج قاؿ  الدكاة، ك ُتقَبل الدكاة مقجَّ

 ربلة كالدبلـ: عمضو ال
 ))الَمُيَع َباِرْؾ ِفضِو َكِفي ِإِبِمِو ((

 ]الشدائي َعْغ َكاِئِل ْبِغ ُحْجٍخ [

 األمػاؿ التي تجب فضيا الدكاة :

 ػ زكاة الَشقجيغ الحىب كالفَزة : 1

: ثشا عغ ىحا السػضػع السيّع في الدكاة، كالضـػ األمػاؿ  أما الضـػ فالحجيث عغ األمػاؿ، ففي آخخ رمزاف تحجَّ
 التي تجب فضيا الدكاة.
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ة، كقج بضَّشا ىحا أيًزا، كسػؼ نرل إلى أّف بعس العمساء يجعل في ىحه األياـ  أكَّاًل: زكاة الشَّقجيغ الحىب كالفزَّ
ة أؼ ِبِعذخيغ مثقاؿ مغ الحَّىب؛ ىحا السبمغ ُيعاِدؿ مغ اثشي عذخ ألفًا إلى أربعة  ِبِحداب دقضق ِلِسئتي درىع ِفزَّ

ة أك عذخ ألفًا، كاالحتضاط عمى عذخة آالؼ أ فزل فعذخة آالؼ فسا فػؽ ىحا ىػ الحّج األدنى؛ ذىًبا كاف أك ِفزَّ
ة كالشقج الػرقي، فمػ معو نقج ثبلثة آالؼ، كثبلثة آالؼ ذىبًا، كأربعة آالؼ  نْقًجا كرِقضًِّا، أك مجسػع الحَّىب كالفزَّ

يغ.   ِفّزة لػَجَبْت فضيا الدكاة؛ ىحا كّمو تحّجثشا عشو في رمزاف بدكاة الجَّ

 كاة الّجيغ :ز 

ْيغ عمى ُمْعتخٍؼ بو، أْؼ حقُّظ ثابت،  ْيغ حالتاف؛ الحالة األكلى أف يكػف الجَّ ْيغ فالعمساء قالػا: لمجَّ أما زكاة الجَّ
يغ لو ُحكع. يغ الحؼ يعتخؼ لظ السجيغ فضو كيشػؼ أف ُيْعِصَضظ إيَّاه، ىحا الجَّ ة آراء؛ ىحا الجَّ  كلمعمساء في ذلظ ِعجَّ

أّف عمى صاحبو زكاتو، إال أنَّو ال ُيْمدـُ ِبإخخاجيا حتَّى يقبس َدْيشُو، فمػ كاف ألحجىع مئة ألف كديَّشيع  الخَّأؼ األّكؿ
ِلَػجو هللا تعالى قخًضا حدًشا، نقػؿ لو: ىحا السبمغ تجب فضو الدكاة ألنَّو ماؿ، كثابت، كسػؼ ُيؤدَّػ لظ، كلكغ 

مى الخأؼ األّكؿ فبل يْمـد بإخخاجيا حتى يقبس ىحا الساؿ، كعمضو أف متى؟ متى قبْزَت الساؿ ُتْخِخُج الدكاة، أما ع
ؼ الدكاة لسا مزى فمػ َبِقَي سشتضغ مع الَسجيغ تجفع حضشسا تقبس السبمغ سشتضغ، كىحا محىب عمّي بغ أبي  يؤدِّ

ًدا! لكّغ ىحا الخأؼ لو حالة، فمػ أّف ىحا  شالب، كالثػرؼ كاألحشاؼ كالحشابمة، كاإلنداف قج يخػ في ىحا الخأؼ تذجُّ
َشػات  اإلنداف يسمظ ممضػني لضخة أك أكثخ كديَّغ مئة ألف، نقػؿ لو: إذا قبْزت السبمغ ِاْدفع زكاة ىحا الساؿ عغ الدَّ
الدابقة ألنَّظ في َبْحبػحة، كىشاؾ رأؼ آخخ كىػ أنَّو يْمدُمُو إخخاج الدكاة في الحاؿ، كإف لع يْقبزُو، كىحا الخأؼ 

ألف كما قبزيا، كلكغ معو مئات اآلالؼ األخخػ، فسا داـ ىشاؾ أمػاؿ شائمة يسمكيا فْزبًل عغ أشّج، دفع مئتي 
يغ الحؼ دَفَعُو، فيشاؾ رأؼ آخخ كىػ أنَّو يْمدُمُو إخخاج الدكاة في الحاؿ، كإف لع يْقِبزُو ألنَّو قادر عمى أخحه  ىحا الجَّ

 كىحا محىب عثساف كابغ عسخ كالثػرؼ كشاكس كالذافعي.كالترخؼ فضو، فَضْمَدُمو إخخاج الدكاة فضو كالػديعة، 
ـ ىحا السبمغ إلنداٍف فقضخ، ىحا  الخأؼ الثالث أنَّو ال زكاة فضو، لػ أّف كاحًجا يسمظ ثبلثضغ ألفًا كال يسمظ ِسػاىع، قجَّ

مو أف يجفع اإلنداف لػ كَضع ىحا الساؿ في مذخكع ِتجارؼ مع تاجخ، ككاف الخبح قمضبًل، كخدخت التجارة، فيل نح سِّ
مغ زكاة ىحا الساؿ؟ فالخأؼ الثالث أّف ىحا الساؿ ال زكاة فضو ما ُدْمت أْقخْضَتُو ِلَػجو هللا تعالى قخًضا حدًشا، كلع 

 تْدتِفج مشو فبل زكاة فضو.
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اآلراء متشاقزة، الخأؼ الخابع أنَّو ُيدكِّي عغ ىحا الساؿ ِلَدشٍة كاحجة حضغ يْقبُزو، فيحه أربعة آراء كالحقضقة تبجك ىحه 
أك تْبجك متباِيشة، كلكّغ السفتي ىػ الحؼ يعخؼ حاؿ كّل سائل، فمػ أخحنا إندانًا يسمظ ممضػني لضخة، مبمغ نقجؼ في 
صشجكقو الحجيجؼ، كديَّغ مئة ألف، كىحا اإلنداف في َبحبػحة، كالسبمغ السالي الحؼ أقخضُو ىػ جدء يدضخ مغ 

زكاة ىحا السبمغ أقبْزتُو أـ لع تْقبْزُو! ألنَّو َديغ ثابت، كسُضؤدَّػ لظ كأنت في أمػالو الصائمة، نقػؿ لو: ِاْدَفع 
 َبحبػحة، كفي أمػاليع حق معمـػ ىكحا اإلفتاء، كىحا أشّج اآلراء.

كالخأؼ األقّل أفَّ ىحا السبمغ، حضشسا تْدتعضُجُه، لسا رجع بعج أربع سشػات كاف عمضظ دْفع زكاة أربع سشػات، قج ُيقاؿ: 
فَّ ىحا السبمغ قج قمَّت قضستو، أنت تقخُض هللا قخًضا حدًشا، وهللا عد كجل يْزسغ لظ فْخؽ الّدعخ، فأىل اآلخخة إ

 ىكحا يفكِّخكف، أما أىل الجنضا فضفكِّخكف في زيادة العسمة أك نقريا، وهللا ُيزاعف لظ أضعاًفا كثضخة.
َع إل  ضظ عمضظ أف تجفع زكاة سشة كاحجة حضغ القبس.الخأؼ الثالث؛ أنَّظ إذا أقخْضت ىحا السبمغ كُرجِّ

ميا ِلَذخز فقضخ ِلضدتعضغ بيا عمى شؤكنو،  كالخأؼ الخابع ال زكاة فضو إشبلًقا، فمػ أفَّ كاحًجا يسمظ عذخة آالؼ كقجَّ
ل! نقػؿ ليحا اإلنداف الحؼ أقخض ىحا الساؿ هلل عد كجل كال يسمظ سػاه ال زكاة  كبعج أربع سشػات قاؿ لو: تفزَّ
فضو، فاالختبلؼ في ىحه األمػر رحسة، كمعشى االختبلؼ التََّباُيغ في اآلراء، كىحا مغ رحسة هللا عد كجل، أربع 
ْيغ، فمػ كاف لو مبمغ كبضخ، كتسّمظ سػاه نقػؿ لو: ادَفْع زكاة ىحا السبمغ قبل أف تقبزو  حاالت تَدع كّل حاالت الجَّ

لظ: حضشسا ُيَخدُّ إلضظ تجفع زكاتو عغ األعػاـ الدابقة، كآخخ لو مبمغ ك تجفع مبمغًا كبضخًا كال تسمظ سػاه"، نقػؿ 
ـٍ كاحج، كمبمٌغ صغضخ أْقخْضتُو؛ ىحا ال تجفع زكاتو إشبلًقا،  ُمْعَتِجؿ ُرّد إلضو؛ ىحا يجفع زكاتو حضشسا ُيخدُّ إلضو عغ عا

ُتعخض عمى السفتي، كالسفتي يجج ليا فكّل إنداف َيِدف حالتو ِبَبعس ىحه الحاالت، كالخأؼ السعتجؿ أّف كّل حالة 
 حكًسا ُيقابميا. 

ٍج أك ُمساِشل : ِْ  الَجيغ عم  ُمعِدٍخ أك جا

ْيُغ عمى ُمْعِدخ، أؼ جاحج أك ُمساِشل، قاؿ لي أحجىع: لي مبمغ مع فبلف، ال أحِدغ أف  قاؿ: أما إذا كاف الجَّ
ًنا ال يْجفع ما عمضو ىحا مباح، مغ أجل تححيخ الشاس مشو قاؿ: ُأشالبُو، كالُسساِشل ُيِحّل ِعْخَضُو، فإذا َذَكْخت أفَّ فبل

فقضل إفَّ ىحا السبمغ الحؼ أقخضتو ِلُسعِدٍخ أك مساِشٍل أك جاِحٍج ال تِجُب فضو الدكاة، كرأٌؼ آخخ أنَّو ُيَدكِّي عشو إذا 
بْزَتُو َكَجَبْت فضو الدكاة لسا مزى أك قبَزُو، فسا داـ في َحْػَزة الُسْعِدخ أك الُسساِشل أك الجاحج فبل زكاة فضو فإذا ق

يغ انِجفاًعا شجيًجا، كاْسَتفتاؾ، ُقل لو: ِاْدَفع زكاة ما مزى، ـٍ كاحج، كىحا بَحدب الحاؿ، إنداف ُمْشجِفٌع في الجِّ    ِلعا
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ْيغ عمى ن ـٍ كاحج، فالخبلصة أفَّ ىحا الجَّ ػعضغ؛ كآخخ ديشو رقضق كضعضف كاستفتاؾ فقْل لو: لظ أف تجفع زكاة عا
ؿ: َدفُع الدكاة قبل القبس عغ كّل عاـ، كالخأؼ الثاني: دفع  َدْيٌغ ُمْعتخٌؼ بو َمْبحكٍؿ كفضو أربعة آراء فالخَّأؼ األكَّ
ـٍ، كالخأؼ الثالث: َدفع الدكاة حضغ القبس عغ كل األعػاـ، كالخأؼ األخضخ: دفع الدكاة  الدكاة حضغ القبس عغ عا

يغ الحؼ عمى ُمعِدٍخ أك جاِحٍج أك ُمساِشل فبل تِجُب فضو الدكاة حضغ القبس عغ عاـ كىحا ال زكاة  فضو، كأما الجَّ
ـٍ كاحٍج.  ماداـ في َحػَزة السجيغ، فإذا أصبح في حػزة الجائغ كجب َدْفُع الدكاة عسا مزى، أك عغ عا

أؼ ىحه السرمحة اآلف عشجنا شيء ُمْدتحَجث؛ تاجخ معو َسَشجات، باَع ِبزاعتو في بعس السرالح، شبضعة بضعيا 
يغ، يأخح القساش، كُيَػقِّع فضو َسَشجات ِلِدتَّة أشيخ، أك جسعضَّة، كّل جسعة مبمغ، كعمى كحا  يتعامُل أصحابيا بالجَّ
يغ، كمعتسجة في القزاء،  شيخ مبمغ كحا، مثل ىحه السرالح تجج في صشجكؽ التاجخ سَشجات، أؼ كثضقة في الجَّ

يػف التي اْعُتِخَؼ بيا ألشخاٍص باذلضغ شبًعا العمساء قالػا: أكراؽ الدَّ  ضكات، ىحه ُتعاَمُل معاممة الجُّ َشجات، أك الذِّ
َشجات َكُجيػف مدتحّقة.  ْيغ تساًما، أثشاء الَجْخد ُتْحدُب ىحه األكراؽ السالّضة أك الدَّ  إياىا كالجَّ

 ػ زكاة الحمّي : 2

عمى أنَّو ال زكاة في الساس، كالجّر، كالضاقػت، كالمؤلؤ، كالسخجاف، أما زكاة الحمّي، الحَّىب غاؿ كثضًخا، اتََّفَق العمساء 
كالدَّبخجج، كنحػ ذلظ مغ األحجار الكخيسة، إال إذا اتُِّخَحْت لمتِّجارة ففضيا زكاة، فالتِّجارة في ىحه األحجار تجب فضيا 

يشة فبل زكاة فضيا، كاختمف العمساء في ِحِمّي السخأة  الدكاة ألنَّو ماؿ ناـ، ُيْجَخُد كُيقضَُّع كُتَؤدَّػ زكاُتُو، أما اتِّخاذىا لمدِّ
ة، فاألحجار الكخيسة اتَّفقػا عمى أنَّو ال زكاة فضيا، أما حمّي السخأة فممعمساء محاىب، كلكغ قبل أف  مغ الحََّىب كالفزَّ

خع نقخأ السحاىب، لػ فخضشا امخأة متدكِّجة معيا مغ الحَّىب ما يقجر باثشي عذخ ألف لضخة، ى ل ُيْعَقل مغ الذَّ
ْخع رحضع، فالحََّىب في عالع  َؼ زكاتيا؟ مدتحضل فالذَّ الحشضف أف يأمخىا أف تبضع إحجػ ىحه األساِكر مغ أجل أف ُتؤدِّ
ًا، لحلظ العمساء اختمفػا في زكاة الحمّي، فأبػ حشضفة رحسو هللا ذىب إلى  السخأة شيء ثسضغ، كالتفخيط فضو ُيْدِعُجيا ججِّ

، إذا بمَغْت ِنراًبا، كاستجلػا مغ حجيث ِلَخسػؿ هللا عمضو الربلة كالدبلـ: ُكجػب الد   كاة في الحمّي، ككحلظ ابغ حـد
ه قاؿ: أَتْت الشبي عمضو الربلة كالدبلـ امخأتاف في أيجييسا  )) فقج ركى عسخك بغ ُشعضب عغ أبضو عغ ججِّ

ركسا هللا  َق َىَحا أساِكر مغ ذىب فقاؿ ليسا: أُتِحَباف أف ُيَدػِّ َْ َيا  يـػ القضامة أساِكر مغ نار؟ َقاَلَتا: اَل، َقاَؿ: َفَأدِّ
 اَلِحي ِفي َأْيِجيُكَسا((

ه[  ]أحسج عغ عسخك بغ ُشعضب عغ أبضو عغ ججِّ
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 ىحا الحجيث اعتسج عمضو اإلماـ أبػ حشضفة، كجعل زكاة الحمي َكَدكاة ِنراب الحىب كالفزة.

كذىب األئسة الثبلث إلى أنو ال زكاة في حمّي السخأة بَمَغْت ما بمَغت كتججر اإلشارة إلى أّف الحؼ يبحث عغ 
الّخخز في السحاىب ىحا ال يجػز! ركػ البضيقي أّف جابخ بغ عبج هللا ُسِئل عغ الحمي أفضو زكاة؟ فقاؿ: ال، فقضل: 

الحمّي عشج ثبلثة عمساء أفحاذ مغ السحاىب ال زكاة فضو، كىحا كإف كاف يبمغ ألف ديشار، فقاؿ: أكثخ مغ ذلظ؛ ال، ف
خة كتخكيا كقاؿ: ىحا  الكبلـ ُمجسل، كلكغ في كتب الفخكع ىشاؾ كبلـ أكَسع، لػ فخضشا شخًرا عشجه أساِكر ُمَكدَّ

يشة فيي إْسػارة أما حضشسا انكدَ  خت كُتِخَكت ذَىب؛ ىػ حضشسا تخكيا جعميا مااًل اآلف، ماداـ إْسػارة صالحة لمدِّ
صاَرت ذىًبا، فَكْدخ ىحه األساِكر فضو زكاة، كىشاؾ ناِحَضة ثانَضة، كىػ أنَّشا لػ فخضشا امخأة عشجىا بالِخدانة ذىًبا ِبِسئة 
يشة فقط  يشة فقط، فمضذ شخًشا أف تَزعيا في يجىا، فسا دامت الِحمّي مدتخجمة لمدِّ ألف لضخة، ِنضَُّتيا اْسِتخجاميا لمدِّ

فضيا، كىحا رأؼ في ثبلثة محاىب، كلكغ أحضاًنا يشتفي عغ ىحه السخأة نضَّة الديشة، كأف يأتضيا الحىب كراثًة، فبل زكاة 
فيي نضَّتيا مغ ىحا الذيء َتصػيخ الساؿ فيحه لضذ في نضَّتيا الديشة إشبلًقا، فسا دامت نضَّتيا َتصػيخ الساؿ ككضعو 

 ، فالقزضَّة قِزضَّة نّضة: في مكاف ُيحافع عمى ِسعخه فيحه نضَّة التثسضخ

َضاِت، َكِإَنَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى((  )) ِإَنَسا اأْلَْعَساُؿ ِبالشِّ
 ] متفق عمضو عغ ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب[

و كأّنُو فإذا اتُِّخَحت ىحه األساِكر تصػًرا لمساؿ كِحداًبا عمضو ففضيا زكاة، فالحمّي السكدػر فضو زكاة، ألنَّظ ُتحافع عمض
يشة كإنسا ىي صالحة لػقت ارِتفاع الحَّىب، كمّخة ثانضة:   ماؿ فقط، ألّف ىحه اإلسػارة السكدػرة لضَدْت صالحة لمدِّ

سة ((  )) اختبلؼ ُأَمتي ْر
 ] البضيقي عغ ابغ عباس[

و أْف يتَّخح الحَّىب لمتَّديُّغ، فمػ اآلف، لػ أّف رجبًل اتََّخح ِحْمضًة مغ الحََّىب، ىحا تِجُب فضو الدكاة، فالخجل لضذ مباًحا ل
كاف لو سضف مغ ذىب ُمخبَّأ فيحا الدضف َيِجُب أف يجفع زكاة مالو، ألنَّو محّخـ عمى الخجل استخجاـ الحىب 
كاستخجامو، كلضذ محخًَّما عمضو اْقِتشاء الحَّىب، فإذا كاف لمسخء أشضاء فضيا ذىب فيحا الحَّىب عمضو زكاة، أما السخأة 

 ليا التَّديُّغ بالحَّىب.  فُسباح
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 ػ صجاؽ السخأة : 3

خع َديًشا مستاًزا، كعمضو زكاة، فإذا كاف الدكج يشػؼ أف ُيعصي زكجتو صجاقيا، فيحا َديغ ِمغ  ميخ السخأة ُيَعجُّ في الذَّ
يغ ُمعتخٍؼ بو باذٍؿ لو، فإف كاف ال يشػؼ كأف يكػف جاِحًجا أك ُمْعدًخا فبل زكاة فضو، لحلظ ميخ السخأة  ُيعجُّ َكُحكع الجَّ

 كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 
  (()) َمْغ َأَخَح َأْمَػاَؿ الَشاِس ُيِخيُج َأَداَءَىا َأَدى َّللَاُ َعْشُو َكَمْغ َأَخَح ُيِخيُج ِإْتبَلَفَيا َأْتَمَفُو َّللَاُ 

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ َعْشو[

كِّخ أف يكتب ىحا عمى كرؽ، فقط! ال إذا كتبت السؤّخخ مئة ألف يعشي مئة ألف، ىحا َدْيٌغ أحضاًنا ىشاؾ مغ يف
مستاز، كما داـ َديًشا مستاًزا َتجُب فضو الدكاة، فمػ كانت السخأة ِبَبحبػحة كتأخح كّل شيخ ألف كرقة مغ زكجيا مثبًل، 

ؼ زكاة ميخىا، ألفَّ مْيخىا َدْيٌغ مستاز، أما كزكجيا َمْضدػر الحاؿ، كميخىا ثابت في ِذمَّتو، فيحه السخأة ع مضيا أف تؤدِّ
يو ليا؛ جاِحج أك ُمْعِدخ أك مساشل، فيشا ال تجب عمضيا الدكاة، أما إف دفعو ليا  إف كاف زكجيا ال يشػؼ أف يؤدِّ

يغ ُتَصبَّق عمى صجاؽ السخأة ألنَّو َديغٌ  مستاز، ىشاؾ نداء  ككاف فػؽ الّشراب، فتجُب فضو الدكاة، فأحكاـ زكاة الجَّ
يغ ألنَّو َديٌغ  جاؽ تشصبق عمى أحكاـ الجَّ َغِشضَّات كمعيغ أمػاؿ، نقػؿ ليا: أدِّ عغ ىحا السيخ زكاتو، فأحكاـ الرَّ

 مستاز. 

 ػ زكاة البضػت السؤّجخة : 4

خة، فالسعمـػ أّف البضػت ال زكاة فضيا، فالبضت  السدكػف ال زكاة فضو، ىشا عشجنا حكع آخخ، كىػ زكاة البضػت السؤجَّ
إال أنَّشي َسِسعُت مّخة قّرًة ال أنداىا، شبًعا لضذ ىحا فخًضا كلكغ تصّػًعا، يجسع كّل شيء في بضتو سػاء كاف 
مدتيمًكا أك غضخ مدتيمظ، آالت حخفة، سضارة، أثاث، يْجسع أمبلكو حرًخا، كيجَفُع عشيا الدكاة، فيحا أحج األخػة 

ع إلى نرفضغ، لكّل نرف كاف لو مرشع ِبُمبشاف كقخي ب مغ مشصقة االشِتباكات، السيّع السعسل شكمو مخبَّع، كمقدَّ
رئضذ يخأُسُو، يقػؿ ىحا األخ: بعج أف انتَيت االشتباكات ذَىبت أرػ مرشعي، الحؼ رآه شيء ال ُيَرجَّؽ، كجج 

رانو! كىحا عمى قػؿ بعس الشرف الحؼ أصحابو يؤّدكف الدكاة لع يسّديع أّؼ شيء، كالّشرف اآلخخ ُىِجَمت ُجج
العارفضغ: عشجنا أـ عشكع؟ لسا سئل عغ مقجار الدكاة، فقاؿ: أما عشجكع فاثشاف كنرف أما عشجنا فالعبج كمالو 

 ِلَدضِّجه.
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البضت السؤّجخ نأخح الدكاة عغ األجخة كّل سشة، كبعزيع قاؿ غضخ ذلظ ِبُسجّخد تػقضع الَعقج تدتحّق الدكاة عغ 
، كاآلخخ قاؿ: ال، فالسػضػع ِخبلفي، بل إلى أف َيْسزي عاـٌ عمى تأجضخ ىحا السشدؿ فاألكلػف اأُلجخة، قاؿ: نعع

: البضت السؤجَّخ  ة، عمى ُكلٍّ يَخكف أّف استحقاؽ الدكاة يكػف كقت تػقضع العقج، كبعزيع اآلخخ يخػ بعج ُمِزّي السجَّ
جختيا مئة كرقة، كضخيبتيا مئتاف كسبعػف لضخة! زكاتو زكاة ُأْجخِتِو إذا كانت فػؽ الشِّراب، أما ىشاؾ بضػت أ
ـٍ إف شاء هللا تعالى.  كسػؼ ندتعخض زكاة التِّجارة في درس قاِد

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 التجارة ........ األخػة في هللا: زكاة  4الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى 
ا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو، كأِرن

قػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ الباشل باِشبًل كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف ال
 الرالحضغ.

 زكاة الدركع كالثسار :

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في مػضػع الدكاة إلى مػضػع الدكاة كالثسار، فقج أْكجَب هللا سبحانو كتعالى زكاة 
 الدركع كالثسار فقاؿ: 

َباِت َما َكَدْبُتْع َكِمَسا َأْخَخْجَشا َلُكْع ِمَغ اأْلَْرِض َكاَل َتَضَسُسػا اْلَخِبضَث ِمْشُو ُتْشِفُقػَف ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا َأْنِفُقػا  ِمْغ َشضِّ
ِسضج    َْ  َكَلْدُتْع ِبَآِخِحيِو ِإاَل َأْف ُتْغِسُزػا ِفضِو َكاْعَمُسػا َأَف َّللَاَ َغِشّي 

 [ 267] سػرة البقخة:

، أْؼ ِمغ كْدِبكع الحبلؿ، ككمسة ِمغ شّضبات ال تعشي أّف الصعاـ شضِّب، كإنسا شخيقة َتْحرضِمِو ىحه عخكض التِّجارة
 شضَِّبة، كِبصخيق َمذخكع، قاؿ تعالى: 

َف َكالُخَماَف ُمَتَذاِبًيا ػ﴿ َكُىَػ اَلِحي َأْنَذَأ َجَشاٍت َمْعُخكَشاٍت َكَغْضَخ َمْعُخكَشاٍت َكالَشْخَل َكالَدْرَع ُمْخَتِمًفا ُأُكُمُو َكالَدْيتُ 
َراِدِه   َْ َقُو َيْػـَ  َْ  َكَغْضَخ ُمَتَذاِبٍو ُكُمػا ِمْغ َثَسِخِه ِإَذا َأْثَسَخ َكَآُتػا 

 [ 141] سػرة األنعاـ: 

ميا، كفي ِنياية السْحرػؿ البّج ِمغ ِحداب  ىحه آية دقضقة فمػال ىحه اآلية لػ أكْمَت ُتفاحًة كاحجة يجب أف ُتَدجِّ
َؼ زكاة مالظ، كلكغَّ هللا سبحانو كتعالى بالشاس لخؤكؼ رحضع، ُكْل كأْشِعع مُ  ْجسل السحرػؿ مغ أجل أف ُتؤدِّ

كضضِّف، أما حضغ حراد ىحه الثِّسار فُاْحُدب الكسضَّة كأدِّ زكاتيا عشج الحراد ال عشج القصف أك الشُّْزج، قاؿ 
 تعالى: 
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َراِدِه  ﴿ ُكُمػا ِمْغ َثَسِخِه ِإَذا َأْثَسَخ كَ  َْ َقُو َيْػـَ  َْ  َآُتػا 
 [ 141] سػرة األنعاـ: 

 قاؿ ابغ عباس: َحقُّو الدكاة السفخكضة، كقاؿ: الُعْذخ كنرف الُعْذخ. 

 زكاة الساؿ تحفع اإلنداف ك مالو :

ة؛ فقبل أربعضغ أك خسدضغ عاًما جاءت إلى الذاـ جائحة مغ الجخاد كالجخاد اسٌع عمى ُمدسَّى،  ال ُيْبقي َسِسعُت ِقرَّ
جخ ُأِكل، حتَّى أفَّ الحكػمة  جخ ُأِكمْت، كقذػر الجحكر ُأكمت، كلحاء الذَّ ة تخكؼ أفَّ أكراؽ الذَّ كال يحر، فيحه القرَّ
العثسانّضة أْلَدَمْت كّل فبلٍح أف يْجسع عجدًا مغ الجخاد تحت شائمة الغخامة!! كفي أثشاء تْفتضر السدارع كالبداتضغ َلَسَح 

عغ تشفضح ىحا اإلجخاء؛ لَسَح بدتاًنا كالجّشة، أشجاره باسقة، كأكراقو نزخة، كثسارُه يانعة، ككأّف ىحا  أحج السدؤكلضغ
البدتاف ال عبلقة لو بالذاـ، ككأّف ال شأف لو بالجخاد، فالبداتضغ كّميا جخداء، ال يخؽ، كال ِلحاء، كال نبات أخزخ 

حا السدؤكؿ إلى البدتاف كالتقى ِبَراحِبو قاؿ لو: ما سّخ كال يابذ! أما ىحا البدتاف فأخزخ نِزخ، فمسا دخل ى
ىحا البدتاف؟! فقاؿ صاحبُو: أسَتْعِسُل دكاًء ُمعضًَّشا فضْبجك أّف ىحا السدؤكؿ غزب، كرأػ في صاحب البدتاف أناِنضًَّة، 

ُو أنا ال يدتعسُمو أحٌج مغ تدتعسل دكاًء ُمعضًَّشا كال ُتْخبُخ عشو الحكػمة، فقاؿ صاحب البدتاف: الجكاء الحؼ أْستعسمُ 
 الشاس كال يْخضػف استعسالو! فقاؿ: كما ىػ؟ فقاؿ: أنا ُأؤدؼ زكاة مالي!!

ْيَت زكاة مالظ ذَىب عشظ شخُّ مالظ، فالحؼ  ، أصحاب البداتضغ، كأصحاب الدركع، إذا أدَّ لحا أييا األخػة األكاـر
أسسُعُو مغ قبل أفَّ الحمضب يـػ الجسعة ُيػزَُّع عمى الفقخاء، ككحا بضُس الججاج، كما ُكشَّا ندسُع بيحه األمخاض 

ئة دجاجة في ساعة!! ىحه األمخاض التي ُترضب الججاج الػبضمة؛ يقػؿ لظ: مخض أصاب الججاج فساَتْت م
ا، كلضذ ديًِّشا، ففي أحج  كالبقخ؛ ىي كمُّيا مغ مْشِع الدكاة، لي صجيق كانت لو مدرعة، ككاف أبػه شجيجًا ججِّ
شػات مخض األب، كعجَد عغ إدارة ىحه السدرعة، فجاء االبغ كنػػ في قمِبِو أف يْجَفَع زكاة ثسار ىحه السد  رعة، الدَّ

شيا في الدشػات الساضضة، كالقرز التي تؤكِّج كجػد  فحضشسا نػػ ضسَّشيا ىحا االبغ ِضعف ما كاف أبػه ُيَزسِّ
 َتأِدَية الدكاة في الدركع كالثِّسار ال تَعجُّ كال ُتْحرى، كىحه القرز ال عمى سبضل الحْرخ، بل عمى سبضل الِسثاؿ. 
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 ال تؤخح مشيا :األصشاؼ التي تؤخح مشيا الدكاة ك التي 

كقج كانت الدكاة عمى عيج رسػؿ هللا صمى هللا عمضو كسّمع ُتْؤَخُح مغ الِحشصة كالذعضخ كالتسخ كالدبضب، فيل ىحه 
األصشاؼ عمى سبضل الحرخ أـ أنَّيا عمى سبضل السثاؿ؟! ىحا مػضػع ِخبلفي، فعغ أبي بخدة عغ أبي مػسى 

 بعثيسا إلى الضسغ ُيعمِّساف الشاس أمخ ديشيع، فأمخىع أال يأخحكا الّرَجقة كمعاذ رضي هللا عشيسا أفَّ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
إال مغ ىحه األربعة، الِحشصة كالذعضخ كالتسخ كالدبضب، كأجسع العمساء عمى أفَّ الرَجقة كاجبة في الحشصة كالذعضخ 

 كالتسخ كالدبضب.
كغ تؤخح الدكاة مغ العشب كالخَُّشب، فعغ عصاء بغ الدائب أفَّ أما األصشاؼ التي لع تكغ تؤخح مشيا الدكاة، فمع ت

عبج هللا بغ السغضخة أراد أف يأخح صجقة مغ أرض مػسى ابغ شمحة...: لضذ في ذلظ صجقة " صار عشجنا 
معشضاف: القسح كالذعضخ كالدبضب كالحشصة؛ ىحه أصشاؼ ُتخدَّف، كىي أصشاؼ أساسضَّة كِقػاـ الحضاة، أما الحؼ يدرع 

 الفخيد، فيحه فضيا خبلؼ، بعس العمساء قاؿ: هللا سبحانو كتعالى يقػؿ: 
َباِت َما َكَدْبُتْع َكِمَسا َأْخَخْجَشا َلُكْع ِمَغ اأْلَْرِض    ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا َأْنِفُقػا ِمْغ َشضِّ

 [ 267] سػرة البقخة:

ؼ زكاة مالو إف كانت األرض َمْخِكيًَّة، ىحه اآلية مصمقة، كالسصمق عمى إشبلقو، فأّؼ شيء يش بُت يجب أف تؤدِّ
فعمضيا نرف الُعْذخ، كإف كانت َبعبًل فعمضيا الُعذخ، َمْخِكيًَّة أْؼ فضيا نفقات، كيْحسُل ىحا عمى العدل كالحمضب 

َد القسح كالذعضخ كالتسخ كالدبضب كبعزيع اْعَتَسَج  كالبضس، كل اإلنتاج الحَضػاني، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ حجَّ
 عمى حجيث يقػؿ:

 )) لضذ في الخزخاكات صجقة((
 ]الجار قصشي عغ عمي بغ أبي شالب[

 آراء أخخى ْػؿ زكاة الدركع :

 سػؼ نخػ بعس اآلراء األخخػ.
 جاء في األثخ عغ رسػؿ هللا صمى هللا عمضو كسّمع أنَّو قاؿ: 
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 "في خسدة أشضاء الذعضخ كالقسح كالحشصة كالدبضب كالتسخ، كما سػػ ذلظ ِمسَّا أخخجت األرض فبل ُعْذخ فضو" 
كبعس العمساء يقػؿ: إفَّ الدكاة تتعمَّق بالُسقتات دكف القػت، فالُسْقتات ىػ الغحاء السخدَّف، كالحؼ ُيَعجُّ أساسضًِّا في  

 و الدكاة.حضاة اإلنداف، كىحا الغحاء السخّدف عمض
عبي قاؿ: "ال زكاة إال في الَسشرػص عمضو، كىي الحشصة كالذعضخ كالحرة كالتسخ كالدبضب"،  الحدغ البرخؼ، كالذَّ
ألفَّ ما عجاه ال نزَّ فضو، كأبػ حشضفة يقػؿ: "إفَّ الدكاة كاجبة في كّل ما أْنَبَتت األرض، كال فخؽ بضغ الخزخاكات 

اعتو استغبلؿ األرض كنساَءىا عادًة"، كأما أبػ يػسف فقاؿ: "الدكاة كاجبة في كغضخىا، كاْشتخط أف ُيْقَرَج ِبدر 
الخارج مغ األرض ِبَذخط أف يبقى سشة مغ غضخ ِعبلج كثضخ، سػاء أكاف مكضبًل كالحبػب أك مػزكًنا كالقصغ 

ّل شيء، فأّؼ شيٍء كالدّكخ"، فأصبح عشجنا ثبلثة آراء، فخْأُؼ أبي حشضفة رضي هللا عشو أفَّ الدكاة كاجبة في ك
أْنبَتْتُو األرض فالدكاة فضو كاجبة، كرأؼ الحدغ البرخؼ كالذعبي أنَّو ال زكاة إال في الَسْشرػص عمضو، كرأؼ أبي 

 يػسف أفَّ الدكاة كاجبة في كّل قػٍت يسكغ أف ُيَخدَّف سشًة مغ دكف ِعبلٍج كثضخ.
ِمسَّا يبقى كيْضَبذ كيْدتشِبُتو بشػ آدـ، سػاء أكاف ُمْقتاًتا اإلماـ مالظ يقػؿ: "ُيذتخط فضسا يخخج مغ األرض أف يكػف 

ْسدع، كال زكاة عشجه في الخزخاكات كالفػاكو كالتضغ كالخماف كالتُّفاح". عضخ، أك غضخ ُمقتاٍت كالدُّ  كالقسح كالذَّ
تات كُيّجخخ، كال تشَدػا يا أما اإلماـ الذافعي فضحىب إلى كجػب الدكاة فضسا ُتْخِخُجُو األرض بَذخط أف يكػف ِمسَّا ُيق

خع الحشضف يَدُع الشاس كمَّيع، كيَدُع الحاالت كمَّيا، كيَدُع اختبلؼ  أخػة اإليساف أفَّ اخِتبلؼ العمساء رحسة، كأفَّ الذَّ
د يقػؿ: أنا ال أدفع إال في الذعضخ كالقسح كالدبضب كالتسخ كسا كرد عغ  الحاالت، كاختبلؼ األحػاؿ، َشخٌز ُمتَذجِّ

ي عمضو الربلة كالدبلـ، نقػؿ لو: ىشاؾ محىب يؤكِّج ىحا القػَؿ، إنداف مشجفع إلى العسل الرالح انجفاعًا الشب
عجضبًا أؼُّ شيء أنبتتو األرض يقػؿ: سأدفع زكاتو، فالذخع يَدُع الشاس كمَّيع عمى اختبلؼ حاالتيع كأحػاليع، 

خ.  كالشاس أصشاؼ متيضِّب كمْشجِفع كمقرِّ
ج َتِجُب أيًزا في جسضع األصشاؼ التي ُتخدَّف مغ العاـ إلى العاـ فالعشب يربح زبضًبا، كأّؼ شيٍء كعشج اإلماـ أحس

 ُيَخدَّف أك ُيجفَّف يربح محرػاًل أساسضًِّا. 

 أسباب الخبلؼ بضغ العمساء :

اؼ الُسْجَسِع يا تخػ ما ىي أسباب الِخبلؼ؟ الحقضقة أّف الِخبلؼ سببو بدضط ذلظ أفَّ مغ قَرخ الدكاة عمى األصش
َخخات، اخِتبلفيع في تعّمق الدكاة ليحه األصشاؼ أَُىَػ َتَعمٌُّق ِلَعضشيا أك ِلِعمٍَّة فضيا؟! فكّل  ىا مغ الُسجَّ عمضيا كبضغ عجَّ
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ىحه األقػاؿ السختمف عمضيا، كفي ىحا الِخبلؼ رحسة سَبُبُو أفَّ ىحه األصشاؼ التي َذَكخىا الشبي عمضو الربلة 
جبٌة فضيا الدكاة ِلَعضشيا أك ِلِعمَّة فضيا! فإف كاف ِلَعضشيا ال تِجُب الدكاة في الخزخاكات كما ِسػػ ىحه كالدبلـ ىي كا

األصشاؼ، كإف كاف ِلِعّمة فضيا، كأف تكػف محرػاًل أساسضًا في البمج، إذا ذىبشا إلى ببلد شخقي آسضا كججنا أفَّ 
ؼ ال تجب فضو الدكاة؟! كإذا ذىبشا إلى البخازيل كججنا ِقضاـ الذاؼ السحرػؿ األساسي لمبمج، فيل نقػؿ: ىحا الذا

السحرػؿ ىػ البّغ، إذا ذىبشا إلى العخاؽ فقضاـ السحرػؿ ىػ التسخ، فكّل بمج ليا محرػؿ أساسي، َفِخبلؼ 
 الفقياء رحسة، فمضذ الػجػب في ذات ىحه األشضاء بل ِلِعّمة فضيا، َفَسحرػؿ رئضذ يعتسج عمضو الشاس في تحرضل
قػتيع، فقاؿ: سبب الخبلؼ ىػ أفَّ ىحه األصشاؼ التي ذكخىا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ إما أنَّو أْكَجَب الدكاة 
فضيا ِلَعضشيا أك أْكَجَب الدكاة فضيا ِلعمَّة فضيا، فسغ قاؿ ِلَعضشيا قرخ الػجػب عمى القسح كالذعضخ كالدبضب كالتسخ، 

صشاؼ األساسضَّة، فإذا كاف الػاحج عشجه مدرعة عَشب كمفتيا خسدة آالؼ لضخة! كمغ قاؿ ِلِعمَّة فضيا أْدَخل جسضع األ
شف فأنت ُمْعفى، أما  فيل نقػؿ: ىحه لضذ عمضيا زكاة! كما ضسَّشيا في الحجيث! فإذا رأْيت الدكاة في َعضغ ىحا الرِّ

كاف لظ مدرعة فخيد ىحه عمضيا زكاة، إف رأْيت الدكاة في ِعمَّة فضو فإذا كاف لظ مدرعة ِعشب فيحه عمضيا زكاة، كإذا 
كإذا كاف لظ مدرعة تفاح فيحه عمضيا زكاة، فالدكاة اختبلفيع فضيا رحسة، كاختبلفيع يَدُع حاالت السدمسضغ 

 كأحػاليع. 

 مقجار الدكاة :

 أما ِمقجار الدكاة، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 
 زح نرف الُعذخ(())فضسا سَقْت الدساء الُعْذخ، كفضسا ُسِقي بالشّ 

 ] الدشغ الكبخػ عغ أبي ىخيخة[

اآلف مثبًل ُيْذتخػ الساء، ففي أزمات الساء، يقػؿ لظ الػاحج: كمَّفشي الساء عذخة آالؼ! فيحا نقػؿ لو: نرف 
ضغ فيحا الُعْذخ، كإذا أَتْضَت  الُعْذخ، كأٌخ سألشي عغ العدل: فإذا كاف كػيخات شبضعّضة في األشجار أك مغ الصِّ

 َسشاِحل اصصشاِعضَّة ككمَّفْتظ نفقات شائمة نقػؿ لظ: نرف الُعذخ كسا قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ.بِ 
لكغ نرضحٌة ِلَػجو هللا تعالى، أثشاء ِحداب الدكاة، إذا اْحَتْخت، كلع تعخؼ الَػجو الرحضح، أك لع َتِجج جػاًبا شافًضا 

ِلرالح الدكاة فبل ماِنع، أما ِلرالحظ ففضو مانع ألنَّو نقز في في األنربة كالشَِّدب فالتػجضو أّنظ إف غمْصَت 
 العبادة.
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في ببلد الديتػف مثبًل، ىحا الشػع قج يكػف السحرػؿ األّكؿ في بعس السشاشق، إًذا نحغ يجُب أف نحِسَل الدكاة 
 عمى ِعمَّة األشضاء التي كَرَدت عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ.

ًا كفػاكو في مدرعة داره، ىحه ال زكاة عمضيا، كالعمساء قالػا: خسدة أْكُسق كىي ُتداكؼ اإلنداف الحؼ يدرع خزخ 
ألف كستسئة رشل عخاقي، كالخِّشل العخاقي ُيداكؼ مئة كثبلثضغ درىًسا تقخيًبا، أؼ ىشاؾ حّج كىػ الُسعبَّخ عشو 

ا لو شيٌء يْدتيِمُكُو، كلو دجاجة تبضس لو بضزة كاحجة بالكسضَّة التِّجارّية، ألّف ىشاؾ كسضَّة اْسِتيبلكضَّة، فمػ أّف إندانً 
! فيل ُنْمـد ىحا بالدكاة؟!   في الضـػ

 الدكاة كاجبة ك مغ يشد  ْق هللا فممو جشػد تعسل في الخفاء :

لسا السدارع يعمع أّف عمضو زكاة كاجبة، فبل بّج عمضو مغ تأِدَية الدكاة، مخَّة كشُت ِبَسشصقة فضيا صفة التََّجيُّغ الدائج، كشت 
أمذي بالصخيق في قصخ عخبي قاؿ لي: تفّزل، كضضَّفشي ثبلثة كضمػ دّراؽ! فقمُت لو: كاحجة! قاؿ: ال ككانت ىحه 

حه العادة التي تجّؿ عمى اإلسبلـ، لحا إف كشت تسمُظ مدرعًة، عمضظ أف تزّضف عادة ىحا القصخ، فقمت: ما أعطع ى
الشاس، ألّنو قج يذتيي أحج السارة ما يخاه في بدتانظ، كال يدتصضع أف يذتخيو، كقج قاؿ لي أحجىع: ُأَضسِّغ مدرعتي 

 قاؿ تعالى:  بالدشة بسئتي ألف، كخبلؿ أربع أك خسذ دقائق في أكقات المضل، ىشاؾ بخد شجيج، كسا
 ﴿ َفَصاَؼ َعَمْضَيا َشاِئف  ِمْغ َربَِّظ َكُىْع َناِئُسػَف  

 [ 19] سػرة القمع : 

الحؼ حجث جاءه الرقضع، كصار كّل التفاح أسَػد! فالحؼ يْبخل، هللا تعالى عشجه جشػد في الخفاء، تججه يجسع 
كيصخح، كفي األخضخ يشدى حّق هللا تعالى، فيحه حذخت جاءت في أحج األعػاـ أكمت أجشحة الشحل، فرار 

 تعالى: العدل غالًضا! سبحاف هللا، هللا يبارؾ في الحؼ ُيَدكِّي مالو، قاؿ 

 ﴿ ِإَنا َبَمْػَناُىْع َكَسا َبَمْػَنا َأْصَحاَب اْلَجَشِة ِإْذ َأْقَدُسػا َلَضْرِخُمَشَيا ُمْرِبِحضَغ  
 [ 17] سػرة القمع : 
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 كسػؼ نتابع ىحا السػضػع إف شاء هللا في درٍس آخخ.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 ة الدركع كالثسار: زكا 5الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
، كأِرنا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو

الباشل باِشبًل كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ. 

 زكاة التجارة :

ثشا عغ زكاة الّشقَجيغ الحَّىب  أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في الجرس الساضي إلى زكاة التجارة، كُكّشا قج تحجَّ
خة، كالضـػ إلى زكاة التِّجارة. كالف ْيغ، كزكاة الحمّي، كزكاة َصَجاؽ السخأة، كزكاة ُأجػر الجكر السؤجَّ  ّزة، كعغ زكاة الجَّ

حابة، كالتابعضغ، كمغ بعجىع مغ الفقياء إلى ُكجػب الدكاة في عخكض التِّجارة،  فقج َذَىب جساىضخ العمساء مغ الرَّ
كانت، مػاد مْعَجِنضَّة، أك خَذب، أك ممبػسات كأقسذة، أك مػاد ِغحائضَّة، فأّية  أؼ الِبزاعة، كىحا في أّية ِبزاعةٍ 

تجارة ال بّج ليا مغ ِبزاعة، ىحه الِبزاعة عمضيا زكاة لسا ركاه أبػ داكد كالبضيقي عغ سسخة بغ الجشجب أنَّو قاؿ 
 :  أفَّ

 الحي ُنِعُجه لمبضع...(())الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف يأمخنا أف ُنْخخج الَرجقة مغ 
 ]ركاه أبػ داكد كالبضيقي عغ سسخة بغ الجشجب[

ة لمبضع، كالسػاد  ة ُمَعجَّ ىا لمبضع يجب أف ُتخخج عمضيا الدكاة، ككسا قمُت قبل قمضل؛ أيَُّة مادَّ فالِبزاعة التي ُتِعجُّ
 الغحائضة، أك ممبػسات جاىدة، أك مػاد تديضشضَّة؛ حجيج أك إسسشت: 

 اإلبل صجقتيا، كفي الغشع َصَجقتيا، كفي البقخ صجقتيا، كفي البّح َصَجَقُتُو...(()) في 
 ]البضيقي عغ أبي ذر[

البّح بعزيع قاؿ: الِقساش، كبعزيع قاؿ: متاع البضت، كعغ أبي عسخك عغ أبضو أنَّو قاؿ: "كشُت أبضُع اأُلُدـ ك 
قمُت: يا أمضخ السؤمشضغ إنسا ىػ اأُلدـ؟ فقاؿ رضي هللا الِجعاب فسخَّ بي عسخ بغ الخصاب فقاؿ: أدِّ صجقة مالظ، ف

ْمُو ثّع أْخِخج صجقتو" اإلداـ ىػ الجمج، كالِجعاب الِجفاف كاألكاني السدتخجمة في الصبخ، كفي السشار أفَّ  عشو: َقػِّ
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كإنَّسا كرَد فضيا  جسيػر العمساء يقػلػف ِبُػجػب زكاة عخكض التِّجارة، كلضذ فضيا نّز َقصعي مغ الكتاب أك الدشَّة،
ة سّضجنا يػسف،  ركايات ُيَقػِّؼ بعزيا بعًزا، َفُعخكض التِّجارة الستجاكلة لبلستغبلؿ ُنقػد، ألع يسّخ معشا في قرَّ

 قػلو تعالى: 

اِلِيْع َلَعَمُيْع َيْعِخُفػَنَيا ِإَذا اْنَقَمُبػا ِإَل  َْ  َأْىِمِيْع َلَعَمُيْع َيْخِجُعػَف   ﴿ َكَقاَؿ ِلِفْتَضاِنِو اْجَعُمػا ِبَزاَعَتُيْع ِفي ِر
 [ 62] سػرة يػسف: 

ِبزاعتيع أؼ نقػدىع فالِبزاعة َنْقج، لساذا ىي نقج؟ ألّنو ُيسكغ َتحػيميا إلى نْقج تبضعيا فتأخح ثسشيا نْقًجا، كال فخؽ 
بعة كعذخيغ ألفًا، فيحا بضشيا كبضغ الجنانضخ التي ىي أثسانيا، فإذا كاف لمػاحج مئة متخ خَذب كالستخ ثسشو يقجر بد

يدتصضع أف يبضع ىحا الخذب، كيأخح محّمو نقجًا، كلػ كانت عشجه مػاد ِغحائضَّة مخدَّنة في البخاد مسكغ أف يبضعيا 
د بضغ  كيْقبس ثسشيا، فبل فخؽ عشج جسيػر العمساء بضغ الِبزاعة كبضغ الشَّقج إال في َكػف الشِّراب يتقمَّب كيتخدَّ

لضَّة الثََّسغ كىػ الشَّ  ْقج، كبضغ الُسَثسَّغ كىػ الِبزاعة، فمػ كاف لَذخز عذخة آالؼ لضخة، فإما أف تكػف مػاد أكَّ
كالخذب أك الشحاس أك الحجيج أك الخضػط أك قساش، كإما أف تكػف دراىع، كعسمضَّات التِّجارة ىي عسمضات تحػيل 

، تجج لو ِبزاعة قبس ثسشيا، كاشتخػ الجراىع إلى بزاعة، كالبزاعة إلى دراىع، فمػ الحْطت نذاط التاجخ
أخخػ، فشذاط التاجخ َتحػيل األثساف إلى عخكض، كالعخكض إلى أثساف، فالعخكض كاألثساف في الشِّياية في َتقػيع 
إمكانات التاجخ ىي شيء كاحج، َفَحجع اإلنداف السالي ال فْخؽ بضغ أف يكػف مالو ِبزاعًة، كبضغ أف يكػف نْقًجا، 

شا أف نأخح حْجع اإلنداف السالي، ككميع مغ زاكية كاحجة، كلكغ لػ كاف لئلنداف مثبًل قساشًا انتيى ففي الدكاة عمض
ل فضو أثشاء  عخ الحؼ يدتيّمو فإذا اشتخاه ِبثبلثضغ، كلع ُيحرِّ مو بالدِّ ركاُجُو، فإذا أراد َتقػيع ىحا القساش عمضو أف ُيقػِّ

مو بالعذخيغ،  فالتَّقػيع ال بِذخاِئِو، كلكغ ِبَثسغ بْضِعِو الحالي، فسا داـ التقػيع صحضًحا بضعو إال عذخيغ، عمضو أف ُيقػِّ
فقْمُبُو إلى الساؿ َسيٌل، فمػ أنَّشي اشتخْيُت ىحه الِقصعة ِبثبلثسئة كثسشيا اآلف مئة، كلي مشيا عذخ ِقصع، عذخ 

 ضْخب مئة، َفَعسمضَّة التقػيع ال بّج أف تكػف حقضقّضة كلْضَدت ُمْفتعمة. 

 لدكاة في أمػاؿ األغشضاء ِلُسػاساة الفقخاء :ا

كا أال  ىشاؾ نقصة دقضقة، قاؿ: لػ لع َتِجب الدكاة في التِّجارة ألْمَكَغ لَجسضع األغشضاء أف يتَِّجخكا ِبُشقػِدىع، كيَتَحخَّ
قج، فيل نقػؿ: ال زكاة يحػَؿ عمضيا الَحْػؿ، كىي َنقٌج، فمػ أفَّ تاِجخ خضػط مثبًل، دائًسا عسمتو خضػط، كال يسمظ الشَّ 

عمضو؟! فمػ أنَّو قضل: ال َتِجُب في العخكض الدكاة ألسقصشا الدكاة! كمغ عبلمات نجاح التجار َتِجُج صشجكقو فارغًا، 
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كمدتػدُعو مسمػءًا ألّنو إذا الرشجكؽ مسمػء، كالسدتػدع فارغ، ىحا ال ُيشسِّي ماؿ التاجخ، فجائًسا التاجخ لو مرمحة 
لسالي ِبزاعة، ألفَّ الِبزاعة مصمػبة، كقج يختفُع ثسشيا، إًذا لػ قمشا: ال زكاة في ُعخكض التِّجارة أف يكػف حجسو ا

ؿ اإلنداف مالو إلى بزاعة، كالسدألة أّف هللا تعالى فَخَض في  ًا أف ُيَحػِّ يل ججِّ ألسقصشا فْخض الدكاة، ألنَّو مغ الدَّ
في معشاىع، إلقامة السرالح العامة، كأّف الفائجة في ذلظ لؤلغشضاء، أمػاؿ األغشضاء صَجقًة ِلُسػاساة الفقخاء، كمغ 

 َتصيضخ أنفديع مغ رذيمة الُبخل، كَتْدكضتيا ِبَفزائل الخحسة لمفقخاء، وهللا سبحانو كتعالى يقػؿ: 
ا َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا َكاَتُقػا َّللَاَ ِإَف َّللَاَ َشِجيُج ﴿ َكْي اَل َيُكػَف ُدكَلًة َبْضَغ اأْلَْغِشَضاِء ِمْشُكْع َكَما َآَتاُكُع الَخُسػُؿ َفُخُحكُه َكمَ 
 اْلِعَقاِب  

 [7] سػرة الحذخ : 

خ الفْقخ في السجتسع! كىحا كبلـ شضصاني، فبل بّج أف يكػف في  أعجاء اإلسبلـ يقػلػف: إفَّ اإلسبلـ ِبفْخض الدكاة رسَّ
الفقضخ لضذ مأمػًرا أف يبقى فقضًخا، َفَتْحدضغ السعضذة فْخض عمى السدمع، السجتسعات شبقات فقضخة، كىحا كاِقع، كلكّغ 

فقج قاؿ عسخ بغ الخصاب ألُناٍس فقخاء: مغ أنتع؟ فقالػا: نحغ ُمَتَػكِّمػف! فقاؿ: كَحْبُتع، الُسَتَػكِّل مغ ألقى َحببًل في 
لو كلج، كَضُعف ِجدسُو، كُأصضَب ِبَسخٍض  األرض ثعَّ تػكَّل عمى هللا تعالى، أما الحؼ يتجاَكز ِسّغ العسل، كلضذ

 ُعزاؿ، تأتي الدكاة ِلَتُحّل لو السذكمة، أما أف نْدسَح لمفقضخ الذاب الشذضط أف يبقى فقضًخا ىحا ما قاؿ بو أحج. 

 مت  ترضخ العخكض لمتِّجارة ؟

ًا، كىػ  ا ُمشاسًبا ججِّ اد، فػَضع ىحه الدجاد اآلف، متى ترضخ العخكض لمتِّجارة، فمػ كجج إنداٌف سجادِّ تاِجخ سجَّ
ا، أفَعمضيا زكاة؟ قاؿ العمساء: ترضخ العخكض لمتِّجارة لسا: ضػؼ، ككاف ثسشيا غاٍؿ ججِّ  الفخسة في غخفة الزُّ
أكَّاًل: أف يْسمظ السدمع ىحا الساؿ، فقبل أف يسِمَكُو ال زكاة فضو، يسمُكو بالبضع أك الذخاء كفي الشِّكاح ُمْمظ، فقج تسمظ 

خأة ميخىا بالشِّكاح، كفي الخمع يسمظ بعس ما أعصاه الخجل لمسخأة، كالِيبة، كالػصضَّة، كالغشضسة، كالتجارة، الس
 كالرشاعة، كالدراعة، فإذا تسمَّْكت الساؿ َكَجبت فضو الدكاة.

اد اشتخػ سجاًدا بِشضَّ  ة بْضِعِو ِبَثسغ أغمى، ىحه عمضيا الذخط الثاني: أف َيْشػؼ عشج َتَسمُِّكو أنَّو لمتِّجارة، فمػ أّف تاِجخ سجَّ
 زكاة، كلكغ لػ اشتخاىا لُغخفة الزضػؼ عشجه كي ُيدّيغ بيا بضتو فيحه ال زكاة عمضيا. 
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 مغ ممَظ قْجر ِنراٍب ْاؿ عمضو الَحػؿ فدكاتو نياية الحػؿ :

َمُو آخخ الَحػؿ، نحغ  اتَّفقشا كَخقع تقخيبي عذخة كمغ ممَظ ِمغ ُعخكض التِّجارة قْجر ِنراٍب حاؿ عمضو الَحػؿ قػَّ
ميا آخخ الَحػؿ كُيخخج  آالؼ، فالحؼ عشجه ِبزاعة ِبَعذخة آالؼ، كأف يكػف عشجه قساش، ىحه عمضيا زكاة، ُيقػِّ
زكاتو، كىػ ُرْبُع ُعذخ قضستو، أؼ اثشاف كنرف بالسئة، كىكحا يفعل التاجخ في ِتجارتو كّل َحػؿ، كقج أصبح 

عخ لمتاجخ أسالضب معضَّشة، فأكَّ  عخ الحالي، فقج يكػف الدِّ ميا ِبِدعخ الدػؽ، بالدِّ اًل ُيقضُع جخًدا ِلِبزاعتو، كثانضًا ُيقػِّ
الحالي أغمى مغ ثسغ ِشخاِئيا، أؼ ىشاؾ شيء اسُسو القضسة، كشيء اسُسُو الثََّسغ، فأحضاًنا تبضع ىحا الكأس ِبمضخة، 

ـ بو الِبزاعة، أما الثََّسغ كأف تبضعيا إلنداف كلع ُتِخد نقػؿ المَّضخة ثسشيا، أما قضستيا فخسذ لضخات، فالقضسة  ما تُقػَّ
ـ بو الِبزاعة، أما الثََّسغ فالسبمغ الحؼ ُدِفع ِعػًضا عشيا،  أخح ثسشيا، فحَمف يسضًشا ُمعطًَّسا فقمُت لضخة، فالقضسة ما ُتقػَّ

اشتخػ ِبزاعة ِبسئة ألف كثسشيا اآلف مئتا  فاإلنداف يعسل جخًدا دقضًقا، كإف لع ُيجّقق فإّنو ُمؤاَخح، إال أف يكػف 
ألف، كقج تكػف ىحه القضسة أعمى مغ ثسغ الذخاء أك أقّل مشيا، كُيزضف إلى ثسغ البزاعة مػجػداتو الشَّقجيَّة 
فتخيَّة، كَثَسغ الِبزاعة التي  السػجػدة في الرشجكؽ، كُيزضف إلضيا أكراقو السالّضة مغ الذضكات كالدشجات كديػنو الجَّ

 تداؿ في الصخيق كنبحث فضسا عمضشا، كفي الشياية يكػف ىشاؾ رقع نزخبو باثشضغ كنرف بالسئة، كىحا ىػ ِمقجار ال
 الدكاة. 

 جػاز دفع الدكاة قبل كقتيا :

ؿ شػَّاؿ دفعات عمى ِحداب الدكاة، كأف يدسع عغ  قمُت لكع في رمزاف أفَّ اإلنداف األكلى لو أف يجفَع مغ أكَّ
َفُضداعجىا، أك شالب مدافخ، أك شالب ال يدتصضع أف ُيتاِبع دراستو الجامعضَّة، فكمَّسا يدسع ِبِجيٍة يجفع، امخأة أرممة 

ًما، كُيجخؼ الجخد كالخقع الشيائي يزخبو باثشضغ كنرف  شة َيجسع السجفػعات عمى ِحداب الدكاة مقجَّ كفي آخخ الدَّ
فع ثبلثة بالسئة، فمػ فخضشا أفَّ السبضع ثسانضة كعذخكف ألًفا ، كىػ َدَفع ِخبلؿ الدشَّة خسدة كعذخيغ ألًفا، باقي لمجَّ

آالؼ، لحا الفقياء أْكَجبػا دفَع الدكاة في كقتيا، لكشَّيع َسَسحػا أف ُتْجَفَع الدكاة قبل كقتيا فيحه ِخصَّة ُمْحكسة ُيصبِّقيا 
 ُأناٌس كثضخكف ِمسَّغ ىجاىع هللا إلى شخيق الحق.
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اء نتحجَّث عغ زكاة الدركع كالثسار، كبعجىا عغ زكاة الحضػانات، كبعجىا نتحجَّث عغ زكاة كفي درٍس قادـ إف ش
الخِّكاز أؼ الثَّخكات الباششضَّة في األرض، كىحه زكاتيا عذخكف بالسئة، فآبار البتخكؿ في العالع اإلسبلمي ىحه 

خع ىي ِمغ حقِّ السدمسضغ جسضًعا، فالسدمسػف يدتِحقُّػف ع ذخيغ بالسئة مغ أثساف البتخكؿ في حقػؿ ِبَحدب الذَّ
َجقات، كىحا مػضػع متعمِّق  البتخكؿ في الببلد اإلسبلمضَّة فالسداعجات التي تأتي ىي مغ الحقػؽ كلضذ مغ الرَّ

 ِبَدكاة الخِّكاز.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : زكاة الدركع كالثسار كالحضػانات ... 6الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 األكل مغ الدرع :

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في الجرس الساضي إلى زكاة الدركع كالثسار كاآلف إلى مػضػع فخعي عشػانو األكل 
ْرع...  مغ الدَّ

رع أف يأكل مغ زرِعِو قبل ِحداب الدكاة، كقبل جشي الَسحرػؿ، كقبل حداب حق الفقضخ،  يجػز ِلراحب الدَّ
رع أف يأكل مغ زرِعِو، كال ُيْحدُب عمضو ما أكل مشو قبل حراده، ألفَّ العادة جاِرَيٌة بو كما  يجػز ِلراحب الدَّ

لبدتاف كميسا أكل أكالدُه أك ضضػفو بالقضاس إلى يؤَكُل مشو في نطخ الفقياء شيٌء يدضخ، فسيسا أكل صاحب ا
رع كُصفَِّي  مجسػع السحرػؿ شيء يدضخ، لحلظ ربُّشا سبحانو كتعالى َتجاَكَز لشا عغ ىحا الضدضخ، فإذا ُحِرج الدَّ

ْرع أخخَج صاحب األرض زكاة السػجػد كْقت الحراد ِلقػلو تعالى:   الدَّ
َراِدِه كَ  َْ َقُو َيْػـَ  َْ  اَل ُتْدِخُفػا ِإَنُو اَل ُيِحُب اْلُسْدِخِفضَغ  ﴿ َكَآُتػا 

 [141] سػرة األنعاـ: 

ركع مغ الفخيظ، فقاؿ: ال بأس أف يأكل مشو صاحبو ما يحتاج إلضو، ككحلظ قاؿ  ُسِئَل أحسج عسَّا يأكل أرباب الدُّ
 الذافعي.

خرضَّة، ىحا َمْعُفػّّ عشو قبل فالحؼ عشجه بدتاف أك حقل قسح، إذا أخح جدءًا مغ القسح كجعمُو فخيًكا  ِلحاجتو الذَّ
 ِحداب نرضب الفقضخ كقت الحراد.

 تجُب الدكاة في الدركع كالثِّسار إذا اْشتّج الحّب كصار فخيًكا، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 

َت  َيْدَػَد ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َنَي  َأْف  َْ َت  َتْدُىَػ َكَعِغ اْلِعَشِب  َْ ُتَباَع الَثَسَخُة 
َت  َيْذَتَج (( َْ  َكَعِغ اْلَحبِّ 

 ]أحسج عغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[
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 الشيي عغ بضع الدشضغ :

شة الثانضة فبل ُتبقي مشو شضًئا، كنيى  شضغ، تزسغ بدتاًنا ِلخسذ سشػات، فقج تأتي جائحة في الدَّ كنيى عغ بضع الدِّ
و ِلَسغ يعسل في ضساف الّثسار، فأحضاًنا يقع صاحب البدتاف  عغ بضع الثِّسار حتَّى يْبُجَك صبلحيا، كىحا الكبلـ مػجَّ

لظ ىحا البدتاف ِبَثبلثضغ ألفًا، لع تبُج بعج صبلح الثِّسار، فمػ بجا صبلحيا في الَغبغ الذجيج، يقػؿ لظ: أنا أضسُغ 
ال تبضعو أكثخ مغ سبعضغ ألفًا فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ لكي ال تكػف السشازعة بضششا كنحغ عشجنا قاعجة فقيضة 

غ نْفَدَظ في كّل عبلقاتظ أف تكػف كاضحً  ا، فأّؼ نقصة غامزة في تقػؿ: الجيالة ُتفزي إلى السشازعة، َكشِّ
ؼ إلى السشازعة، كالسشازعة فضيا فداد ذات الَبْضغ، كفداد ذات الَبْضغ ىي الحالقة،  الّرفقة، كفي عقج شخاكة، قج تؤدِّ
يغ، لحا ِمغ نجاح اإلنداف في الحضاة ال يْعِقُج عقًجا، كال ُيْبخـُ صْفقة،  ال أقػؿ حالقة تحمق الخؤكس، كلكغ حالقة الجِّ

أف تتَِّزح كّل األمػر، كعادًة الصََّخؼ األضعف ال ُيِحّب أف ُيَفكِّخ في األشضاء كالصَّخؼ األقػػ يدُكت  إال بعج
ْبح إلى شخِفِو، فاألقػػ يْدكُت، كاألقػػ يخاؼ أف يتكمَّع، كىحا الخػؼ مغ  كػت، كالجيالة في جخِّ الخِّ ِلَضدتغّل الدُّ

كػت مغ األقػػ ُيَدبُِّب مشا ؼ إلى فداد ذات الَبْضغ، كقج قاؿ عمضو الربلة األضعف، كالدُّ زعًة، كالسشازعة تؤدِّ
 كالدبلـ: 

 ))ِإَياُكْع َكُسػَء َذاِت اْلَبْضِغ َفِإَنَيا اْلَحاِلَقُة ((
 ]التخمحؼ عغ أبي ىخيخة[

 تػضضح كل شيء ألف الجيالة ُتفزي إل  السشازعة :

، فخأػ غخفًة أْعَجبْتو قاؿ لو كع ثسشيا يا جارؼ؟ فقاؿ: كسا تخيج! ُرِفَعْت لي قِزضَّة أفَّ إنداًنا لو جار يبضُع غُ  خَؼ نـػ
ؿ أسبػع أعصاه ألفي لضخة، كثاني أسبػع ألفضغ، إلى الدابع مغ األسابضع فػجج ىحا  فقاؿ لو: ِاْبَعث لي إياىا، أكَّ

خز أفَّ ىحا ىػ ثسشيا، ذاؾ الجار سكَت أسبػَعضغ ثّع قاؿ لمسذتخؼ: لع تُعج تج فُع لي يا جار؟ فقاؿ لو الذَّ
السذتخؼ: أعصضتظ ما يكفي ليا، فقاؿ لو جاره: ىحه ثسشيا ثسانضة كعذخكف ألف لضخة!! فػَقعت مشازعة بضشيسا، لحا 
الجيالة ُتفزي إلى السشازعة، فأحضاًنا حتَّى االبغ عشج أبضو ال يعخؼ نفَدُو أَُىَػ شخيظ أـ أجضخ أـ صاِنع أـ 

ح لو، كال تدتأِجخ أجضًخا حتى ُتْعِمَسُو بُأجختو، فالحؼ يخيج أف يعِقَج شخاكات أك ُمػضَّف؟! فالبضاف يصخد ا ضصاف، كضِّ لذَّ
ح كّل شيء كي تشتيي األمػر بالحدشى، كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:   ُيْبـخ عقػًدا عمضو أف ُيػضِّ
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كاْج مشيسا يقػؿ لراْبو : جداؾ  ))كف  بيا نعسة أف يتجاكر الستجاكراف أك يتخالصا أك يرصحبا فضفتخقا ككل
 هللا خضخا((

 ] كشد العساؿ عغ عائذة[

فأنت إف اْسَتَصعَت أف ُتعاِمل، كتشتيي السعاممة َجداؾ هللا َعشِّي كّل خضخ، إف اْسَتَصعت أف ُتدافخ مع إنداف كيشتيي 
كجة  يِجُب أف يكػف الصبلؽ باإلحداف، الدفخ ِبَجداؾ هللا عشي كّل خضخ، حتَّى قاؿ بعس الفقياء إذا شمَّْقت الدَّ

كَيِجُب أف تقػؿ لظ: جداؾ هللا َعشِّي كّل خضخ، معشى ذلظ أنَّيا ُشّمَقت ِلَدبب قاِىخ، كألنَّيا ضالسة، كحتى أفَّ بعس 
قيا الُسحدشضغ ُيسِدُظ زكجتو َجبًخا ِلخاِشخىا، كقج قضل ِلبعس الحيغ عشجىع زكجة سضِّئة شمِّْقيا، فقاؿ: وهللا ال ُأشمِّ 
ح كّل شيء، َفُكّل السشازعات التي  فَأُغرَّ بيا السدمسضغ! عمى كلٍّ الحؼ ُأريجُه مغ ىحا أفَّ اإلنداف عمضو أف ُيػضِّ
في التِّجارة ِمغ الَجيالة، فبل تقل ِلَسغ قاؿ لظ: متى أْستِمع الِبزاعة؟ لغ تصػؿ، ىحه الكمسة ليا ِعّجة مجلػالت! 

أف تعسل عقًجا، فيحا الحؼ تقػلو ِبِمدانظ يِجُب أف ُيثبَّت بالػرؽ، ألّنو إف ُثبِّت  كبعج ذلظ تشذأ السذاكل، كاألفزل
أصبح ىشاؾ َضبط، كمَشْعت ِبَحلظ الذضصاف أف يجخل عمى َخْرسظ، كمَشعَت الذضصاف أف يجخل عمضظ، كحجيث 

 الشبي لراحبضو...ىحه صفضة " مغ القائل؟ رسػؿ هللا عمضو الربلة كالدبلـ!

 دكاة في الدركع كالثِّسار ؟مت  تجب ال

َتِجُب الدكاة في الدركع إذا اْشتّج الحّب كصار فخيًكا، كَتِجُب الثِّسار إذا بجا صبلحيا، كُيْعخؼ ىحا باْحِسخار البَمح، 
 كجَخياف الحبلكة في الِعشب سبحاف هللا! يقػؿ تعالى: 

 ﴿ َكَعبَلَماٍت َكِبالَشْجِع ُىْع َيْيَتُجكَف  
 [ 16 ] سػرة الشحل:

العبلمات مغ آيات هللا الجالة، فالتِّضغ تخػ في أسفِمِو ُنقصة عَدل، كالِعشب البمجؼ يْرفّخ كالحمػاني يحسّخ، 
كالباذنجاف يْدػّد، كالكػسا ترفّخ، كالتفاح يرفّخ بعج اخزخاره، فسا مغ فاكية أك خزار إال كليا عبلمات يبجك 

 بيا صبلحيا فاهلل تعالى قاؿ: 

 َكِبالَشْجِع ُىْع َيْيَتُجكَف   ﴿ َكَعبَلَماتٍ 
 [ 16] سػرة الشحل: 
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كإذا باع الدارُع زْرعو بعج اشتجاد الحّب، كُبجّك صبلح الثسخ، فدكاة زرعو كثسخه عمى البائع، فدكاة الدرع كالثسخ 
 عمضو دكف السذتخؼ ألّف سبب الػجػد العقج كىػ في ُممكو. 

 إخخاج الصضِّب في الدكاة :

 أمَخ هللا سبحانو كتعالى الُسَدكِّي بإخخاج الصضِّب مغ مالو، كنياه عغ التَّرّجؽ بالخدؼء، فقاؿ تعالى: 
َباِت َما َكَدْبُتْع َكِمَسا َأْخَخْجَشا َلُكْع ِمَغ اأْلَْرِض َكاَل  ْشِفُقػَف َتَضَسُسػا اْلَخِبضَث ِمْشُو تُ ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا َأْنِفُقػا ِمْغ َشضِّ
ِسضج    َْ  َكَلْدُتْع ِبَآِخِحيِو ِإاَل َأْف ُتْغِسُزػا ِفضِو َكاْعَمُسػا َأَف َّللَاَ َغِشّي 

 [ 267] سػرة البقخة: 

متى يأكل اإلنداف أكمًة ال ُيحّبيا؟ عشجما يكػف جائًعا َجػًعا شجيًجا كفي الحاالت القاىخة، كفي حاالت الفقخ 
 ا ال يخكؽ لو، كلكغ كسا قاؿ تعالى: السجقع، حضشيا يأكل شعامً 

ِسضج    َْ  ﴿ َكَلْدُتْع ِبَآِخِحيِو ِإاَل َأْف ُتْغِسُزػا ِفضِو َكاْعَمُسػا َأَف َّللَاَ َغِشّي 
 [ 267] سػرة البقخة: 

ـ مغ ىجيَّة إلى هللا عد كجل.  العسل الرالح َىِجيَّة إلى هللا عد كجل، فْمَضشُطخ أحجكع ما يقجِّ

بعس الشاس كانػا يتضسَّسػف ِشخار ِثسارىع َفُضخخجػنيا في الرجقة! فالسذسر مثبًل قج يدقط عمى األرض، ككحا 
ـ عسبًل هلل تعالى فضو  التِّضغ، أك تفاح مزخكب فيحا الحؼ يفعمو أّنو ُيػزِّع ىحه البقايا، ىحا ال يجػز، ال يجػز أف ُتقجِّ

ـ ىحا  هلل تالًفا أك فضو عضٌب كبضخ ىحا ال يجػز، قاؿ تعالى:  خمل، يسكغ أف تبضعو كلكغ أف ُتقجِّ

ِسضج   ﴿ َكاَل َتَضَسُسػا اْلَخِبضَث ِمْشُو ُتْشِفُقػَف َكَلْدُتْع ِبَآِخِحيِو ِإاَل َأْف ُتْغِسُزػا ِفضِو َكاْعَمُسػا َأَف َّللَاَ  َْ   َغِشّي 
 [ 267] سػرة البقخة: 

 زكاة العدل :

يشضَّة شيٌء يؤكِّج الدكاة ىحا مػضػع ِخبلفي، فبعز يع قاؿ: لضذ في زكاة العدل شيء يِرّح فمضذ في اآلثار الجِّ
في العدل، كلكّغ السحىب الحشفي يقػؿ إفَّ في العدل زكاة ألنَّو كلػ لع يرّح في إيجاده حجيث إال أنَّو جاءت فضو 

جخ، أؼ زىخ  ىا، فيػ أساسو إنتاج حضػاني َمْبعُثُو الشبات، كشيء آثار ُيَقػِّؼ بعزيا بعًزا، كألنَّو يتػلَّج ِمغ َنػر الذَّ
َخخ كلو قضسة ُكبخػ، فاإلماـ أبػ حشضفة رضي هللا عشو كإف لع َيِجج في األحاديث ما  آخخ ُيكاؿ، كشيء آخخ يجَّ
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: في العَدل يػِجُب زكاة العدل إال أفَّ العَدل حسمُو عمى قخائغ كثضخة، ذلظ ألفَّ مشذأُه نباتي، كُيجَّخخ، كُيكاؿ، فقاؿ
زكاة كالحّب كالثَّسخ، كألفَّ الُكمفة فضو دكف الكمفة في الدركع كالثِّسار، كاْشتخَط أبػ حشضفة في إيجاب الدكاة في 
العدل أف يكػف في أرٍض ُعْذخيَّة أؼ أرًضا َبْعِمضَّة، أما األرض التي ُتدقى بالساء فيحه عمضيا نرف الُعذخ، فإذا 

خيَّة فدكاة العدل ُعْذخ اإلنتاج، كلع يذتخط اإلماـ أبػ حشضفة ِنراًبا لو َفُضؤَخُح الُعذخ كانت السشاحل في أرٍض ُعذ
 مغ قمضمو ككثضخه، كبعس األئسَّة اشتخشػا أف يبمَغ نراًبا كىػ َعذخُة أفخاٍؽ كالَفَخُؽ ِستََّة عذخة ِرشبًل ِعخاقضِّا. 

 زكاة الحضػاف :

عطع الحاضخيغ، كدكاة اإلبل كّل ستة كثبلثضغ رأًسا مغ اإلبل ليا بشت زكاة الحضػاف مػضػع دقضق، كقج ال يعشي مُ 
لبػف، كفي الِدّت كاألربعضغ حقَّة، كفي اإلحجػ كالدتُّضغ جْحعة، كفي الدّت كالدبعضغ جحًعا لبػًنا، ىحه مرصمحات 

ا في الغشع، فدكاة الغشع ال زكاة فضيا ُمَتَعمِّقة باإلبل ِبَحدب ِسشِّيا، كإمكانضَّتيا، كبحدب العجد، كلكغ ىشاؾ شضئًا يعشضش
حتَّى تبمغ أربعضغ، فدكاة الساؿ اثشا عذخ ألفًا، فالغشسة الػاحجة ثسشيا ألف لضخة، فاألربعػف ثسشيا أربعػف ألًفا، كلكغ 
جاء ال زكاة في الغشع حتى تباع أربعضغ، فإذا بمَغْت أربعضغ سائسة كحاؿ عمضيا الَحْػؿ، ففضيا شاٌة إلى مئة 

خيغ، فإذا بمَغْت مئًة كِعذخيغ ففضيا شاتاف، إلى مئتضغ، فإذا بمَغت مئتضغ ففضيا ثبلثة ِشضاه، فإذا زاَدت عمى كعذ
 الثبلثسئة ففي كّل مئٍة شاة. 

 زكاة الخارج مغ البحخ :

أمٌخ آخخ يتعّمق بالدكاة كىػ زكاة الخارج مغ البحخ، فقاؿ الجسيػر: ال َتِجُب الدكاة عمى كّل ما يخخج مغ البحخ 
كايتضغ عغ أحسج إذا بمَغ ما يخخج مغ ذلظ ِنراًبا ففضو  مغ لؤلٍؤ كمخجاٍف كزبخجج كعشبخ كسسظ إال في إحجػ الخِّ

أخَحُه، فيحه األشضاء الُسدتخخجة مغ البحخ، كالتي ُيْقَرج بيا زكاة، كلضذ في العشبخ زكاة إنسا ىػ غشضسة ِلَسغ 
خري لضذ فضيا زكاة إال أف يكػف مااًل ُيتاَجخ بو، فحضشئٍح تجخل في حكع عخكض التِّجارة، فبعس  االنتفاع الذَّ

 الدكاة.  األحجار الكخيسة إذا دخمت في الساؿ الستَّجخ بو تجخل في عخكض التِّجارة كُتقضَّع أثسانيا، كُتحدب
 
 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

843 

 مغ أكبخ الكبائخ الفخار مغ الدكاة :

َمغ مزى عمضو ِسشػف، كلع يؤدِّ ما عمضو مغ زكاة، َلِدَمُو إخخاج الدكاة عغ جسضعيا سػاًء عِمَع ُكجػب الدكاة أك لع 
تػبًة يعمع، كسػاٌء أكاف في دار اإلسبلـ أـ دار الحخب، ألفَّ ىحا حّق هللا تعالى، فالحؼ تاب إلى هللا تعالى 
شػات الدابقة. ة ما أدَّػ الدكاة، َكْػُنُو تاب اآلف ال ُيعفضو ِمغ أداء الدكاة عغ الدَّ  نرػحة، كعِمَع أفَّ سشػاٍت ِعجَّ
شيٌء آخخ في الدكاة كىػ أنَّو يػجج مغ َيِفخُّ مغ الدَّكاة، كىحا مغ الكبائخ، كأف يعسل ِحضمًة شْخعضَّة، فقج َسِسعُت أنَّو 

ُع زكاة مالو في رغضف ُخبد ك يعصضو إلنداٍف فقضخ، ثعَّ يعػد إلى الفقضخ في نفذ المَّحطة كاف ىشاؾ مغ يَز 
 كيصمب مشو أف يذتخيو مشو ِبسبمغ أكثخ مغ الخبد!! فيحه الِحَضل ال يفعميا إنداف فضو ذرَّة مغ َعقل.

ى يكػف لكّل كاِحٍج مشيع ِنراٌب إذا كاف الساؿ مذتخًكا بضغ شخيكضغ أك أكثخ، ال َتِجُب الدكاة عمى كاحٍج مشيع حتَّ 
كاِمل، فمػ كاف الثشضغ عذخة آالؼ لضخة فمضذ عمضيسا زكاة، مع أفَّ السبمغ في ُحجكد الدكاة، كلكغ ألفَّ نرضَب ُكلِّ 
ر فبل تِجُب فضيسا الدكاة، أما لػ َجسْعت ماؿ الّذخيكضغ،  مشيسا خسدة آالؼ، كالخسدة آالؼ دكف الشِّراب الُسقخَّ

 راب الدكاة، ككاف نرضب كّل مشيسا ال يخقى إلى مدتػػ ِنراب الدكاة فمضذ عمضيسا زكاة. كبمغ نِ 

 مغ ضاع مشو مبمغ الدكاة ال ُيعف  مشيا ألَنيا في ِذَمتو :

لػ عجَّ اإلنداف مالو فَػَجج مثبًل زكاة مالو عذخة آالؼ، كىحه الحالة كَقَعت فأحجىع كانت لو زكاة عذخة آالؼ 
في الصخيق، فقاؿ العمساء: لػ عدؿ الدكاة ِلَضْجفَعيا ِلُسدتحقِّضيا فزاعْت كّميا أك بعزيا فعمضو فزاَعْت مشو 

و إلى محّل ِتجارؼ، كبالصخيق ُسِخَؽ مشو ىحا السبمغ فيل ُيعفضو  إعادتيا، فمػ كاف عمى إنداف ما َدْفُع َسَشٍج، كتػجَّ
لسبمغ يجب أف ُيعاد َدْفُعُو مخًَّة ثانَضة، فيػ ال ُيعفى مشيا صاحُب السبمغ مغ دفِعِو؟! أما لػ ضاع في يج الجافع فا
 ألنَّيا في ِذمَّتو حتى يػصميا إلى مغ أمخه هللا بإيراليا إلضو. 

 ىبلؾ الساؿ بعج ُكجػب الدكاة كقبل األداء :

السحّل، إذا استقّخ  فمػ أفَّ إلنداف ما محبًل، جخد ِبزاعتو، كَحِدب رأس مالو، كعمضو ألف كخسدسئة زكاًة، فاْحتَخؽَ 
كجػد الدكاة ِبأف حاؿ عمضو الَحػؿ، أك حاف حراُدُه، كتِمَف الساؿ قبل أداء زكاتو أك تِمَف بعزُو فالدكاة كمُّيا 
كاجبة في ِذمَّة صاحب الساؿ سػاٌء أكاف التََّمف ِبَتفخيٍط مشو أك ِبَغضخ تفخيط، كمعشى ىحا أفَّ الدكاة كاِجبٌة في الِحّمة، 
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ابغ حـد كاإلماـ أحسج، كيخػ أبػ حشضفة أنَّو إذا تمف الساؿ كّمو مغ دكف تعجٍّ مغ صاحبو سقَصت الدكاة كىػ رأؼ 
كإف سقط بعزُو َسَقصت ِحّرُتُو بشاًء عمى تعّمق الدكاة ِبَعضغ الساؿ، كإف حرل ِبَتَعجٍّ مشو فالدكاة ال تدقط، فإذا 

دقط، أما إف كاف الحخيق عغ قزاء كقجر فالدكاة تدقط، كىحا كاف احتخاؽ السحّل ناِتٌج عغ اإلىساؿ فالدكاة ال ت
مػضػع دقضق، كىػ ُيعضششا ِبَسػضػعات كثضخة، فمػ أفَّ كاحًجا أعصاَؾ أمانًة، كأنت كضعتيا في صشجكقظ الحجيجّؼ 

كَضْعَت ىحا  مع مالظ، سسَّاُه الفقياء في ِحْخز مثمو، كجاء ِلزّّ كسخؽ الرشجكؽ ِبكاِمِمو أنت لْدَت ضاِمًشا، فإذا
الساؿ عمى الصاكلة كمالظ في الرشجكؽ الحجيجؼ، كجاء لّز فدخؽ ما في الجُّرج َيِجُب أف تخّد ىحه األمانة، كىي 
َديٌغ عمضظ، كىحا يشصبق عمى االستثسار، فسثبًل لػ أفَّ َشخًرا دَفَع لظ مبمغ اسِتثسار، فحرَل خدارة، فإف كانت 

نت ضاِمغ، أما إف لع تكغ ِبُعجكاٍف أك تقرضخ فمْدَت ِبزاِمغ، كأحضاًنا يكػف مع ىحه الخدارة ِبُعجكاٍف أك تقرضخ فأ
ا إف كاف في األمانة أك العارية أك االستثسار أك السزاربة، إذا كاف ىشاؾ  االستثسار َشخط، فيحا السػضػع ميّع ججِّ

خ كالسعتجؼ يْزسغ، كإف لع يكغ ىشاؾ تقرضخ فبل ضسا  ف في ذلظ.تقرضخ أك ُعجكاف فالُسقرِّ
ًا، قاؿ: إذا تِمَف الساؿ بعج أف تْدتِحقَّ الدكاة كقبل أداِئيا فالدكاة تدقط ِبتمف الساؿ، كىػ  اآلف عشجنا رأؼ دقضق ججِّ
فع، أنت َعَدلَت مبمًغا لمدكاة،  رأؼ آخخ، كىحا إذا لع ُيفخَّط في األداء، كمعشى التفخيط في األداء التأخضخ في الجَّ

إلى أف تِمَف الساؿ، كلكشَّظ لػ دفْعتُو في الػقت السشاسب لسا اضصخْرت إلى دفِعِو مخَّة ثانضة، فإذا  كتساىْمَت ِبَجفِعوِ 
كاف ىشاؾ تقرضخ أك تفخيط في نقل الدكاة إلى ُمدتِحقِّضيا َيِجُب عمضظ أف َتجَفَع الدكاة مخًَّة ثانَضة كىشاؾ مػضػعات 

 تعالى. أخخػ سػؼ ُنعالجيا في الجرس القادـ إف شاء هللا

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 .…: متفخقات في الدكاة  7الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتباعو، كأِرنا 

رُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ الباشل باِشبًل كا
 الرالحضغ. 

 الدكاة لْضَدت في َعْضغ الساؿ بل في الِحَمة :

ُل ىحا السػضػع؛ مغ ىحه  ، كصمشا في مػضػع الدكاة إلى مجسػعة مغ السػضػعات التي ُتَكسِّ أييا األخػة األكاـر
ضػعات ُكجػب الدكاة في الِحمَّة ال في عضغ الساؿ! مثبًل؛ لػ أفَّ إنداًنا يسِمُظ مااًل َيْعِجُؿ الشِّراب، كلع يجفع السػ 

ـٍ كاِحٍج لقلَّ الساؿ عغ الشِّراب، كبيحا ال َيِجُب عمضو أف  زكاة مالو ِلَدشتضغ، ثعَّ أراد أف يْجفع الدكاة، فمػ َدَفع زكاة عا
قبل الساضي، فسا الحّل؟ الحّل عشج العمساء أفَّ الدكاة لْضَدت في َعْضغ الساؿ بل في الِحمَّة،  يْجفع زكاة العاـ الحؼ

أؼ َتِجب الدكاة في ِذمَّة الخجل ال في َعضغ مالو، فمػ أنَّو لع يْجفَع زكاة عاَمضغ، ككاف مالُو قْجر الشِّراب تساًما 
 الشِّراب. لَػَجب أف َيْجفع الدكاة عغ عاَمضغ ساِبَقضغ، كلػ قلَّ 

الذيء اآلخخ أنَّو لػ كاف إلنداف عذخة آالؼ لضخة، ال َتِجُب الدكاة في ىحه العذخة آالؼ بالحات، ىحه العذخة 
، فمػ أفَّ كاحًجا جاَءُه مبمٌغ ِىَبًة،  آالؼ عمضيا زكاة تقجر بألفضغ كخسدسئة، فالسبمغ لػ دفعُو مغ مكاف آخخ لرحَّ

شِّراب لرّح، ألفَّ الدكاة لْضَدت في َعضغ الساؿ بل في ِذمَّة الخَّجل، كلػ أبقاىا كسا ىي َفَجَفَع مغ الِيبة زكاة ىحا ال
 كدفع الساؿ مغ ماؿ آخخ َلَرحَّ ذلظ، فالسػضػع أفَّ الدكاة لْضَدت في َعضغ الساؿ بل في ِذمَّة الخَّجل.

 تأخضخ الدكاة ال ُيْدِقصيا :

، مغ مزى عمضو سشػف كلع ُيؤدِّ زكاة مالو َلِدمُو إخخاج الدكاة عغ جسضع شيٌء آخخ ىػ أفَّ تأخضخ الدكاة ال ُيْدِقصيا
شػات الدابقة سػاٌء َعِمَع كجػب الدكاة أك لع يعمع، كسػاٌء كاف في دار اإلسبلـ أك دار الحْخب، َفَحقُّ هللا تعالى  الدَّ

ـٍ سابقة يِجُب أف تؤدَّػ بالعَ   جؿ كالتَّساـ.َأَحقُّ أف ُيقزى، كمغ كاف عمضو زكاة عغ أعػا
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ضاه زكاة مالو،  لػ أّف أحجىع كانت لو أربعػف شاًة، كزكاة ىحه األربعضغ شاٌة كاحجة، األكلى أف يْجفَع أحج ىحه الذِّ
فإذا تعحَّر كأف حاؿ الحػؿ عمضيا، كقج بعثيا إلى البادية، َفَجفع ثسغ ىحه الذاه َلَجاَز ذلظ، فاألكلى أف ُتْجفع الدكاة 

كمغ َعضغ الساؿ، فإف تعحَّر ذلظ يجدئو أف َيْجَفَع قضسة ىحا الذيء، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:  ِمغ عضغ البزاعة،
 َعْغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َكَسمََّع َبَعَثُو ِإَلى اْلَضَسِغ َكَقاَؿ َلُو: 

ِبِل َكاْلَبَقَخَة ِمَغ اْلَبَقِخ(( ))ُخِح اْلَحَب ِمَغ اْلَحبِّ َكالَذاَة ِمغَ   اْلَغَشِع َكاْلَبِعضَخ ِمَغ اإلِْ
 ]ابغ ماجو َعْغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل[

 الدكاة كاِجبة  في الَعْضغ كال ُيْعَجُؿ عشيا إل  القضسة إال في الُعْحر :

ػكاني: الحّق أفَّ الدكاة كاِجبٌة في الَعْضغ، أْؼ َعضُغ الِبزاعة كال  ُيْعَجُؿ عشيا إلى القضسة إال في الُعْحر، ىحا كقاؿ الذَّ
في األرياؼ، فالقسح لػ أعصضتُو إلى فبلَّح لكشت قج أعَصضَتُو شضًئا ثسضًشا، فإذا أديت زكاة مالظ مغ القسح قسًحا لكاف 

كلى أف ُتْجَفَع ىحا َعْػًنا لمفقضخ، كلػ أْعَصْضَت الفبلَّح مئة لضخة كألف لضخة قج تكػف األمػر صعبة في الخيف، لحا األ
الدكاة ِمغ َعضغ الساؿ فإف َتَعحَّر ذلظ ُيْعجؿ عغ الساؿ إلى قضستو، كىحا مػضػع آخخ، غضخ مػضػع الّحمة كالَعضغ، 
فمػ أّف كاحًجا معو عذخة آالؼ لضخة، ككَضعيا في صشجكؽ حجيجؼ، كاْسَتَحقَّت الدكاة، جاَءُه مبمغ آخخ، كقج أقخَضُو 

ض فَجَفع زكاة العذخة آالؼ مغ القخض َلَرحَّ ذلظ، ألفَّ الدكاة ال تِجُب في َعضغ الساؿ بل في إلنداٍف فخدَّ لو القخْ 
ضاه، فيحا األكلى أف ُيْجَفَع مغ َعضغ الساؿ، فإف تعحَّر  الحمة، أما مػضػعشا ىشا فبالشِّدبة لمسحاصضل كالثِّسار كالذِّ

 ُتْجَفُع قضسة الذيء كيِرحُّ ىحا مغ السدمع.
 رؼ أفَّ معاًذا قاؿ ألىل الضسغ: ركػ البخا

 الَذِعضِخ َكالُحَرِة )) َقاَؿ ُمَعاذ  َرِضي َّللَا َعْشو أِلَْىِل اْلَضَسِغ اْئُتػِني ِبَعْخٍض ِثَضاٍب َخِسضٍز َأْك َلِبضٍذ ِفي الَرَجَقِة َمَكافَ 
َكَسَمَع ِباْلَسِجيَشِة َكَقاَؿ الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكَأَما  َأْىَػُف َعَمْضُكْع َكَخْضخ  أِلَْصَحاِب الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضوِ 

َتَبَذ َأْدَراَعُو َكَأْعُتَجُه ِفي َسِبضِل َّللَاِ َكَقاَؿ الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع تَ  ْْ ُكَغ َفَمْع َخاِلج  َفَقِج ا ِمضِّ ُْ َرَجْقَغ َكَلْػ ِمْغ 
اْلِفَزَة ِمَغ َيْدَتْثِغ َصَجَقَة اْلَفْخِض ِمْغ َغْضِخَىا َفَجَعَمِت اْلَسْخَأُة ُتْمِقي ُخْخَصَيا َكِسَخاَبَيا َكَلْع َيُخَز الَحَىَب كَ 

 اْلُعُخكِض((
 ]البخارؼ َعْغ ابغ عسخ [
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 الِفخار مغ الدكاة ىػ االْتضاؿ باليخكب مشيا :

كف مغ الدكاة، فإذا الػاحج كاف معو ِنراب الدكاة، كقبل ُحمػؿ رمزاف اشتخػ حاجًة، كاف  ىشاؾ أشخاص َيِفخُّ
ًة َسِسعتيا،  يذتخؼ ُثخيَّا، فيحه الثخيَّا حضشسا اْشتخاىا نقَز الساؿ عغ الشِّراب فيخَب مغ الدَّكاة، كأنا ال أندى ِقرَّ

ؿ شبضب فأبى، كإلى الثاني، إال كىي أفَّ شابِّا تػىَّع أنَّو إذا قمَع أ سشانو كمَّيا ُيْعفى مغ الِخجمة اإللداِمضَّة، فحىب ألكَّ
َبُو مغ الِخجمة َفُعػِقَب ِبُسزاعفة الخجمة  ـ أكراقو عمسػا تيخُّ أف كجَج شبضًبا نَدَع لو كل أسشانو!! فمسا ذىب ِلُضقجِّ

ّـِ عضشي، فإذا الػاِحج فخَّ مغ الدكاة فاهلل تعالى ُيعاقُبُو العدكخيَّة فخِدخ أسشانو، كضػعَفت لو الخجمة!! كقج رأْيتُ  ُو بُأ
ِعقاًبا شجيًجا ألّف ىحا اْحِتضاٌؿ عمى هللا تعالى، لحا أبػ حشضفة كالذافعي رضي هللا عشيسا قاال: تدقط عشو الدكاة، 

مغ ىشا، كعِمْقت مغ شخٍؼ ثاف، كلكغَّ ىحا ُيعجُّ إساءًة كمعِرَضًة يدتِحقُّ ِعقاب هللا مغ جية أخخػ، فأنت نَفحت 
تظ، كقفت الكمضة، ضاقت  فاإلنداف مع هللا عد كجل مذكمتو َصعبة، فأنت إف نفْحت مغ الدكاة فػِجْئت ِبِرحَّ
شخايضغ القمب، تمف الساؿ، فالدكاة مع هللا أف ُتصبَعُو ال أف تحتاؿ عمى شْخِعِو، كاالحِتضاؿ عمى شخعو أشّج أنػاع 

الدكاة ىػ االحتضاؿ باليخكب مشيا ِبإنقاص السبمغ عغ الحّج األدنى لمشِّراب، كربُّشا عد كجل  الغباء، فالِفخار مغ
 قاؿ: 

 * َفَصاَؼ َعَمْضَيا َشاِئف  ﴿ ِإَنا َبَمْػَناُىْع َكَسا َبَمْػَنا َأْصَحاَب اْلَجَشِة ِإْذ َأْقَدُسػا َلَضْرِخُمَشَيا ُمْرِبِحضَغ * َكاَل َيْدَتْثُشػفَ 
 بَِّظ َكُىْع َناِئُسػَف  ِمْغ رَ 

 ] سػرة القمع[

ًا، فأصحاب البداتضغ عشجىع محاصضل كأشجار ُمْثِسخة ِمسَّا لحَّ كشاب، فيع صسَّسػا أال يْجفعػا  ة رائعة ججِّ ىحه القرَّ
زكاة ىحه السحاصضل، فصاؼ عمضيا شائف مغ ربِّظ كىع نائسػف! جاءىا صقضع في المضل فأْصبحت كالرخيع! 

ْمَت باثشضغ كنرف بالسئة مغ مالظ فإذا بالساؿ يحىب كمضًِّا، كىحه ىي الخدارة الكبخػ، كعمى كلٍّ لمفقياء فأنت َبخِ 
آراء دقضقة في ىحا السػضػع، فمػ أفَّ إنداًنا أراد أف َيْحـخ زكجتو مغ السضخاث ففي مخض السػت شمَّقيا، فالصبلؽ 

كاج يثبت كتأخح السخأة نرضبيا مغ السضخاث، كىحا شبلؽ الفاّر، فيػ يخيُج أف يِفخَّ مغ مضخاث  ىشا ال يقع، فالدَّ
ْخع ِبِحخمانو مغ اإلرث، فالقاتل ال مضخاث لو.   زكجتو، كمغ قتل ُمػّرثو اْسِتعجااًل باإلرث عاقَبُو الذَّ
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 مرارؼ الدكاة :

ًا، كال يػجج كاحٌج مغ الحاضخيغ ال َيعشضو أال كىػ مرارؼ الدكاة، كضف يْجفُع زكاة  نشتقل اآلف إلى مػضػع ىاـّ ججِّ
 مالو؟ مرارؼ الدكاة ثسانضة أصشاؼ حرخىا هللا سبحانو كتعالى في قػلو تعالى: 

ْضَيا َكاْلُسَؤَلَفِة ُقُمػُبُيْع َكِفي الخَِّقاِب َكاْلَغاِرِمضَغ َكِفي َسِبضِل َّللَاِ َكِاْبِغ ﴿ ِإَنَسا الَرَجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ َكاْلَعاِمِمضَغ َعمَ 
ِكضع    َْ  الَدِبضِل َفِخيَزًة ِمَغ َّللَاِ َوَّللَاُ َعِمضع  

 [ 60] سػرة التػبة : 

بلـ فباَيْعُتُو فأتى رجل فقاؿ: أعِصشي إّنسا ُتفضج الحْرخ، عغ زيادة بغ الحارث قاؿ: أَتْضُت الشبي عمضو الربلة كالد
جقات حتَّى حكع  جقة، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: إفَّ هللا عد كجل لع يْخض ِبُحكع نبّي كال غضخه في الرَّ مغ الرَّ
فضيا ىػ ِبشفدو، فإف كشت مغ تمظ األجداء أعصضُتظ..." ثسانضة مرارؼ لمدكاة، إذا اْنصبَقت أحج ىحه السرارؼ 

 ْسَتَحقَّ الدكاة أما إف لع تشصبق فمع يدتحقيا. عمى رجل ا

 ػ لمفقخاء ك السداكضغ : 1

أكَّاًل: لمفقخاء كالسداكضغ، كىع السحتاجػف كالسداكضغ الحيغ ال يججكف ِكفايتيع فعمى ىحا السبجأ الحؼ لو بضت ثسشو 
يقجر بسمضػني لضخة، كلكغ ال يجج ما يكفضو لمقػت ىػ مغ السداكضغ، ألفَّ بضتو ىحا مدتيمظ، كقج اشتخاه في 

لضغ، ك  تَجع السؤمشضغ الحيغ ىع ِقسَّة في الِعفَّة في َصػف ماِء ُكجػىيع؛ ىحا الدتِّضشات، فالدكاة ال تقرخ عمى الُستَدػِّ
ـ أفَّ الَقْجر الحؼ يرضخ بو اإلنداف َغِشضِّا َقْجُر الشِّراب، متى ال يجػز أف يجفَع  لضذ مغ الِحكسة في شيء، كقج تقجَّ

ثشا عشو كىػ  ة، أك ثبلثة رجٌل زكاة مالو آخخ؟ إذا مَمَظ الشِّراب، ما ىػ الشِّراب؟ تحجَّ مئتا درىع مغ الفزَّ
كثسانػف غخامًا مغ الحىب، مجسػعيع تقخيًبا عذخة آالؼ إلى خسدة عذخ ألفًا عمى قجر ِسعخ الحَّىب، فإذا الػاحج 
فػؽ مدكشو كمصعسو كمذخبو كمخكبو كحخفتو كآالت حخفتو كاف يسمظ فائًزا عذخة آالؼ لضخة عمضو أف يجفع 

ئس عمى ىحه األشضاء ىحا ال تجب عمضو الدكاة، فيحا معاذ ركػ عغ الشبي عمضو الدكاة، لحا مغ لع يكغ لو فا
 الربلة كالدبلـ: 

ِإَل  اْلَضَسِغ َفَقاَؿ  ))َعِغ اْبِغ َعَباٍس َرِضي َّللَا َعْشو َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َبَعَث ُمَعاًذا َرِضي َّللَا َعْشو
ِج اْفَتَخَض َعَمْضِيْع َياَدِة َأْف اَل ِإَلَو ِإاَل َّللَاُ َكَأنِّي َرُسػُؿ َّللَاِ َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ َفَأْعِمْسُيْع َأَف َّللَاَ قَ اْدُعُيْع ِإَل  شَ 

ـٍ َكَلْضَمٍة َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ َفَأْعِمْسُيْع َأَف َّللَاَ ا ْفَتَخَض َعَمْضِيْع َصَجَقًة ِفي َأْمَػاِلِيْع ُتْؤَخُح َخْسَذ َصَمَػاٍت ِفي ُكلِّ َيْػ
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 ِمْغ َأْغِشَضاِئِيْع َكُتَخُد َعَم  ُفَقَخاِئِيْع ((
 ]البخارؼ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ َعْشو[

عخيف الفقضخ ىػ فالحؼ ُتؤَخح مشو ىػ الغشي، كالحؼ ُتخّد إلضو ىػ الفقضخ، الحؼ ال يسمُظ القْجر الحؼ يسمكو الغشي، َفتَ 
الحؼ ال يسمُظ قْجر الشِّراب، كلضذ ىشاؾ فخؽ بضغ الفقخاء كالسداكضغ، شبًعا ىشاؾ تػجضو قخآني كىي أفَّ هللا تعالى 

إذا تفخَّقا اجتسعا، كإذا   ذكخ مخَّة الفقخاء كالسداكضغ، كذكخ مخًَّة الفقخاء، كذكخ مخًَّة السداكضغ، فكضف نْجسع بضشيع؟
فإذا هللا تعالى قاؿ: الفقخاء كالسداكضغ فالفقخاء نػع كالسداكضغ نػع، كإذا تفخَّقا اجتسعا، كالشبي عمضو   اجتسعا اختمفا، 

 الربلة كالدبلـ عخَّؼ ِبِجقَّة مغ ىع الفقخاء كالسداكضغ فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 الُمْقَسُة َكاَل الُمْقَسَتاِف ِإَنَسا اْلِسْدِكضُغ اَلِحي َيَتَعَفُف َكاْقَخُءكا ِإْف ِشْئُتْع ))َلْضَذ اْلِسْدِكضُغ اَلِحي َتُخُدُه الَتْسَخُة َكالَتْسَخَتاِف َكالَ 
 َيْعِشي َقْػَلُو ) اَل َيْدَأُلػَف الَشاَس ِإْلَحاًفا ( ((

 ]البخارؼ َعِغ أبي ىخيخة َرِضي َّللاَّ َعْشو[

ؿ في الصخيق ىحا لضذ ِمدكضًشا، اقخؤكا إف  شئتع قػلو تعالى:  فالُستدػِّ

ِرُخكا ِفي َسِبضِل َّللَاِ اَل َيْدَتِصضُعػَف َضْخًبا ِفي اأْلَْرِض َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل َأغْ  ْْ ِشَضاَء ِمَغ الَتَعُفِف ﴿ ِلْمُفَقَخاِء اَلِحيَغ ُأ
 ْضٍخ َفِإَف َّللَاَ ِبِو َعِمضع   َتْعِخُفُيْع ِبِدضَساُىْع اَل َيْدَأُلػَف الَشاَس ِإْلَحاًفا َكَما ُتْشِفُقػا ِمْغ خَ 

 [ 273] سػرة البقخة : 

فالسدكضغ ىػ الستعفِّف، كالحؼ ال يسمظ إال قػت يػمو، فإف جاءْتُو عسمّضة جخاحّضة لع يكغ قج كضع حدابيا! قاؿ 
ضَّة لي شخز: أدخل إنداف زكجتو إلى السدتذفى، كاتَّفق مع الصبضب عمى اثشي عذخ ألف لضخة، فصاَلْت العسم
ثبلث ساعات فقاؿ لو: ثسانضة كعذخكف ألًفا!! فيحا لو ِعدَّة ككخامة، كال يدأؿ الشاس، كلو بضت، كمخكبة، كلكغ ال 
يتػفَّخ لو ىحا السبمغ! لحلظ بعس العمساء َأْفَتػا أنَّو َيِجُب أف تقػؿ ِلسغ يأخح زكاة مالظ: ىحه زكاة مالي، لكغَّ اإلماـ 

: يجػز أف ُتْجَفَع الدكاة عمى َشكل َىِجيَّة، فمػ كاف لظ قخيب رقضق الحاؿ، كمبمغ الدكاة أبا حشضفة رضي هللا عشو قاؿ
ثسانسئة لضخة، فإذا ذىب إلى ىحا القخيب كأعصاه السبمغ قج يخفُزُو، كلكغ لػ ذَىب بالعضج كأعصى كّل كاِحٍج مغ 

ف عمى كشظ زكاج، لحا لضذ مغ األدب أكالده مئة مئة عمى أنَّيا ىِجيَّة، فبل أحَج يذعخ بذيء!! ككحا لػ كا
فًا، أْقدع لي رجل أّف  اإلسبلمي أف تقػؿ لو: ىحه زكاة مالي، ُخحىا!! فاإلنداف يِجُب أف يجفَع زكاة الساؿ ُمتمصِّ
خز أف ُيكمَِّسُو عامضغ!! فالعمساء قالػا: إذا  كاحًجا َدفع زكاة مالو ألحٍج كقاؿ لو: ىحه زكاة مالي فخفس ذاؾ الذَّ

 لفقضخ أف يأخح مشظ فمو فْزل عمضظ.رضي ا
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 ِمقجار ما ُيعص  الفقضخ مغ الدكاة :

سيع  اآلف عشجنا نقصة دقضقة، كىي ِمقجار ما ُيعصى الفقضخ مغ الدكاة، لػ أفَّ كاحًجا زكاة مالو ألف لضخة، ُيقدِّ
د مغ الشاس!! ماذا تفعل ىحه؟ المحع سعخُه سبعػف لضخة!  فالعمساء يقػلػف: َيِجُب أف ُتْعِصَي خسدضشات، كيعصضيع ِلِعجَّ

 عصاًء يكفي، فإما أف ُتْعِصَي مبمًغا مقبػاًل أك ال تعصي.
جقة بالَقجر الحؼ ُيخخِجُو مغ الفقخ إلى الغشى، قاؿ  ِمغ مقاِصج الفقضخ كفاية الفقضخ، كسّج حاجتو، َفُضعصى مغ الرَّ
ًا، قاؿ: ُيعصى مغ  عسخ رضي هللا عشو: "إذا أْعَصضُتع فأغشػا"، كاإلماـ مالظ لع يجعل لمِسقجار الحؼ ُيجفع لمفقضخ حجِّ

ِغشى لو عشو، فالحؼ لو مدكغ أك دابة يدتعضغ بيسا عمى متاعب الحضاة ىحا ال لو السدكغ كالخادـ كالجابة الحؼ ال 
 ُيَعجُّ َغِشضًِّا، فالفقياء قالػا: ُيعصى مغ لو خادـ كمدكغ كدابَّة!! 

 ىل َيِحّل لمفقضخ أف يدأؿ ؟

 اآلف الدؤاؿ: ىل َيِحّل لمفقضخ أف يدأؿ؟ ىشاؾ َفتػػ، كىشاؾ تقػػ! 
َساَلًة َفَأَتْضُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َأْسَأُلُو ِفضَيا َفَقاَؿ َأِقعْ ))َعْغ َقِبضَرَة ْبِغ ُمخَ  َْ  َيا اِرٍؽ َقاَؿ َتَحَسْمُت 

َت  َتْأِتَضَشا الَرَجَقُة َفَشْأُمَخ َلَظ َقاَؿ ُثَع َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع  َْ َيا َقِبضَرُة ِإَف الَرَجَقَة اَل َتِحُل َقِبضَرُة 
َت  ُيِرضَب ِقَػاًما ِمْغ َعْضٍر َأْك ِس  َْ َساَلًة َفَحَمْت َلُو اْلَسْدَأَلُة  َْ ِج َثبَلَثٍة َرُجٍل َتَحَسَل  َْ َجاًدا ِمْغ َعْضٍر َكَرُجٍل ِإاَل أِلَ

ْت َماَلُو َفَحَمْت َلُو ا َْ َت  َيْذَيَج َثبَلَثة  َأَصاَبْتُو َجاِئَحة  َفاْجَتا َْ َت  ُيِرضَبَيا ُثَع ُيْسِدَظ َكَرُجٍل َأَصاَبْتُو َفاَقة   َْ ْلَسْدَأَلُة 
َت  ُيِرضَب ِقَػاًما ِمْغ عَ  َْ ْضٍر َأْك ِسَجاًدا ِمْغ ِمْغ َذِكي اْلِحَجا ِمْغ َقْػِمِو َقْج َأَصاَبْت ُفبَلًنا َفاَقة  َفَحَمْت َلُو اْلَسْدَأَلُة 

ُبَيا ُسْحًتا (( َعْضرٍ  ِْ  َفَسا ِسَػى َىَحا ِمَغ اْلَسْدَأَلِة َيا َقِبضَرُة ُسْحت  َيْأُكُمَيا َصا
 ]الشدائي عغ قبضرة بغ مخارؽ اليبللي[

الحسالة أف يشذب خبلؼ أك قزّضة قتل أحضاًنا فأىل القخػ كانػا يجفعػف ِديَّة، فإذا الػاحج دخل في قزضَّة ِلَضُحّل 
سًشا باىًطا، فُقبْضَرة رضي هللا عشو قاؿ: تحسَّمُت حسالة، فالحؼ يجخل في صمح بضغ الشاس، الخبلؼ، ككمَّفو ث

كيكّمفو أف يجفع بعجىا لو أف يدأؿ الشاس، كالجائحة مرضبة ُتْتمف الساؿ كأف يحتخؽ السحّل، فيحا كحلظ لو أف 
يرضب ِقػاًما مغ َعضر، ففي مثل يدأؿ الشاس حتى يشتيي مغ مذكمتو، كرجل أصابتو فاقة يحّل لو الدؤاؿ حتى 

ىحه الحاالت الثبلثة يجػز لظ ِبَشّز الحجيث الذخيف أف تدأؿ الشاس فإف سألت كأخْحت ما تحتاج كاف عمضظ أف 
تكّف عغ الدؤاؿ، كعمضظ أف تتجشَّب الدؤاؿ إال لمزخكرة، لحا السحتالػف ىع مدؤكلػف عغ تيّخب الشاس مغ العسل 
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ًا سألشي مبمغًا لعسمّضة جخاحّضة لمعضغ، فخؽَّ قمبي لو، كجسَّعشا لو مااًل ال بأس بو، فيسَذ الرالح، أذكخ مخَّة إندان
أحجىع في ُأُذني أنَّو محتاؿ! فقمُت لو لسا جاءني: أيغ ُتخيج أف ُتجخؼ العسمضَّة؟ فقاؿ: خارج القصخ! فقمُت لو: نحغ 

ى ىارًبا!! فالجسعضات الخضخّية اآلف ليا خبخات كاسعة في جاىدكف ِلَجفع تكمفة العسمضَّة فقط داخل القصخ، حضشيا كلَّ 
 مجاؿ احِتضاؿ ىؤالء، كاإلنداف الُسحتاؿ ىػ الحؼ يسشع الساعػف.

أحجىع كاف يخكُب فخًسا فخأػ رجبًل يْشَتِعُل رماؿ الرحخاء السحخقة في أشيخ الرضف الحارة، فخؽَّ لو كقاؿ: اْركب 
نحػ األرض، فقاؿ لو صاحب الفخس ك ىػ ييخب بالخضل عغ ُبْعج: لقج  كرائي، كما إف ركب كراءُه حتَّى دفعوُ 

، كلكغ إيَّاؾ أف يذضع ىحا الخبخ في الرحخاء، فإذا شاع تحىب  َكَىْبُت لظ ىحا الفخس كلغ أسأؿ عشيا بعج الضـػ
يسشعػف  السخكءة، كِبحاىب السخكءة يحىب أجسل ما في الرحخاء، َفُكّل الحيغ يدضئػف ألصحاب السعخكؼ ىؤالء

 الساعػف. 

))عغ ُعبضج هللا بغ عجّي قاؿ أخبخني رجبلف أنيسا أتضا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ في َْجة الػداع كىػ يقدع 
ُجبَلِف الَرجقة فدأاله مشيا فخفع فضشا البرخ كخَفَزُو، فخآنا َجْمَجيغ، كقاؿ: َعْغ ُعَبْضِج َّللَاِ ْبِغ َعِجيٍّ َقاَؿ َأْخَبَخِني رَ 

ِنِو الَرَجَقَة َقاَؿ َفَخَفَع أَ  َجِة اْلَػَداِع َيْدَأاَل َْ ِفضِيَسا َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َنُيَسا َأَتَضا الَشِبَي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي 
َع ِفضَيا ِلَغِشيٍّ َكاَل ِلَقِػيٍّ َعَمْضِو َكَسَمَع اْلَبَرَخ َكَخَفَزُو َفَخآُىَسا َرُجَمْضِغ َجْمَجْيِغ َفَقاَؿ ِإْف ِشْئتُ  َْ َسا َأْعَصْضُتُكَسا ِمْشَيا َكاَل 
 ُمْكَتِدٍب ((

 ]أحسج عغ قبضرة بغ مخارؽ اليبللي[

ب بالَبَجف ىل لو أخح الدكاة مغ  لحا سئل اإلماـ الغدالي عغ القػّؼ مغ أىل البضػتات الحيغ لع تجخ عادتيع بالتََّكدُّ
فالحؼ مغ عائمة غشّضة يرعب عمضو اقتشاء عسل دكف مدتػاه، كإف شاء هللا في درس قادـ َسيع الفقخاء؟ فقاؿ: نعع! 

 نتابع الحجيث.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 

 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

852 

 ....... 1: مرارؼ الدكاة 8الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
ا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو، كأِرن

كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ الباشل باِشبًل 
 الرالحضغ. 

 مرارؼ الدكاة :

 ػ لمفقخاء ك السداكضغ : 1

ثشا في الجرس  ، كصمشا في مػضػع الدكاة إلى باب مغ أبػاب الدكاة كىػ مرارؼ الدكاة، كتحجَّ أييا األخػة األكاـر
عغ أفَّ ِمغ مرارؼ الدكاة الفقخاء كالسداكضغ، ثّع قمشا إفَّ الغدالي سئل عغ القػّؼ مغ أىل البضػتات الحيغ  الساضي

ب بالَبَجف ىل لو أخح الدكاة مغ َسيع الفقخاء؟ فقاؿ: نعع، كىحا صحضح جار عمى أفَّ الُسعتَبخ  لع َتجخ عادتيع بالتََّكدُّ
 لدبلـ: ِحْخفٌة تمضق بو ِلَقػلو عمضو الربلة كا

سػا عديد َقػـٍ ذّؿ، كغشّي اْفتقخ، كعالع ضاع بضغ الجياؿ...((  )) اْرَْ
 ] ذكخ ىحه القرة ابغ ىذاـ في سضختو، كالصبخؼ في تاريخو [

 فبل ُنكمِّف ىحا الحؼ كاف َغِشضًِّا فافتقخ أف ُنْجِبَخُه عمى عسٍل ال يمضق بو. 

 مغ يسمظ الشراب يِرُح أف يأخح مغ ماؿ الدكاة:َ 

ًا في الدكاة، قج يكػف في بضتظ مبمٌغ مغ الساؿ قج يديُج عغ الشِّراب، كأف يكػف  شيٌء آخخ، كىحه نقصة دقضقة ججِّ
لظ أربعػف ألف لضخة، كأنت ُمْقِجـٌ عمى زكاج، كعمضظ أف تذتخؼ بضًتا ثسشو مئتا ألف لضخة مثبًل، نقػؿ لظ: ىحا السبمغ 

ًا مغ ِشخاء بضٍت، ىحا الحؼ يسمُظ ِنراًبا كعمضو َتِبعات خصضخة عمضو زكاة، كلكشَّظ ِبُحكع مػاجيتظ مراري ف كبضخة ججِّ
ؼ زكاة الساؿ الحؼ بَحْػزِتِو ثعَّ ُنعصضو مغ ماؿ الدكاة ِبَقجر حاجتو،  يجػز أف يأُخح مغ ماؿ الدكاة، نأمُخُه أف يؤدِّ

عمضو أف يجفع أربعسئة ألف بعج شيخ،  كلكغ إذا كتَب عْقَج ِشخاء بضت، كمعو مئتا ألف لضخة في البضت، كفي العقج
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فيحا السبمغ الحؼ ِبَحػزتو في البضت لضذ عمضو زكاة، أما قبل كتابة العقج فالسبمغ ىحا َتِجُب فضو الدكاة، كإف كاف ىحا 
 اإلنداف مالظ الشِّراب يِرحُّ أف يأخح مغ ماؿ الدكاة إف كانت عمضو َتِبعاٌت ال ِقَبل لو ِبَتَحسُّميا.

ؼ رحسو هللا تعالى: "كمغ كاف لو عقار أؼ بضت، يشقُز َدخُمُو عغ ِكفاَيِتِو فيػ فقضخ ُيعصى مغ الدكاة قاؿ الشػك 
تساـ كفايتو، كال ُيكمَُّف بضعو، فيحا اإلنداف عمى الخَّغع مغ أفَّ لو بضًتا غالَي الثََّسغ يدكشو يجػز لو أف يأخح مغ ماؿ 

 الدكاة، ماذا نقػؿ لو: ِبِع البضت!!
في الجرس الساضي أّف إعصاء الدكاة يكػف ِبُمصف، كأّف عبارة ُخْح فيحه زكاة مالي!! ىحه ال يقبميا إنداف أشخنا 

لػف يقبمػنيا، أما السؤمشػف فبل يخضػنيا إال إذا جاءْت عمى َشكل َمقبػؿ.   عشجه كخامة، كلكغ الُسَتَدػِّ

 ػ العاممػف عم  الدكاة : 2

ع العاممػف عمى الدكاة، كىع الحيغ ُيػلِّضيع اإلماـ أك نائُبُو العسَل عمى جسعيا البشج الثالث مغ مرارؼ الدكاة، كى
مغ األغشضاء كىع الجباة، كيجخل فضيع الحفطة ليا، كالَكَتبة ِلَجكاكيشيا، كيجب أف يكػنػا مغ السدمسضغ لكي ال يكػنػا 

ىحا السبمغ، كإف كانػا ِمّسغ تحـخ عمضيع ِمسَّغ تحـخ عمضيع الّرجقة، فإف كانػا مغ غضخ السدمسضغ ال يدتِحقُّػف 
َجقة؟ آؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ،  َجقة ال يجػز أف ُيْعَصػا ِمغ ماؿ الدكاة، مغ ىع الحيغ تحـخ عمضيع الرَّ الرَّ

 كىع بشػ عبج السصَّمب. 
قاؿ: ثَع تكَمع أْجنا  )) فعغ السَصمب بغ ربضعة كالفزل ابغ العباس انصمقا إل  رسػؿ هللا صم  هللا عمضو كسّمع،
َجَثُو َقاَؿ: اْجَتَسَع َرِبضَعُة ْبُغ اْلَحاِرِث َكاْلَعَباُس  َْ  ْبُغ َعْبِج اْلُسَصِمِب فقاؿ: عغ َعْبَج اْلُسَصِمِب ْبَغ َرِبضَعَة ْبِغ اْلَحاِرِث 

ْبِغ َعَباٍس ِإَل  َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َفَكَمَساُه  َفَقااَل َوَّللَاِ َلْػ َبَعْثَشا َىَحْيِغ اْلُغبَلَمْضِغ َقااَل ِلي َكِلْمَفْزلِ 
ي الَشاُس َكَأَصاَبا ِمَسا ُيِرضُب الَشاُس ((  َفَأَمَخُىَسا َعَم  َىِحِه الَرَجَقاِت َفَأَدَيا َما ُيَؤدِّ

 ]مدمع عغ َعْبَج اْلُسصَِّمِب ْبَغ َرِبضَعَة ْبِغ اْلَحاِرِث[

َجقة، إال أفَّ الشبي صمى هللا عمضو كسّمع قاؿ:  تو أنَّو ملسو هيلع هللا ىلص كاف يقبل الَيِجّية، كال يقبل الرَّ  مغ عبلمات نبػَّ

ُجٍل اْشَتَخاَىا ِبَساِلِو َأْك ِلَخُجٍل ْك ِلخَ )) اَل َتِحُل الَرَجَقُة ِلَغِشيٍّ ِإاَل ِلَخْسَدٍة ِلَغاٍز ِفي َسِبضِل َّللَاِ َأْك ِلَعاِمٍل َعَمْضَيا َأْك ِلَغاِرـٍ أَ 
َؽ َعَم  اْلِسْدِكضِغ َفَأْىَجاَىا اْلِسْدِكضُغ ِلْمَغِشيِّ ((  َكاَف َلُو َجار  ِمْدِكضغ  َفُتُرجِّ

 ]أبػ داكد َعْغ َعَصاِء ْبِغ َيَداٍر[
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ؼ عسبًل يأخح نرضبُو ُمقابل عسمو، أك رجل اشتخاىا ِبسالو، فمػ أفَّ  فيؤالء ىع العاممػف عمضيا كىع السػّضفػف، يؤدِّ
الدكاة ىي شاتو، يجػز أف يأخح ىحه الذاة، فيػ أخحىا شخاًء، كلع يأخحىا ِىبًة، أك غارمًا، فقج يسمظ اإلنداف 
ياف ألحَّ عمضو فيحا الغاِرـ، كلػ كاف ِبُحكع الّذخع غِشضِّا يسمُظ أمػاؿ غضخ  أمبلًكا غضخ مشقػلة كلكغ عمضو ديػنًا، كالجَّ

قػلة، كاألراضي كالبضػت، إال أفَّ عمضو َديًشا َنْقِجيًِّا يجػز ِليحا الغاـر أف يأخح مغ ماؿ الدكاة، أك غاٍز في سبضل مش
َمت لو ىجيٌَّة بعٌس مغ الدكاة، كىحا ال  هللا، أك ِمدكضٍغ ترّجؽ عمضو مشيا فأىجػ مشيا ِلغشّي، فيحا الغشي الحؼ ُقجِّ

السجيػف، كىحا الحؼ اشتخاىا ِبسالو، كالعامل عمضيا، ىؤالء األغشضاء الخسذ يجػز غاز في سبضل هللا، كىحا الغاـر 
 ليع أف يأكمػا مغ الدكاة.

عغ عبج هللا أنَّو َقِجـ عمى عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو مغ الذاـ فقاؿ: أَلْع ُأْخَبُخ أنَّظ تعسل عمى عسل مغ 
أعساؿ السدمسضغ َفُتعَصى عمضو عسالًة فبل تقبميا، فقاؿ: أجل، إفَّ لي أفخاًسا، كأْعبًجا، كأنا ِبَخضخ، كُأريج أف يكػف 

إنَّي أرْدُت الحؼ أرْدَت، ككاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ُيعصضشي الساؿ فأقػؿ: يا رسػؿ، عسمي صجقًة عمى السدمسضغ، فقاؿ عسخ: 
أْعِصِو مغ ىػ أفقخ إلضو ِمشِّي، كإنَّو أعصاني مخًَّة مااًل فقمُت: أْعِصِو مغ ىػ أحػج إلضو ِمشِّي، فقاؿ عمضو الربلة 

ْلُو أك ترجَّؽ بو، فإذا َعسل  كالدبلـ: ما آتاؾ هللا عد كجل مغ ىحا الساؿ مغ غضخ مدألةٍ  كال إشخاٍؼ َفُخْحُه أك تسػَّ
عجؼ حضشسا ُعِخض عمضو نرضُبُو مغ الدكاة ألنَّو عسل عمضيا  الػاحج عمى أمػاؿ الدكاة، ىحا الخجل عبج هللا بغ الدَّ

لظ ِبحاجتو َفُخْحه  رفس أف يأخح شضًئا، فإذا ألحَّ عمضظ إنداف أف تأخح حاجًة كأنت لْدَت ِبحاجة، فإف عمسَت أقخباءً 
ؿ ىحا الساؿ، كإف لع تكغ ِبحاجة فأْعِصِو مغ ىػ أْحػُج مشظ، كال بّج أف  ليع فالِخضار لظ؛ إما أف تكػف ِبحاجة فتسػَّ

 يعمع السؤمغ أفَّ التسشُّع فػؽ الحّج السقبػؿ لضذ مغ أخبلؽ السؤمغ، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 

ـ  َفْمَضتَ )) َمْغ َكِلَي َلَشا َعَسبًل  ِخْح َخاِدًما  َكَلْضَذ َلُو َمْشِدؿ  َفْمَضَتِخْح َمْشِداًل َأْك َلْضَدْت َلُو َزْكَجة  َفْمَضَتَدَكْج َأْك َلْضَذ َلُو َخاِد
 َأْك َلْضَدْت َلُو َداَبة  َفْمَضَتِخْح َداَبًة َكَمْغ َأَصاَب َشْضًئا ِسَػى َذِلَظ َفُيَػ َغاّؿ ((

اٍد[]أحسج عغ ا  ْلُسْدَتْػِرَد ْبَغ َشجَّ

اآلف تغضَّخ الدماف كالحجيث ىحا لو كْضع خاص! كال ُيْشكخ تبجُّؿ األحكاـ ِبَتَغضُّخ األزماف، ككسا قمُت قبل قمضل إفَّ 
الشبي عمضو الربلة كالدبلـ إنَّسا أباح اكِتداب الخادـ كالسدكغ مغ عسالتو التي ىي أجخ مثمو، فسجسػع ثسغ ىحه 

 يديج عمى أْجخ مثمو، كلضذ لو أف يختفق ِبَذيٍء ِسػاىسا. يجب أال 
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 ػ السؤلفة قمػبيع : 3

ًا كىع الجساعة الحيغ ُيخاُد تألضف قمػبيع،  البشج الخابع مغ مرارؼ الدكاة ىع السؤلَّفة قمػبيع، ىحا البشج دقضق ججِّ
ىع عغ السدمسضغ، أك جمب نفٍع في كجسعيا عمى اإلسبلـ، أك تثبضتيا عمضو، فإما ِلَزعف إسبلميع، أك كّف شخِّ 
سػا السؤلفة قمػبيع إلى قدسضغ: مدمسػف ككفار.  فاع عشيع، كالعمساء قدَّ  الجِّ

 السؤلفة قمػبيع قدساف :

 ػ السدمسػف : 1

أما السدمسػف فَقْػـ مغ سادة السدمسضغ كزعسائيع، ليع نطخاء مغ الكفار إذا أُْعُصػا ُرِجَي إسبلـ نطخائيع، فمعلَّ ىحا 
الكافخ الحؼ ىػ نطضخ السدمع يصسُع إذا أْسمع أف يأخح كسا أخح السدمع، فيحا مباح في رأؼ الفقياء، كسا أعصى أبػ 
بكخ رضي هللا عشو عجّؼ بغ أبي حاتع مع ُحْدغ إسبلمو ِلَسكانتو مغ قػمو، كىحا تألضًفا ِلَقمبو، كتذجضًعا ِلَسغ ىع 

 ُنطخاُؤُه أف ُيدمسػا مثمو.
ف مغ السدمسضغ، ُمصاعػف في أقػاميع، كأف يكػف زعضع قبضمة ككمستو نافحة، كلو سضصخة، لكشَّو كُضعفاء اإليسا

يغ، َفُضْخجى مغ  ضعضف اإليساف، فإذا أْعصضَتُو شضًئا مغ ماؿ الدكاة لعمَّو يثبُت في إيسانو، كيدداد قخًبا مغ الجِّ
كالحيغ أعصاىع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص العصايا الػافخة مغ غشائع إعصائيع تثبضتيع، كقػَّة إيسانيع، كمشاصحتيع في الجياد كغضخه 

 ىػازف، فإما أف يكػف زعضًسا مدمًسا، كإما أف يكػف ضعضف اإليساف لو مكانة في قػمو مغ أجل ثبات إيسانو.
مسضغ إذا ىاجسيع كقـػ مغ السدمسضغ في الثُّغػر، كحجكد الببلد، ُيعَصػف لسا ُيخجى ِمغ ِدفاعيع عسَّا كراءىع مغ السد

شف لو أف يأخح شضًئا إضافضِّا مغ ماؿ الدكاة تثبضًتا لو كتذجضًعا لو كمكافأًة لو  العجّك، ىحا تعػيس جبية فيحا الرِّ
 عمى يقطِتِو.

َكؿ اإلسبلمضَّة، إذا كاف ىشاؾ جالضات أك فئات مغ الشاس قج تسضل إلى  الفقياء السعاصخكف قالػا: عمى حجكد الجُّ
تشزّع إلضيع، فضشبغي أف ُنْعِصَضيع العصايا مغ أجل أف نديج ارِتباشيع بالسدمسضغ، فيحه السداعجات يجب  الكفار، كقج

عضفة التي عمى الحجكد كي ال تشزّع إلى ُدَكؿ كافخة، أك لكي ال تجخل تحت ِحسايتيا. كؿ الزَّ  أف ُتعصى لمجُّ
اية الدكاة، كأخحىا ِمسَّغ ال ُيعصضيا ِبُشفػذىع كتأثضخىع، ىؤالء البشج الخابع اآلف ىع َقػـٌ مغ السدمسضغ ُيحتاج إلضيع ِلِجب

إذا استخجمشاىع، كجَبْضشا عغ شخيقيع الدكاة ُكفضشا مؤكنة الحخب، فمػ لع ندتخِجميع َلَػَجب أف ُنحارب ىؤالء الحيغ 
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صػف ِلَجبي الدكاة ِمسَّغ ليع نفػذ عمى مغ عمضو دفعيا ىؤالء يدتِحقُّػف شضًئا مغ  مشعػا الدكاة، فيؤالء الحيغ يتػسَّ
 ماؿ الدكاة، فأشضاء قج تكػف صالحة ليحا الدماف، كأخخػ قج ال تكػف صالحة.

 ػ الكفار : 2

أما الكفار فيع ِقْدساف، مغ ُيْخجى إيسانُو ِبتألضفو، كافٌخ ُتعصضو مااًل كتخجػ بيحا الساؿ أف يؤمغ، كَرْفػاف بغ ُأمضَّة 
ة، كأميمو أربعة أشيخ ِلَضشطخ في أمخه، كيختار في  الحؼ كىب لو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ األماف يـػ فتح مكَّ

نفدو، ككاف غائًبا، فحزخ، كَشِيج مع السدمسضغ غدكة ُحشضغ قبل إسبلمو، كأعصاه الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مغ 
 ىحه الغدكة.

كقج أعصاه الشبي إِببًل كثضخة ُمَحّسمة، كانت ككاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قج استعار ِسبلحو يـػ خخج إلى حشضغ 
في كاٍد، فقاؿ: يا محّسج، ىحا عصاُء مغ ال يخذى الفقخ، كقاؿ: وهللا لقج أعصاني الشبي صمى هللا عمضو كسمَّع كإنَّو 
أعخُؼ  ألبغُس الشاس إلّي! فسا زاؿ ُيعصضشي حتَّى إنَّو ألحبُّ الشاس إلّي، فاإلنداف بالَعصاء يسكغ أف يسضل قمبو،

يغ كيشتقز مشو، كُيبضِّغ عضػب  ع عمى الجِّ يغ ِعجاًء شجيًجا، كفي أؼِّ مجمٍذ يجمدو يتيجَّ شخًرا ُيعادؼ الجِّ
فاء كالعسمضَّة، فجخل إلى بعس السداجج، كجسَّعػا لو  السؤمشضغ، إلى أف ُأصضب ِبَسخٍض ُعزاؿ ال يسمُظ ثسغ الذِّ

يغ!! فاإلنداف يسضل مااًل يدتصضع بو أف ُيقضع العسمضَّة في دكل ٍة أجشبضَّة، كعاد ِلُضبلِزـَ ىحا السدجج، كيجاِفع عغ الجِّ
قمبو باإلحداف، كبو تتغضَّخ قشاعاتو، كتتبّجؿ عقائجه، كاإلنداف عبج اإلحداف، َعِجبُت ِلَسغ يذتخؼ العبضج ِلُضعتَقُيع 

لى هللا إحداٌف لمَخْمق، إذا أْحَدْشَت إلضو ماؿ ِبسالو، كضف ال يذتخؼ األحخار ِبإحدانو؟! لحلظ أربعة أخساس الجَّعػة إ
قمبُو إلضظ، كتعمَّق بظ كِبَسبجِئَظ، كتعمَّق ِبعقضجتظ، كِبِقَضِسَظ، كتعمَّق بجيشظ، لحلظ الكبلـ لضذ كراءه إال الكبلـ، كلكغَّ 

 األعساؿ الصضِّبة ىي التي تبّث السػاقع في الشفػس.
د إلى الشاس، كالعخُب الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: "ُبِعثْ  ُت ِبُسجاراة الشاس"، فأعطع شيٍء بعج اإليساف باهلل التػدُّ

 فَتحػا القمػب بإحدانيع قبل أف يفتحػا الببلد ِبُدضػفيع، كىحا الجَّرس لشا، قاؿ تعالى: 
َسٍة ِمَغ َّللَاِ ِلْشَت َلُيْع َكَلْػ ُكْشَت َفِطا َغِمضَع اْلَقْمِب اَلْنفَ  ْْ ْػِلَظ َفاْعُف َعْشُيْع َكاْسَتْغِفْخ َلُيْع ﴿ َفِبَسا َر َْ ُزػا ِمْغ 

ِمضَغ    َكَشاِكْرُىْع ِفي اأْلَْمِخ َفِإَذا َعَدْمَت َفَتَػَكْل َعَم  َّللَاِ ِإَف َّللَاَ ُيِحُب اْلُسَتَػكِّ
 [ 159] سػرة آؿ عسخاف: 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

857 

تديجىا مشظ نفػًرا، ككحا مع أكالدؾ، يا داكد َذكِّخ  إذا أرْدت أف تيجؼ زكجتظ ال َتُكغ قاسًضا معيا، فَقْدَػُتظ معيا
عبادؼ بإنعامي عمضيع فإفَّ الشفػس ُجِبَمت عمى حّب َمغ أْحدَغ إلضيا، كبغس مغ أساء إلضيا، كأنت لغ تدتسضل 

بخ، كعمِّسػا كال ُتعشِّفػا فإفَّ السعمِّع  ة، كاإلحداف، كالَعْصف، كالِحمع، كالرَّ خضخ مغ السعّشف، قاؿ ىحه القمػب إال بالسػدَّ
لي أخ: كشُت شفبًل صغضًخا فَجَخمُت إلى بعس السداجج أُلصمِّي، فخخج مغ الربلة فمع يِجج ِححاءُه! تألَّع كصار 
يبكي، فكاف ىشاؾ رجل يرمي، لو دكاف أماـ الجامع رؽَّ لي كأخحني إلى ُدكانو، كاشتخػ لي ححاًء ججيًجا، فقاؿ: 

ْحخ. وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ مشح بلة، َثَسُغ ىحا الِححاء فَعَل في قمبِو ِفْعل الدِّ  ذلظ الػقت ما تخكُت الرَّ
البشج اآلخخ في الكفار ىػ َمغ ُيْخذى شّخه َفُضْخجى بإعصاِئِو كفَّ شخِّه، الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: مغ يقصع 

قى، فحىب إلى ذاؾ األخ كأْحدغ لداف فبلف؟ فيشاؾ مغ فيع القصع الحقضقي! أما صحابي آخخ فكاف فيسو أر 
ع قْصٌع ِلِمداِنِو، قاؿ لي شخز: لي جاٌر سّضئ، يعمػ عمّي  إلضو، فكاف إحدانو ليحا الخجل البحؼء كالستيجِّ
ضاح، كيخمي عمّي األكساخ، كيتيّجع عمى أكالده، فأْرَسَل لو ىِجيَّة، كثاني أسبػع ىجّية ثانضة، ككحا في الثالث،  بالرِّ

ار كالسبلئكة!! فصخيق اإلحداف أْسخع كأْججػ كأكثخ فعالضَّة مغ شخيق الُعجكاف، فأنت بإحدانظ فأصبح ىحا الج
 لمذخيخ تكّف شّخه عشظ.

قاؿ ابغ عباس: "إفَّ قػًما كانػا يأتػف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فإف أعصاىع مجحػا اإلسبلـ، كقالػا: ىحا ديٌغ 
صُع ألدشتيع باإلحداف إلضيع، فأصبح الحاصل أّف الكفار نػعاف نػٌع ُيْختجى حدغ، كإف مشَعيع َذمُّػا كعابػا! فكاف يق

 إيسانيع كَرفػاف بغ ُأمضَّة، كنػٌع ُيتَّقى بالعصاء شخُّىع، كيؤالء الحيغ إف أُْعصػا َرُضػا، كإف مِشُعػا َسِخصػا!

 انتياء نرضب السؤَلفة قمػبيع ألَف هللا عد كجل أعَد ديشو :

ذىبػا إلى أفَّ فْيع السؤلَّفة قمػبيع قج سقط كانتيى ِبإعداز هللا ِلجيشو، فقج جاء ُعَضْضشة بغ ُحَرضغ األحشاؼ كحجىع 
كاألقخع بغ الحارث كعباس بغ مخداس كشمبػا مغ أبي بكخ نرضبيع فكتب ليع بو، كنرحيع أف يْحىبػا إلى عسخ 

يع كمدَّؽ الخُّْقعة! كقاؿ: ىحا شيٌء كاف الشبي صمى هللا ِلَضأخحكا مػافقتو، فقج كاف كزيخه، فجاؤكا عسخ فأبى أف ُيْعِصضَ 
عمضو كسّمع ُيعصضكع إيَّاُه تألضًفا لكع عمى اإلسبلـ، كقج أعدَّه هللا اآلف، كأغشاه عشكع، فإف ثبتُّع عمى اإلسبلـ فمكع، ك 

ضف، فخجعػا إلى أبي بكخ كقالػا: الخمضفة أنت أـ عسخ؟! بحْلت ل َقُو عسخ، كأرادكا إال فبضششا كبضشكع الدَّ شا الخط فسدَّ
أف يػقعػا بضشيسا، فقاؿ رضي هللا عشو: ىػ إذا شاء، فػافق أبػ بكخ عسخ، كلع يشكخ أحج مغ الرحابة، كسا أنَّو 
كافق عثساف كعمي رضي هللا عشيسا، فيشاؾ مغ قاؿ: ىحا اجتياد مغ عسخ بغ الخصاب، كرأػ أنَّو لضذ مغ 
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ت هللا اإلسبلـ، كال ضخر مغ ارِتجادىع فيحا جبمة بغ األْييع جاَء مدمًسا فخحَّب السرمحة إعصاء ىؤالء بعج أف ثبَّ 
بو عسخ بغ الخصاب، كفِخَح بإسبلمو، كأثشاء الصػاؼ بجِكؼ داس شخؼ ثػِبِو فانخَمَع إزاره عغ كتفو فالَتفت جبمة 

َسْت أنفو، فاشتكى ىحا البَجكؼ إلى عسخ،  فاستجعى عسخ بغ الخصاب جبمة إلى ىحا البَجكؼ كضخبُو ضخبًة ىذَّ
بُت الفتى أْدركُت حقِّي  كقاؿ: أصحضح ما اشتكى ىحا الفدارؼ الجخيح؟ فقاؿ جبمة: لْدُت ِمسَّغ ُيشِكخ شضَّا أنا أدَّ
بَضَجّؼ، فقاؿ عسخ: أْرِض الفتى، البّج ِمغ إرضائو، ما زاؿ ضفخؾ عالًقا ِبِجمائو أك ُيْيذسغَّ اآلف أنُفظ كتشاؿ ما فعمْتُو 
كفُّظ، فقاؿ: كضف ذاؾ يا أمضخ ىػ سػقٌة كأنا عخش كتاج؟ كضف تخضى أف َيِخخَّ الشَّجع أرًضا، فقاؿ عسخ: نَدكات 
الجاىمضَّة، كرياح العشجيّضة قج دفشَّاىا، أقسشا فػقيا صْخًحا ججيًجا، كتداكػ الشاس لجيشا أحخاًرا كعبضًجا، فقاؿ جبمة: 

عمػؾ تداكػ، كاف كىًسا ما جخػ في َخَمجؼ، عالع نبش ضو كّل صجع فضو بذبا الدضف ُيجاكػ، كأعّد الشاس بالعبج بالرُّ
 فاألحشاؼ ذىبػا إلى أّف نرضب السؤلَّفة قمػبيع قج انتيى ألفَّ هللا عد كجل أعدَّ ديشو. 

 جػاز إعادة سيع الَتألضف عشج الحاجة إلضو :

ًا، قاؿ: كلكغ ىحا اجتياد مغ عسخ، أنَّو رأػ لضذ مغ السرمحة إعصاء ىؤالء بعج أف  لكغ ىشاؾ مشاقذة لصضفة ججِّ
شف ال يجّؿ  ثبَّت هللا اإلسبلـ، كأنَّو ال ضخ ُيخذى مغ ارِتجادىع، ككػف عمي كعثساف لع يعِصضا أحًجا مغ ىحا الرِّ

ع، فقج يكػف ذلظ ِلَعجـ كجػد الحاجة إلى أحٍج مغ الكفار، كىحا ال عمى ما ذىبػا إلضو مغ سقػط سيع السؤلَّفة قمػبي
ُيشافي ثبػتو ِلَسغ احتاج إلضو مغ األئسَّة عمى أّف العسجة في االستجالؿ ىػ الكتاب كالدشة، كقج ركػ أحسج كمدمع 

 عغ أنذ أفَّ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ لع يكغ ُيدأؿ شضًئا عمى اإلسبلـ إال أعصاه: 
ـِ ِإاَل َأْعَصاهُ  ))َعغْ  ْسبَل  َقاَؿ َفَأَتاُه َرُجل  َأَنٍذ َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع: لْع َيُكْغ ُيْدَأُؿ َشْضًئا َعَم  اإلِْ

ـِ َأْسِمُسػا َفِإَف ُمَحَسًجا َفَدَأَلُو َفَأَمَخ َلُو ِبَذاٍء َكِثضٍخ َبْضَغ َجَبَمْضِغ ِمْغ َشاِء الَرَجَقِة َقاَؿ َفَخَجَع ِإَل  قَ  ْػِمِو َفَقاَؿ َيا َقْػ
 َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ُيْعِصي َعَصاًء َما َيْخَذ  اْلَفاَقَة ((

 ]أحسج َعْغ َأَنٍذ[

 إًذا لػ صار اإلسبلـ ضعضًفا كأصبحت الحاجة ماّسة إلى رجل ُيْجفُع شخُّه، أك يجمُب خضخه، أك ُيخجى إيسانو، أك
 ُيدتعاُف بو رَجَع الحكع كسا كاف مغ قبل فيحه مشاقذة لصضفة.
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 الذافعي لو رأؼ كسط، فقاؿ: ال يجػز أف تتألَّف كافًخا، أما الفاسق َفضعصى مغ َسيع التألضف رجاء أف يدتقضع.
يع عشج الحاجة إلضو، كىػ أدّؽ رأؼ فإذا كاف في زمغ اإلماـ قػـٌ ال ُيصضعػنو  كالطاىخ أّنو يجػز أف يبقى ىحا الدَّ
إال لمجنضا، كال يقِجُر عمى إدخاليع تحت شاعتو إلى بالقدخ كالغمب فمو أف يتألَّفيع، كال يكػف النتذار اإلسبلـ تأثضٌخ 

، فالحّل الػسط انَّو يجػز أف ُيعاد سيع التَّألضف عشج الحاجة إلضو، كرأؼ ألنَّو لع يشتفع في خرػص ىحه الػاقعة
 الذافعي أفَّ الكافخ ال ُيَتَألَّف قمبو أما أبػ حشضفة فخأيُو أفَّ التألضف سقط بإعداز هللا لئلسبلـ. 

 ػ في الخقاب : 4

ف ُنْعِصَضيع مغ ماؿ الدكاة شضًئا يذتخكف بيا البشج اآلخخ، كفي الخِّقاب، فيؤالء الحيغ ىع في حضِّد العبػديَّة، يجػز أ
 ُحخيَّتيع، فعغ البخاء قاؿ: جاء رجل إلى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فقاؿ: 

ْسِشي َعَسبًل َّللَاِ: َعمِّ  ))َعِغ اْلَبَخاِء ْبِغ َعاِزٍب َقاَؿ َجاَء َأْعَخاِبّي ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ َيا َرُسػؿَ 
َظ الَخَقَبَة َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ُيْجِخُمِشي اْلَجَشَة َفَقاَؿ َلِئْغ ُكْشَت َأْقَرْخَت اْلُخْصَبَة َلَقْج َأْعَخْضَت اْلَسْدَأَلَة َأْعِتِق الَشَدَسَة َكفُ 

َجٍة َقاَؿ اَل ِإَف ِعْتَق الَشَدَسِة َأْف َتَفخَ  ِْ َد ِبِعْتِقَيا َكَفَظ الَخَقَبِة َأْف ُتِعضَغ ِفي ِعْتِقَيا َكاْلِسْشَحُة اْلَػُكػُؼ َكاْلَفْيُء َأَكَلْضَدَتا ِبَػا
ِع الَطاِلِع َفِإْف َلْع ُتِصْق َذِلَظ َفَأْشِعِع اْلَجاِئَع َكاْسِق الَطْسآَف َكْأُمْخ ِباْلَسْعُخكِؼ َكا  ْنَو َعِغ اْلُسْشَكِخ َفِإْف َلعْ َعَم  ِذي الَخِْ

 ُتِصْق َذِلَظ َفُكَف ِلَداَنَظ ِإاَل ِمَغ اْلَخْضِخ ((
 ]أحسج َعِغ اْلَبَخاِء ْبِغ َعاِزٍب[

 ك:  

ّق َعَم  َّللَاِ َعْػُنُيُع اْلُسَجاِىُج ِفي َسِبضِل َّللَاِ َكاْلُسَكاَتُب اَلِحي ُيِخيُج اأْلََداَء َكالشَ  َْ َؼ َقاَؿ اِكُح اَلِحي ُيِخيُج اْلَعَفا)) َثبَلَثة  
َدغ  (( َْ ِجيث   َْ  َأبسػ ِعضَد  َىَحا 

 ]التخمحؼ عغ أبي ىخيخة[

أيُّيا الذباب، الشاكح الستعفِّف الحؼ يخجػ بالشِّكاح العفاؼ حقّّ عمى هللا َعػُنُو، لحا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ما 
 شكا إلضو رجٌل ضضَق ذات يِجه إال قاؿ لو: ِاْذىب فتدكَّج!! 
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 :ػ الغارمػف  5

يػف، كتعحَّر عمضيع أداُؤىا، كىع أقداـٌ َفِسشيع مغ تحسَّل حسَّالًة، أك َضِسغ َديًشا َفَمِدَموُ  ، كالغارمػف ىع الحؼ تحسَّمػا الجُّ
ة، أك في معِرَضٍة تاب مشيا، فيؤالء جسضًعا يأخحكف  فيؤالء يجػز أخحىع مغ ماؿ الدكاة، أك السدتجيغ ِلحاجة ماسَّ

 ػنيع فقط، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: مغ ماؿ الدكاة ما يفي دي
ـٍ ُمػِجٍع َأْك ُغْخـٍ ُمْفِطٍع َأْك َفْقٍخ ُمْجِقٍع (( ِج َثبَلٍث ِذي َد َْ  )) ِإَف اْلَسْدَأَلَة اَل َتِحُل ِإاَل أِلَ

 ]أحسج َعْغ َأَنٍذ[

 األّكؿ الترق بالتخاب، كالثاني عمضو َديغ كبضخ، كالثالث عمضو أداء الجيَّة.

 كركػ مدمع عغ أبي سعضج: 

َؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا )) ُأِصضَب َرُجل  ِفي َعْيِج َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي ِثَساٍر اْبَتاَعَيا َفَكُثَخ َدْيُشُو َفَقا
ْع َيْبُمْغ َذِلَظ َكَفاَء َدْيِشِو َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َعَمْضِو َكَسَمَع َتَرَجُقػا َعَمْضِو َفَتَرَجَؽ الَشاُس َعَمْضِو َفمَ 

 ِلُغَخَماِئِو ُخُحكا َما َكَجْجُتْع َكَلْضَذ َلُكْع ِإاَل َذِلَظ((
]  ]مدمع َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ

الثسغ ِلراحب البدتاف، كلع يجفع ثسغ ىحه  اشتخػ ثساًرا بسئة ألف، فإذا ىي كاسجة، فرار عمضو أف يجفع
البزاعة، ىحا يجػز لو أف يأخح مغ ماؿ الدكاة، كقج ساقشي ىحا السػضػع إلى مػضػع التأمضغ، فقج سألشي الضـػ 
فقج  شخز، فقمُت لو: التَّأمضغ حخاـٌ َقػاًل كاحًجا ألفَّ األمغ ال ُيباع كال ُيْذتخػ، كاألْمُغ بَضِج هللا، كمغ باعظ األْمغ

باعظ شضًئا ال يسِمُكُو أما التأمضغ اإلجبارؼ فيحا سقط اختضاُرَؾ فضو، كلكغَّ اإلسبلـ أباح التأمضغ التعاكني، لػ فخضشا 
ركا أف يجفعػا كاحجًا بالسئة مغ ثسغ  أفَّ بأحج أسػاؽ السجيشة مرمحة مغ السرالح إذا اتَّفق تجار مؤمشػف كقخَّ

كؽ، فإذا تمف ماؿ أحٍج مشيع، أك احتخؽ دكانو، أك فمَّذ، يأخح ىحا بزائعيع باستسخار كيزعػنيا في صشج
شجكؽ، كىحا جائد في اإلسبلـ، كىػ عسل شضب فالتأمضغ محّخـ ألنَّيع يأخحكف الذيء مغ  اإلنداف مغ ىحا الرُّ

 دكف ِعَػض.
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مػف لو السداعجة الكافضة، ىكحا ذكخ لي أحجىع أف بعس التجار متَِّفقػف فضسا بضشيع أف إذا ُأصضب أحجىع ِبَشكبة يقجِّ 
األصػؿ، كىحا ىػ اإلسبلـ، إال إذا كاف الذيء احتضالضًا، كسا يجخؼ اآلف، كفي درس قادـ إف شاء هللا نتابع 

 مرارؼ الدكاة.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 ....… 2: مرارؼ الدكاة 9الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتباعو، كأِرنا 

رُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ الباشل باِشبًل كا
 الرالحضغ. 

 مرارؼ الدكاة :

 ػ ابغ الدبضل : 1

دىا ربشا سبحانو كتعالى في صْخؼ الدكاة،  ، الزلشا في مرارؼ الدكاة، أؼ الػجػه التي حجَّ أييا األخػة األكاـر
 الدابع كىػ في سبضل هللا.كصمشا إلى السرخؼ 

ًا في سبضل هللا أؼ الصخيق السػصل إلضو، كمعشى إلى هللا تعالى أْؼ إلى مخضاتو  الحقضقة، ىحا السرخؼ كاِسٌع ججُّ
مغ العمع كالعسل، فيػ سبحانو ال يخضى عشظ إال إذا كشَت عالًسا، كال يخضى إال إذا عسمَت بسا تعسل، كما اتَّخح 

كلػ اتََّخحُه لعمََّسُو، كلػ تعسَّقَت في أسخار الحضاة لَػَججت أّنأ أثسَغ شيٍء في الكػف أف تشاؿ مخضاة  هللا كلضًِّا جاىبًل،
هللا عد كجل، فقج ُتخضي إنداًنا لو شأٌف في الجنضا، كقج يخضى عشظ إنداف لو مشِرُبُو فبل يدُعَظ عقمظ، فكضف لػ 

خمق الدسػات كاألرض رضي عشظ؟ ككضف لػ أفَّ الحؼ ال  أفَّ هللا سبحانو كتعالى رِضَي عشظ؟ ككضف أّف الحؼ
 شيء قبمو كال شيء بعجه رضي عشظ؟ قاؿ تعالى: 

 ﴿ ُىَػ اأْلََكُؿ َكاآْلَِخُخ َكالَطاِىُخ َكاْلَباِشُغ َكُىَػ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمضع   
 [ 3] سػرة الحجيج: 

ال حجكد لقجرتو، كال حجكد لِغشاه، كال حجكد لخحستو كرأفتو، ىحه الحات الكاممة ما أعطسيا كما أصغخؾ، إنََّظ تشاؿ 
 رضا هللا عد كجل. 
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 العمع كالعسل الرالح يقخباف اإلنداف مغ هللا عد كجل :

سع صحابّي ُكتَب ِبجانبو رضي هللا لحلظ قج أقخأ في الكتب: فبلف يحسل الذيادة الفبلنّضة دكتػراه، كبػرد، كقج أقخأ ا
عشو، لػ تعسَّْقت لَػَجْجت أفَّ أعمى رتبة يشاليا اإلنداف عمى كجو األرض أف يخضى هللا عشظ، لحلظ الشبي عمضو 
ُه أىميا كَسِخخكا مشو، كأَبػا أف  الربلة كالدبلـ كىػ في أشّج ِمحشٍة كاجييا، لسا ذىب إلى الصائف، كحضشسا ردَّ

كبالغػا في إيحائو اْلَتَفَت إلى هللا تعالى كقاؿ: إف لع يكغ بظ عمّي غزب فبل ُأبالي، كلظ العتبى يدتجضبػا لو، 
حتى تخضى، لكغَّ عافضتظ أكسع لي، فمضذ لظ سبضل إلى أف ترل إلضو، كلكغ سبضمظ إلى أف تِرَل إلى مخضاتو 

ـػ لع أْزدد فضو مغ هللا عمسًا"، العمع كالعسل ِمغ العمع كالعسل، لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: "ال بػرَؾ لي في ي
بانظ، قاؿ تعالى:   الرالح ُيقخِّ

 ﴿ َكِلُكلٍّ َدَرَجات  ِمَسا َعِسُمػا َكِلُضَػفَِّضُيْع َأْعَساَلُيْع َكُىْع اَل ُيْطَمُسػَف  
 [19] سػرة األحقاؼ: 

 كقاؿ تعالى: 

 َد  َأْف َيْبَعَثَظ َرُبَظ َمَقاًما َمْحُسػًدا  ﴿ َكِمَغ الَمْضِل َفَتَيَجْج ِبِو َناِفَمًة َلَظ عَ 
 [79] سػرة اإلسخاء: 

ميا ِبِعمسظ كعسمظ، كال تشذ أييا األخ الكخيع أفَّ رتبة الِعْمع  ، ىحه السختبة ُتحرِّ ما مشَّا كاحج إال كلو مقاـٌ معمـػ
األرض شضئًا؛ ال ماليا، كال جاىيا، كال أعمى الخَُّتب، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ َشَعخُت قبل يػمضغ أفَّ لضذ في 

سمصانيا، كال زيشتيا، كال قرػرىا، كال ما فضيا مغ مباىج يْعِجُؿ أف تكػف عالًسا باهلل تعالى، فُخْتبة العمع باهلل تعالى 
السخاد  أعمى الخَُّتب، فدبضل هللا ىػ الصخيق السػِصُل إلى مخضاتو مغ العمع كالعسل، كجسيػر العمساء قالػا عمى أفَّ 

بو ىشا الغدك في سبضل هللا، فمساذا تججكف مدمسضغ في بقاع األرض مدتزعفضغ؟! ألفَّ ىحه الفخيزة تخكػىا، كلسَّا 
تخكػىا َقِػَؼ أعجاُؤىع، كحسمػىع عمى الكفخ، كتخؾ ديشيع، كشخَّدكىع، فأخبار السدمسضغ في بعس الجكؿ شيء 

ل، كأفَّ سيع سبضل هللا يعصى لمستصػِّعضغ مغ يتفصَّخ لو القمب، ِبدبب أفَّ ىحا السرخؼ مغ م رارؼ الدكاة قج ُعصِّ
ي نفقات الجَّعػة إلى هللا تعالى، فالجَّعػة إلى هللا تعالى قج تأخح  كلة، فيحا ُيغصِّ الغداة الحيغ لضذ ليع مختَّب مغ الجَّ

كإرساؿ دعاة إلى ىحه الببلد الجاىمة شكبًل بضانضًِّا، فصبُع الكتب الثسضشة كتػزيعيا، كإنذاء الجامعات اإلسبلمّضة، 
التي سْضَصخ عمضيا االستعسار، كإنذاء السخاكد اإلسبلمّضة؛ ىحا كّمو في سبضل هللا تعالى، كيـػ كاف الشبي عمضو 
الربلة كالدبلـ كصحابتو الكخاـ يفتحػف الببلد عغ شخيق الجضػش أيًزا في سبضل هللا، فالقْرج أف تػِصَل الحق 
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يغ.ألىمو، كأف تشذ  خ الجِّ

ىؤالء ليع سيع مغ الدكاة ُيْعَصػَنُو، سػاٌء كانػا مغ األغشضاء أك الفقخاء فيحا الحؼ يشذخ اإلسبلـ لو أجخه، كىحا 
ـ حجيث رسػؿ هللا صمى هللا عمضو كسّمع:   األجخ يدتحّقو، سػاٌء أكاف غشضِّا أـ فقضًخا، كقج تقجَّ

ٍل ِلَخْسَدٍة ِلَغاٍز ِفي َسِبضِل َّللَاِ َأْك ِلَعاِمٍل َعَمْضَيا َأْك ِلَغاِرـٍ َأْك ِلَخُجٍل اْشَتَخاَىا ِبَساِلِو َأْك ِلَخجُ )) اَل َتِحُل الَرَجَقُة ِلَغِشيٍّ ِإاَل 
َؽ َعَم  اْلِسْدِكضِغ َفَأْىَجاَىا اْلِسْدِكضُغ ِلْمَغِشيِّ ((  َكاَف َلُو َجار  ِمْدِكضغ  َفُتُرجِّ

 ] أبػ داكد عغ عصاء بغ يدار[

 مشيع الغازؼ في سبضل هللا.

 عجـ جػاز صخؼ أمػاؿ الدكاة لضحج بيا بعس السدمسضغ :

كلكغَّ الحّج بيحه السشاسبة لضذ في سبضل هللا فإياكع أف تدضئػا فيع ىحه العبارة، أؼ ال يجػز صخؼ أمػاؿ الدكاة 
ال حّج عمضو، فمػ ُدِفَع ليحا الفقضخ ِلَضُحجَّ بيا بعس السدمسضغ، ألفَّ الحّج فخيزة عمى السدتصضع، كغضخ السدتصضع 

 مبمغ مغ الساؿ ِلَضُحجَّ بو فيحا لضذ في سبضل هللا تعالى.
ثشي أٌخ أفَّ رجبًل مضدػًرا أقَدَع لي أنَّو ما ذىب إلضو أحج شالًبا مبمًغا مغ الساؿ، أؼ ألسخة فقضخة، أك عسمضَّة  حجَّ

يضار، إال كقاؿ لي: ُخْح السبمغ الحؼ تخيجه، كلكغ قْل لي: جخاحّضة، أك تخمضع مدجج، أك تفّقج أسخة عمى كشظ االن
جقات، كلكغ قاؿ العمساء: يجػز أف ُيبشى  َجقة؟! َفِبشاء السدجج مثبًل يكػف بأمػاؿ الرَّ مو مغ الدكاة أـ مغ الرَّ َأُأَسجِّ

كالربلة معصَّمة،  السدجج بأمػاؿ الدكاة في حاالت نادرة؛ ما ىي ىحه الحاالت؟ لػ أفَّ بمجًة لضذ فضيا مدججٌ 
كصبلة الجسعة معصَّمة في ىحه البمجة ال بجَّ مغ أف ُيشذأ فضيا مدجٌج كلػ كانت نفقاتو مغ أمػاؿ الدكاة، فأحضاًنا 
ُتمقى خصبة فضْيتدُّ ليا الدامعػف فمعلَّ بعزيع يتػب، كُيْقمع عغ ىحا الحَّنب، كيشجفع إلى العسل الرالح، فبل بّج مغ 

 عسل صالح.
حغ مشطَّسًا في كّل قمُت ألح جىع قبل يػمضغ: اإلنداف كالبصاريَّة، تحتاج مغ حضٍغ آلخخ إلى َشحغ فإذا كاف الذَّ

حغ متقِّصعًا أك غضخ مشتطع أك مشعجمًا يكػف اإلنداف بحاجة  أسبػع، ىحا يكػف دائًسا ِبحالة جضِّجة، أما إذا كاف الذَّ
ات مغ غضخ عحر نَكَتْت نكتة سػداء في قمبو، ثّع يكػف ماّسة إلى شحشات، فإذا تخؾ اإلنداف الجسعة ثبلث مخ 

الخاف، فالسؤمغ متسضِّد، قاؿ أحجىع: كثضخ مغ السذايخ ال يخضػف الشاس، كىحا الذخز شبضب كمعو بػرد، فقمُت 
لو: كع سشة درْست حتى أخحت ىحه الذيادة؟ فقاؿ: سشػات كسشػات، كمطيخؾ لباس أبضس ككاِضع نطارات، فمػ 
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يٌ  كتذبَّو بظ، ىل يربُح شبضًبا؟! الصّب ِعْمع، ككحا الَسْذَضخة لضدت زّيًا كلكغ ِعمع كعسل، فالذضخ ال بّج أف  جاء ُأمِّ
يكػف لو قمب يَدع الشاس، كيحتسل األذػ، كيعصف عمضيع، كقمب ال يدأؿ لشفدو أبًجا، فالجعػة إلى هللا عمع كقمب، 

يدتغشي عغ هللا تعالى كالحجيث الذخيف يقػؿ: "خفت عمضكع ما فالعمع كحجه ال يكفي، فقج يغتّخ اإلنداف بعمسو، ك 
ىػ أكبخ مغ الحنب العجب" لحا أحج العارفضغ يقػؿ: "رّب معرّضة أْكرثت ذاًل كافتقاًرا خضخ مغ شاعة أكرثت ِعدًِّا 

 كاستكباًرا"، ففي سبضل هللا إًذا أْؼ في سبضل الػصػؿ إلى هللا عد كجل. 

 : أىع ما يشفق في سبضل هللا

يع عمى تأمضغ شخؽ الحّج ال يجػز أف ُتْجفَع الدكاة ِلفقضخ يحّج بيحا  في بعس التفاسضخ: يديج الرخؼ مغ ىحا الدَّ
الساؿ، كلكغ تأمضغ شخؽ الحّج كاستخاحات عمى الصخيق، كِحخاسة عمى الحجاج، كتأمضغ السضاه عمى الصخيق، 

ىػ في سبضل هللا، كإرساؿ بعثة ُتخافق الحجاج،  كأسباب األمغ لمحجاج، فإنذاء السدتػصفات عمى شخؽ الحج
كتقـػ ِبِخجمات حقضقضَّة مغ معالجة كإسعاؼ ىػ في سبضل هللا، كأماكغ االستخاحة ىحه كّميا في سبضل هللا، كيجػز 

 أخحىا مغ ماؿ الدكاة.
نا مخصجًا ِلَخصج القسخ كفي سبضل هللا تعشي كّل السرالح الذخعضَّة العامة التي تتعمق بأمخ الجيغ، فمػ فخضشا أنذأ

فخًضا، ىحا في سبضل هللا، مغ أجل ضبط التػقضت، فأّؼ شيء ُيعضُغ عمى إقامة الذعائخ مغ صبلة كصضاـ كحج 
 كزكاة ىػ مغ باب سبضل هللا.

كأكالىا االستعجاد لمحخب ِلَشذخ اإلسبلـ، كنذخ الحق في اآلفاؽ، كتعسضع الفزضمة، كتشػيخ العقػؿ، كتحخيخ األذىاف 
خؾ، ىحا كّمو في سبضل هللا، كأعجػ أعجاء اإلنداف الجيل، فَذعب اليشج يعبجكف البقخ، كيزعػف  مغ الػثشّضة كالذِّ

ثشي رجٌل زار اليشج فقاؿ لي: يزعػف فػاكو  في غخؼ البضػت ركث البقخ تبّخًكا بو، كالذعب في فْقخ مجقع، حجَّ
ضات مشقصعة الشطضخ، كيطشػف أّنو يأكمي ا لضبًل، كلكّغ الكيشة ىع الحيغ يأكمػنيا! لحا الحسج هلل عمى إللييع بػذا كسِّ

ديغ اإلسبلـ، كمغ ال عقل لو ال ديغ لو، كمغ ال ديغ لو ال عقل لو، قاؿ لي أحجىع شاىج عضاف دخل إلى مصعع 
ًا كىي أ فَّ اإلسبلـ بآسضا الذخقّضة فإذا بيع يأكمػف القْخد!! كبعس الذعػب تأكل لحع الكبلب! كىشاؾ نقصة دقضقة ججِّ

مَشَع العقل مغ إحجاث تغضضخ أك تبجيل أك إضافة في شأني العقضجة كالعبادات، كلكغ أمخُه أف يْبحث عغ سّخ 
يغ ألُْلِغَضت الدكاة، كالربلة،  سشا العقل في الجِّ يغ، كلػ حكَّ العبادات، أما أف تبحث عسَّا يخكؽ لظ فيحا لضذ مغ الجِّ

ك يبّجؿ في العقضجة كالعبادات، فاألصػؿ ال مجاؿ لمعقل أف يحجث فضيا، كىػ فالعقل لضذ مدسػًحا لو أف يزضف أ
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 ما قالو عمساء األصػؿ.
عاة إلى اإلسبلـ، كإرساليع إلى ببلد الكفار ِمغ ِقَبل جسعضَّات مشطَّسة  كمغ أىّع ما ُيشفُق في سبضل هللا إعجاد الجُّ

ىع بالساؿ الكافي، كسا يفعل الكفار في نذخ ديشي ع، كيجخل في ىحه الشفقة السجارس، كتعمضع العمـػ الذخعّضة ُتِسجُّ
كغضخىا مسَّا تقـػ بو مرمحة السدمسضغ، كُيْعَصى ُمَعمِّسػ ىحه السجارس الحيغ يشقصعػف عغ الكدب مغ أجل 

 التجريذ، كال يعصى العالع الغشي، فالتعمضع في سبضل هللا تعالى. 

 السدافخ السشقصع عغ بمجه ُيعص  مغ الَرجؽ:

بضل ىػ الباب الثامغ مغ أبػاب الدكاة، اتَّفق العمساء عمى أفَّ السدافخ السشقصع عغ بمجه ُيعصى مغ ماؿ  ابُغ الدَّ
ثشي أخ أنَّو في مصار  الرجقة، فأحضاًنا يكػف السدافخ غشّضًا، كلو شأف، كلو قضستو، كلكشَّو فقَج محفطة نقػده، حجَّ

أمػاؿ الشاس، َفُحدغ الطّغ بالغخب أحج أنػاع الغباء، فبل شّظ أفَّ لشجف يدتعسل بعزيع شخقًا خبضثة الغتراب 
ىشاؾ اختبلفًا بضششا كبضشيع كلكغ ال يشبغي أف تشدِّىيع ُكمّضًا عغ الدخقة كالجخيسة، ففي أمخيكا ُتْخَتَكُب في كّل ثبلثضغ 

جقة ما يدتعضغ  ثانضة جخيسة سخقة أك قتل أك اْغِتراب، فابغ الدبضل ىػ السدافخ السشقصع عغ بمجه ُيعصى مغ الرَّ
بو عمى تحقضق مقرجه، فإف كانت لظ نضَّة في دفع ثسغ التحكخة لصالب َفُخْحه كاْدفع عشو التحكخة ىحا إف كاف 

 صادقًا، أما إف كاف كاذًبا فقج يخفس الحىاب معظ.
فط تعّػد أىميا أف اشتخط بعس العمساء أف يكػف ىحا الدفخ في شاعة، أك في غضخ مْعرَضة ففي بعس ببلد الشَّ 

يقزػا آخخ األسبػع في لشجف في سيخات ساخصة، ىحا إف ُسِخَؽ مالو ىشاؾ، فبل حّق إلعصاء أمثاؿ ىؤالء مغ 
فخة في سبضل الذضصاف، كأما في الدفخ السباح فقج اختمفػا، كابغ الدبضل عشج الذافعّضة  ماؿ الدكاة، ألّف ىحه الدَّ

مقضع بو، كلػ كاف كششو، فمػ أّف كاحًجا جاءتُو بخقضَّة أفَّ ابشو في مدتذفى، كال قدساف: مغ ُيشذىُء سفًخا مغ بمٍج 
تدسح حالتو بالحىاب، ُحِسمت ىحه الحالة عمى أنَّيا مغ حاالت ابغ الدبضل، فمػ كشَت مقضًسا في دمذق، 

ف يكػف ىحا الدفخ كاْضصخرَت أف تحىب إلى بمج ِلَتخعى ابشظ السراب ِبحاِدث، كال تسمظ ثسغ التحكخة، يسكغ أ
 الحؼ ُأنذأ مغ بمج اإلقامة تحت عشػاف ابغ الدبضل.

أك غخيٍب مدافخ يجتاز ببلد السدمسضغ، ىحا كحلظ ابغ الدبضل، ككبلىسا لو الحق في األخح مغ الدكاة، كلػ كجَج 
 مغ يقخُضو ِكفايَتُو، لو الحق أف يأخح مغ ماؿ الدكاة ما يػصمُو إلى بمجه.
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لظ كاإلماـ أحسج رحسيسا هللا تعالى ابغ الدبضل ىػ السدتحّق لمدكاة كيختّز بالسجتاز دكف أما عشج اإلماـ ما
السشذئ، أما الحؼ يشصمق مغ بمجه فيحا الفقضخ، كلو باب آخخ، كال ُيْعصى مغ الدكاة مغ إذا َكَجج مقخًضا يقخُضُو، 

كأحسج عمى عجـ جػاز مغ كجج مغ يقخضو أف  ككاف لو مغ الساؿ ببَمِجِه ما يفي ِبَقْخِضِو، فيحا رأؼ اإلماـ مالظ
 يأخح مغ ماؿ الدكاة. 

 اختبلؼ الفقياء في تػزيع الرجقة عم  السدتحقِّضغ :

سؤاؿ دقضق اآلف: تػزيع الدكاة عمى السدتحقِّضغ كمِّيع أـ بعزيع؟ األصشاؼ الثساني السدتِحقُّػف في الدكاة 
 السحكػركف في اآلية: 
ضِل َّللَاِ َكِاْبِغ ْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ َكاْلَعاِمِمضَغ َعَمْضَيا َكاْلُسَؤَلَفِة ُقُمػُبُيْع َكِفي الخَِّقاِب َكاْلَغاِرِمضَغ َكِفي َسبِ ﴿ ِإَنَسا الَرَجَقاُت لِ 

ِكضع    َْ  الَدِبضِل َفِخيَزًة ِمَغ َّللَاِ َوَّللَاُ َعِمضع  
 [60] سػرة التػبة : 

الرجقة عمضيع، فقاؿ الذافعي كأصحابو: إف كاف ُمَفخِّؽ الدكاة ىػ السالظ أك ككضمُو  كقج اختمف الفقياء في تػزيع
سقَط نرضب العامل، ككجب صخفيا إلى األصشاؼ الدبع الباقضغ إف ُكججكا، ك إال فممسػجػد مشيع، كال يجػز تْخؾ 

 ِصشٍف مشيع.

األجداء كمَّيا فمػ فخضشا أّف الجكلة جسعت الدكاة،  لكغَّ أحج العمساء قضَّج ىحا الخأؼ بأف يكػف الساؿ كثضًخا، يحتِسل
كمعيا حػالي ثبلثسئة ممضػف، مسكغ أف تػّزع ىحه األمػاؿ عمى كل األصشاؼ ألنَّو يدعيع، أما إف كاف قمضبًل فجاز 
سبضل  أف يػَدَع في ِصشٍف كاحٍج، كاف ُتجفع الدكاة لمتعمضع الذخعي، كاإلنفاؽ عمى شمبة العمع، فاإلنفاؽ عمضيع في

ـ األكلى فاألكلى.  هللا، كقاؿ اإلماـ مالظ: تفخيقيا أكلى كيجتيج كيتحخَّػ مػضع الحاجة مشيع، كُيقجَّ
كقاؿ األحشاؼ: اإلنداف مخضَّخ أف يزعيا في أّؼ صشٍف شاء، كىحا مخكّؼ عغ ححيفة بغ الضساف كابغ عباس  

شاتو في غخفٍة كاحجة، كفي سّغ الذباب، فيحا كعصاء، لػ كاف أحجىع معو عذخة آالؼ، كلو قخيب يشاـ أكالده كب
خع، فَجَفَع زكاة مالو إلنذاء غخفة إضاِفضَّة ِلُضفخِّؽ بيا بضشيع، فيحا العسل أكلى، كىي  شيٌء مدِعج كمخالف لمذَّ

 ِلَذخٍز كاحٍج.
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ىاشع، لساذا كسػؼ نأخح في درٍس قادـ إف شاء هللا تعالى مغ تحـخ عمضيع الرجقة كىع الكفخة كالسبلحجة، كبشػ 
َجقة ال تحّل ال إلى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كال ألىل بضتو، كسا أنَّيا ال تحل لآلباء  بشػ ىاشع؟ ألفَّ الرَّ

ل ىحا في درٍس قادـ.  كاألبشاء، كال لمدكجة، ألفَّ ىحا احتضاؿ عمى الذخع كسػؼ نفرِّ

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 .…أكل  بالدكاة : مغ ىع  19الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
اْرزقشا اتباعو كأِرنا الباشل أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا ك 

 باِشبًل كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ الرالحضغ. 

 استحباب إعصاء الدكاة لمرالحضغ :

َجقة أؼ أييا األخػة السؤمشػف، الزلشا في مػضػع الدكاة، كربسا يشتيي معشا في ىحا الجرس  اسِتحباب إعصاء الرَّ
 الدكاة لمرالحضغ.

حضشسا ُيعصى غضخ الرالح الساؿ يشفق ىحا الساؿ في غضخ الػجو الحؼ أمخ هللا بو، أْؼ إذا كاف الفقضخ ُمحتاًجا إلى 
ككخامة،  ىحا الساؿ مخَّة، فالفقضخ السؤمغ ُمحتاج إلى ىحا الساؿ مئة مخَّة! فالفقضخ السؤمغ مدتقضع، كعشجه حضاء كِعّدة

ىحا يشفق الساؿ في القخبة مغ هللا تعالى ، يشفق الساؿ عمى عضالو، فأف تبحث عمى الفقضخ فقط ىحا لضذ مغ 
بلح في شيء، لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:   الرَّ

يَساِف َكَسَثِل اْلَفَخِس ِفي آِخَضِتِو، َيُجػُؿ ُثَع َيْخِجُع  ِإَل  آِخَضِتِو، َكِإَف اْلُسْؤِمَغ َيْدُيػ ُثَع َيْخِجُع )) َمَثُل اْلُسْؤِمِغ َكَمَثُل اإلِْ
يَساِف، َفَأْشِعُسػا َشَعاَمُكُع اأْلَْتِقَضاَء، َكَأْكُلػا َمْعُخكَفُكُع اْلُسْؤِمِشضَغ ((  ِإَل  اإلِْ

]  ]أحسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ

اًنا تمتقي مع إنداف تذعخ أنَّو متأّلع ألًسا ال حجكد لو، كإذا أحبَّ هللا عبًجا جعل صشائعو في أىل الِحفاظ، فأحض
بب أنَّو قّجـ ِخجمة كبضخة إلنداف ككاف ىحا اإلنداف ال يدتحّقيا، ككفخ بيا، كجحج ىحا الفْزل، كتشكَّخ لو، فإذا  كالدَّ

ؤمغ أنَّو إذا فعل أحبَّ هللا عبًجا جعل صشائعو في أىل الِحفاظ، فيؤالء الحيغ ال يْشَدػف السعخكؼ، كعبلمة الس
معخكًفا ال يحكُخُه أبًجا، ككمَّسا ارتقى إيسانُو ال يحكُخ كال مخًَّة كاحجة ىحا السعخكؼ، كعبلمة السؤمغ أيًزا أنَّو إذا ُفِعل 
معو معخكؼ ال يشداه أبًجا ما كاف عمى قْضج الحضاة، فإذا قاؿ لظ أحجىع: لظ فزل عمّي، كال أنداه لظ، فيحه 

إذا أراد أف ُيشكَخ ىحا الفْزل فيحه عبلمة الِفْدق كالفجػر، لحلظ اإلنداف إذا كاف عسمو الصضِّب عبلمة إيسانو، ك 
كضعو عشج السؤمشضغ فأغمب الطّغ أفَّ ىؤالء السؤمشضغ تدداد محبَّتيع لو، كالسؤمغ لمسؤمغ كالبشضاف السخصػص، 
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كف، كلػ ابَتَعَجت مشازلي ع، كالسشافقػف بعزيع لبعس َغَذَذة متحاسجكف، كالسؤمشػف بعزيع لبعس نَرَحٌة ُمَتػادُّ
كلػ اقتخَبْت مشازليع، أما أف ُيمقي اإلنداف مالو جداًفا ىكحا، كانتيى األمخ، كيحا الحاج الحؼ يحبُح الَيجَؼ كُيمقضو 
 في الصخيق، أىكحا أمخ هللا عد كجل؟! خالق الدسػات كاألرض، كخالق ىحه الشَِّعع أىكحا أمَخؾ؟ قاؿ تعالى: 

 ْع َتْذُكُخكَف ﴿ َفِإَذا َكَجَبْت ُجُشػُبَيا َفُكُمػا ِمْشَيا َكَأْشِعُسػا اْلَقاِنَع َكاْلُسْعَتَخ َكَحِلَظ َسَخْخَناَىا َلُكْع َلَعَمكُ 
 [36] سػرة الحج: 

 أمخ إليي كاِضح كالذسذ. 

 ما مغ ْكع إال ك لو ْكسة :

ػف قالػا: ما ِمغ حكٍع فقيي إال ككراءُه حكسة، فإذا تعصََّمت اإلنداف عمضو أف يبحث عغ ِحكسة األحكاـ، فاألصػلضُّ 
الِحكسة تعصَّل الحكع! فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ أكقَف حجَّ قصع الضج في َغْدك، وهللا عد كجل يقػؿ في القخآف 

 الكخيع: 
ِكضع   ﴿ َكالَداِرُؽ َكالَداِرَقُة َفاْقَصُعػا َأْيِجَيُيَسا َجَداًء ِبَسا َكَدَبا نَ  َْ  َكااًل ِمَغ َّللَاِ َوَّللَاُ َعِديد  

 [38] سػرة السائجة: 

ل ىحا األمخ في الَغْدك ما ِحكسة ذلظ؟! ألفَّ ىحا  أمخ صخيح ككاضح، كيأتي الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فُضَعصِّ
ػ مغ قْصع الضج فإذا انزّع الحؼ يدخؽ في الحخب لػ أردَت أف تقَصَع يجُه يشزّع إلى صّف األعجاء َفْػًرا حتَّى يْشجُ 

إلى صفِّيع نقل أخبار الصَّخؼ الثاني، فكاف َقْصُع الضج في الحخب كبااًل عمى السدمسضغ، فالشبي عمضو الربلة 
مع حضاة قاؿ تعالى:   كالدبلـ ِلسا أراه هللا مغ ِحكسة َقصع الضج رأػ أفَّ ىحا الحّج ال ُيصبق أثشاء الحخب، فيػ في الدِّ

َضاة  َيا ُأكِلي اأْلَْلَباِب َلَعَمُكْع َتَتُقػَف  ﴿ َكَلُكْع  َْ  ِفي اْلِقَراِص 
 [179] سػرة البقخة: 

خر، فسا مغ حكع إال كلو حكسة، ىكحا تذتخؼ الَيجؼ  لكّغ قصع الضج في أثشاء الغدك يعػد عمى السدمسضغ بالزَّ
يغ؟! قاؿ تعالى: بأربعة آالؼ لضخة، كتحبحيا في الصخيق، ثّع تخمضيا كي تسؤل الجّػ بخ   يحيا الشَِّتغ! أىحا ىػ الجِّ

 ﴿ َفِإَذا َكَجَبْت ُجُشػُبَيا َفُكُمػا ِمْشَيا َكَأْشِعُسػا اْلَقاِنَع َكاْلُسْعَتَخ  
 [36] سػرة الحج: 
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 عم  السدكي أف يجتيج قبل أف يعصي زكاتو :

َجقة أؼ الدكاة لمرالحضغ، فحضشسا ال يبقى صالح محتاج أْعِط غضخ الرالحضغ،  عشػاف فرمشا اسِتحباب إعصاء الرَّ
خع في بضتو، كىػ محتاج إلى مبمغ مغ الساؿ، تتخكو كتعصي الساؿ آلخخ  أما إنداف مؤمغ كمدتقضع، كُيقضع الذَّ

يحا الحؼ قالو العمساء: الدكاة تعصى لمسدمع إذا كاف مغ يسزي سيخاتو كراء أجيدة المَّيػ، ك ال يشزبط بالّذخع، ف
ا  ياـ، كذكؼ االستحقاؽ إال إذا ُعِمع أّف سَضْدتعضغ بيا عمى ارِتكاب ما حخَّـ هللا تعالى: فإنَّو ُيْسشُع مشيا سجِّ أىل الدِّ

فاسأؿ الحيغ يعخفػف، فاْجتِيج قبل أف لمحَّريعة، فإذا ُعِمع أنَّو سضْشَتِفُع بيا فإنَّو ُيعصى مشيا، كإف لع تعخؼ السحدشضغ 
 تعصّي ىحا الساؿ أف يكػف ِلَسغ يْدَتِحقَّو، كلظ األجخ الكامل، أما لع تجتيج فمضذ لظ شيء! 

 عم  السدكي أف يخّز بدكاتو أىل الربلح ك العمع :

بلح، كالعمع، كأرباب السخكءة، قاؿ ابغ تضسضَّ  ة: فسغ لع ُيَرلِّ مغ أىل كيشبغي أف يخّز السدكِّي ِبَدكاتو أىل الرَّ
بلة! بضغ الخجل كالكفخ تخؾ الربلة، مغ تخكيا فقج كفخ جياًرا،  الحاجات لع ُيْعط شضًئا حتى يتػب كيْمتِدـَ أداء الرَّ
خاف!!  ؾ كعخِؽ َجبضشظ ِلَضْذتخؼ الجُّ ْمَتُو ِبَكجِّ غ ماركة مذيػرة، تعصضو مالظ الحؼ حرَّ غ، كُيَجخِّ كحاؿ الحؼ ُيَجخِّ

بلة إثع كبضخ، كال كِلَضذ تخؼ ما يؤذيو كيؤذؼ غضخه!! ىحا رأؼ ابغ َتْضِسضَّة رحسو هللا تعالى، كىحا حّق، فإفَّ تخؾ الرَّ
يرّح أف ُيعانى ُمْقتخفيا حتى ُيْحِجث هلل تعالى تػبًة، كُيْمحُق ِبتاِرؾ الربلة العاِبُثػف كالسدتيتخكف الحؼ ال يتػرَّعػف 

ة الخضخ فضيع، فيؤالء عغ مشكخ كال يشتيػف عغ الغضبة ، كالحيغ فَدَجت ضسائخىع، كانصسدت فصخىع، كتعصَّمت حاسَّ
شف ال ُيْعَصػف مغ الدكاة إال إذا كاف العصاء ِقضاًسا  يغ، كعجـ السباالة بو، كمفخِّط، ىحا الرِّ حاليع االستيداء بالجِّ

ُييع الِػجية الرالح ة، كُيعضشيع عمى صبلح أنفديع بإيقاظ باعث عمى السؤلَّفة قمػبيع، أك أفَّ ىحا العصاء ُيَػجِّ
يغ إذا أْعَصضَتُو جمْبَتُو، كألَّْفت قمبو، كحسمَتُو عمى التَّػبة فإذا  خ في الجِّ الخضخ، إال إف غَمَب عمى ضّشظ أفَّ ىحا السقرِّ

 غمب عمى ضّشظ ذلظ فأعِصو، فإفَّ إعصاءؾ إّياه يشزػؼ تحت السؤلَّفة قمػبيع.
يع، حضشسا رأػ أفَّ ىؤالء السؤلَّفة قمػبيع انتيى دْكرىع، كانػا عشجما عسخ بغ الخصاب رضي هللا  عشو عصَّل ىحا الدَّ

كاف اإلسبلـ ضعضًفا، فمسا استغشى اإلسبلـ كأصبح دكلة قػيَّة استغشى عغ ىؤالء، فإذا ضعف اإلسبلـ كأصبح 
يغ ىع األغشضاء، كصار بإمكانيع أف يجمبػا الشاس بالساؿ كأفّ  سيع السؤّلفة قمػبيع في مثل ىحه الحالة  أعجاء الجِّ

 يشبغي أف يعػد اْسِتجبلًبا لقمبو. 
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 جػاز دفع الدكجة زكاة ماليا لدكجيا إف كاف فقضخًا :

إذا كاف لمّدكجة ماؿ َتِجُب فضو الدكاة فميا أف ُتعصَي زكجيا السدتحّق لمساؿ مغ زكاتيا ألنَّو ال يجُب عمضيا اإلنفاؽ 
صائو أفزل مغ ثػابيا إذا أعصت األجشبي ألنَّو أقخب الشاس إلضيا، فمػ كِرَثت الدكجة مغ أبضيا عمضو، كثػابيا في إع

ثبلثسئة ألف لضخة، فيحا عمضو زكاة، كزكجيا مػّضف كدخمو محجكد، فأْعَصت ىحا السبمغ ِلَدكجيا، ىحه أجخىا 
 ُمزاعف. 

 َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي َأْضًح  َأْك ِفْصٍخ ِإَل  اْلُسَرَم  ))عغ أبي سعضج الخجري َرِضي َّللَا َعْشو َخَخَج َرُسػُؿ َّللَاِ 
َقاَؿ َيا َمْعَذَخ الشَِّداِء ُثَع اْنَرَخَؼ َفَػَعَع الَشاَس َكَأَمَخُىْع ِبالَرَجَقِة َفَقاَؿ َأُيَيا الَشاُس َتَرَجُقػا َفَسَخ َعَم  الشَِّداِء فَ 

ي  َعِذضَخ َما َرَأْيُت ِمْغ َرَأْيُتُكَغ َأْكَثَخ َأْىِل الَشاِر َفُقْمَغ َكِبَع َذِلَظ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َقاَؿ ُتْكِثْخَف الَمْعَغ َكَتْكُفْخَف الْ َتَرَجْقَغ َفِإنِّ
َجاُكَغ َيا َمْعَذَخ الشَِّداءِ  ْْ ُثَع اْنَرَخَؼ َفَمَسا َصاَر ِإَل  َمْشِدِلِو:  َناِقَراِت َعْقٍل َكِديٍغ َأْذَىَب ِلُمبِّ الَخُجِل اْلَحاِزـِ ِمْغ ِإ

َدَياِنِب َفِقضَل اْمَخَأُة اْبِغ َجاَءْت َزْيَشُب اْمَخَأُة اْبِغ َمْدُعػٍد َتْدَتْأِذُف َعَمْضِو َفِقضَل َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َىِحِه َزْيَشُب َفَقاَؿ َأُي ال
ِمّي ِلي َفَأَرْدُت َأْف  َمْدُعػٍد َقاَؿ َنَعْع اْئَحُنػا َلَيا َفُأِذفَ  ُْ َلَيا َقاَلْت َيا َنِبَي َّللَاِ ِإَنَظ َأَمْخَت اْلَضْػـَ ِبالَرَجَقِة َكَكاَف ِعْشِجي 

ُق َمْغ َتَرَجْقُت ِبِو َعَمْضِيْع َفَقاَؿ الَشِبُي َصمَ  َْ َعَمْضِو َكَسَمَع َصَجَؽ    الَميعَأَتَرَجَؽ ِبِو َفَدَعَع اْبُغ َمْدُعػٍد َأَنُو َكَكَلَجُه َأ
ُق َمْغ َتَرَجْقِت ِبِو َعَمْضِيْع (( َْ  اْبُغ َمْدُعػٍد َزْكُجِظ َكَكَلُجِؾ َأ

 ]البخارؼ عغ أبي سعضج الخجرؼ َرِضي َّللاَّ َعْشو[

كجة ىشاؾ بعس الشِّداء مغ معيّغ ماؿ، كعمضو زكاة، كتخػ رأؼ الَعضغ زكجيا في الِسقبلة، كال ُتبالي، فيحه  الدَّ
كج يدتعضغ بسا أخحُه مشيا عمى نفقتيا فبل يجػز، فمػ  لْضَدْت َكِفضَّة، كاإلماـ مالظ لو رأؼ بيحا السػضػع فإذا كاف الدَّ
استحّقت سػارًا مغ ذىب، فمع يدتصع أف يذتخييا ليا، فَجَفَعْت لو زكاة ماليا كي يذتخؼ ليا ىحا الدػار فيحا 

نفقُو عمى أكالده، كِلتأمضغ غخفة إضافّضة لؤلكالد، كِلَفْرل الحُّكػر عمى اإلناث فعشجىا اْحِتضاؿ عمى الّذخع، أما إذا أ
 يجػز.

أبػ حشضفة رحسو هللا لو رأؼ ثاف، أنيا ال يجػز ليا أف تجفع لو مغ زكاتيا كإّف حجيث زيشب كرَد في صجقة التصّػع، 
 لحا اختبلؼ أمَّتي رحسة. 
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 جػاز دفع الدكاة لؤلقارب :

أما سائخ األقارب كاألخػة كاألخػات كاألعساـ كاألخػاؿ كالخاالت فإنَّو يجػز َدفُع الدكاة إلضيع إف كانػا ُمْدتحقِّضغ 
 في قػؿ أكثخ أىل العمع، ِلَقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 

ِع اْثَشَتاِف َصجَ   َقة  َكِصَمة  (()) ِإَف الَرَجَقَة َعَم  اْلِسْدِكضِغ َصَجَقة  َكَعَم  ِذي الَخِْ
 ]الشدائي َعْغ َسْمَساَف ْبِغ َعاِمٍخ[

قبل أف ُتعصي مالظ لآلخخيغ انطخ في أقاربظ مغ األخػاؿ كاألعساـ كأبشاء األخ أك األعساـ، فقبل أف ُتعصي 
الغخيب أْعِط القخيب، فيحا الحؼ يخجل أف يدأؿ كتعخؼ أنت حالو فالحؼ يتفقَّج أقاربو كأحػاليع كمعضذتيع 

 خاضيع كأفخاحيع؛ صمة الخَِّحع أمخ إليي، كسشَّة نَبِػيَّة. كأم

 إعصاء زكاة العمع لصمبة العمع دكف العّباد :

قاؿ اإلماـ الشَّػكؼ رحسو هللا: لػ َقَجر إعصاء شمبة العمع مغ الدكاة دكف الُعبَّاد، العابج السعتكف في السدجج لمعبادة 
ة، كرضي هللا عغ إمامشا عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو فقج كاف كالربلة، فيحا ال يشبغي أف ُيعصى مغ الدكا

جخيًئا، فقج رأػ رجبًل يقخأ القخآف في الشيار فقاؿ رضي هللا عشو: إنَّسا ُأندؿ ىحا القخآف ِلُضْعَسَل بو أفاتََّخْحَت قخاءتو 
 يقبمو إال بالمضل، أنت شاب كلظ زكجة كأكالد عسبًل؟! إّف هلل عسبًل بالمضل ال يقبمُو بالشَّيار، كإفَّ هلل عسبًل بالشَّيار ال

ل العمع  كىع ِجضاع، ماذا تعسل في السدجج؟ أنت عابج كالعابج ال يدتحّق مغ أمػاؿ الدكاة! كلكغَّ شالب العمع ُيحرِّ
ا، لحلظ ُيعَصى مغ أجل تعمضسو، فيحا إنداٌف ُمْشِتج، فَكِمَسٌة مغ العالع تشقح أمَّة، كمغ أحضاىا فكأنَّسا أحضا الشاس جسضعً 

شالب العمع مغ أمػاؿ الدكاة دكف الُعّباد! فصمبة السجارس الذخعضَّة، ككمضَّات الذخيعة في الجامعة، الحيغ جاؤكا مغ 
ببلد أخخػ، يتعمَّسػف الذخيعة اإلسبلمضَّة ِلَضعػدكا إلى أقػاميع ُمبمِّغضغ كمشحريغ، ىؤالء يدتحقُّػف مغ أمػاؿ الدكاة، 

الحؼ يتفخَّغ ِلَصمب العمع مغ دكف مجرسة شخعّضة، فيحا جمذ ِلَضعخؼ هللا عد كجل، كُيْخكػ أفَّ  كىػ حقُّيع، ككحا
اإلماـ أبا حشضفة قاؿ: "َسِسعُت حجيًثا عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كأنا في الحج، كىحا الحجيث يقػؿ: مغ شمب 

ا، فمضذ السعشى أف يجرس اإلنداف الذخيعة، أك يبلـز العمع تكفَّل هللا لو ِبِخْزقو!" أنا أفيع ىحا الحجيث فيًسا خ اصِّ
مجالذ العمع، ثّع يشتطخ الباب كي تأتضو الشقػد، لضذ ىحا ىػ السعشى، كلكّغ السعشى أنَّو مغ شمب العمع يّدخ هللا 

ر تجخؼ بالسقاديخ، كال لو عسبًل، َفَتِجج أفَّ كقتو قمضل، كدخمو كثضخ، ألّنو اْبتغػا الحػائج ِبِعدَّة األنفذ، فإفَّ األمػ 
يشبغي لمسؤمغ أف يِحّؿ نفدو، فمضذ معشى الحجيث أف يجمذ اإلنداف ِبَبْضِتو، كيشتطخ كي تأتضو األمػاؿ، كلكّغ 
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الحجيث أف تقـػ كتعسل، فاإلماـ أبػ حشضفة تاجخ، فالعسل شخؼ في اإلنداف، كلكغ ىشاؾ أعسااًل مخِىقة، كتدتغخؽ 
 كقًتا شػيبًل.
ػكؼ: لػ قجر شالب العمع عمى كدٍب يمضق ِبحالو لفعل، إال أنَّو مذتغل ِبَبعس العمـػ الذخعّضة، قاؿ اإلماـ الش

ِبحضث لػ أقبل عمى الكدب الْنقَصع عغ التَّحرضل، حمَّت لو الدكاة، كألّف تحرضل العمع فخض كفاية، ألضذ مغ 
عسبًل بدضًصا في الجامعة كلو أجخ كبضخ؟  العار أْف يكػف الكفار األجانب ِبُسعطع الجامعات شالب العمع ُيعصػنو

 إذًا نحغ أكلى مغ األجانب كالكفار. 

 ْكع دفع السعدخ ديشو كدكاة :

اإلماـ الشػكؼ يقػؿ: لػ كاف عمى رجٍل معِدخ ديًشا فأراد أف يجعمو عمى زكاتو كقاؿ: جعمتُو عغ زكاتي فػجياف؛ 
يسا أنَّو ال يجدئو، كىػ محىب أحسج كأبي حشضفة،  ألفَّ الدكاة في ِذمَّتو، كالثاني يجدئو، كىحا محىب الحدغ أصحُّ

خز ُتُػفِّي، تخؾ شفمضغ صغضخيغ في  ثشي شخٌز قاؿ: لشا مع شخز مبمغ بعشاه بزاعًة كىحا الذَّ البرخؼ، حجَّ
الدشة العاشخة، كال يقَػياف عمى كدب القػت، فدامحشاىسا بيحا السبمغ، كأسقصشاىسا مغ الدكاة كىحا يجػز عمى 

يغ عغ السجيغ، ككاف ىحا السجيغ ر  أؼ بعس األئسة، فإذا كاف ىشاؾ ديٌغ ثابت، كأنت حضشسا كَضعَت ىحا الجَّ
مدتِحقًِّا فمظ أف ُتْدقط ىحا السبمغ مغ حداب الدكاة، وهللا سبحانو كتعالى يقبل ذلظ إف شاء هللا عمى رأؼ بعس 

 األئسة.
خة، كلع يْعِصِيا لو، كمعو مئتا ألف زكاتيا خسدة آالؼ، ىشا نقصة أخخػ، إنداف لو مع الثاني خسدة آالؼ لض

فأعصاه خسدة آالؼ زكاة، كقاؿ لو ىحا َديشي، فيحه حضمة شخعّضة، دفع الدكاة ِبَذخط أف يخّدىا إلضو عغ ديشو فبل 
فع كال تدقط الدكاة باالتِّفاؽ، تبقى الدكاة في ِذمَّتو، كال ُيقبل ىحا العسل مشو.   يرّح الجَّ

 كاة مغ بمج آلخخ :نقل الد 

األصل أفَّ ىحه الدكاة التي ُجِسَعت مغ ماؿ نسا في الذاـ، يجُب أف ُتْعَصى ِلُفقخاء الذاـ، فأسػاؽ دمذق نسَّت 
أمػاؿ الشاس، زكاة ىحه األمػاؿ يجُب أف تَخّد إلى فقخاء دمذق، ألّف الحيغ اْشتخكا كباعػا اْسَتيمكػا أسػاؽ دمذق، 

ىع، لحا قاؿ العمساء رحسيع هللا: أجسع الفقياء عمى جػاز نقل الدكاة إلى كجيػد أبشائيا، َفُفَقخاء دمذق أكلى مغ غضخ 
مغ يدتحّقيا مغ بمج إلى آخخ ِبَذخط أف يدتغشي أىل البمج السدكَّى عشيا، فمػ لع يبق في الذاـ كال فقضخ عشجئٍح 
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 يجػز نقل الدكاة إلى فقخاء حسز مثبًل، أما أبشاؤكع فأكلى ِبَدكاة أمػالكع مغ الفقخاء.
أما إف لع يدتغغ قـػ السدّكي عشيا فقج جاءت األحاديث مرخِّحًة ألفَّ زكاة كّل بمٍج ُترخُؼ عمى فقخاء أىمو، كال 
ُتشقُل إلى بمج آخخ، ألفَّ السقرػد مغ الدكاة إغشاء الفقخاء مغ كّل بمج، فإذا ُأبضَح نقميا إلى بمج مع ُكجػد فقخاء بيا 

تاجضغ، ففي حجيث معاذ الستقّجـ أفَّ عمضيع صجَقًة تؤخح مغ أغشضائيع كُتخّد عمى أفزى إلى إبقاء فقخاء ذلظ البمج مح
 فقخائيع.

 كسػؼ نتابع ىحا السػضػع كنْشيضو في درس قادـ، كقج تسشَّضُت أف يشتيي كلكشَّو لع يشتو.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 .…: الخصأ في مرخؼ الدكاة  11الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
كأِرنا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتباعو، 

الباشل باِشبًل كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ. 

 الخصأ في مرخؼ الدكاة :

أييا األخػة السؤمشػف، كصمشا في الفقو كفي مػضػع الدكاة إلى الفقختضغ األخضختضغ، كىسا الخصأ في مرخؼ 
 كإضيار الّرَجقة.الدكاة، 

أكاًل: الخصأ في مرخؼ الدكاة، ممخَّز السػضػع لػ أفَّ السدمع أعصى زكاة مالو ِلَسغ ال يدتحقُّيا، ىل سقَصْت 
عشو أـ عمضو أف يجفعيا مخًَّة ثانضة؟! ىحا السػضػع خبلفّي، أْؼ أفَّ لمدادة العمساء األِجبلَّء آراء متجاكلة فقج تقجَّـ 

َجقة، كمغ تحُخـُ عمضيع، ثعَّ إنَّو لػ أخصأ الُسَدكِّي، كأعصى مغ تحخـُ عمضو، كتخَؾ مغ  الكبلـ عمى مغ َتِحلُّ  ليع الرَّ
ِتِو حتى يزعيا  َتِحلُّ لو دكف ِعْمِسِو، ثعَّ تبضَّغ لو خصُؤُه، فيل يجدئو ذلظ؟! أـ أّف الدكاة ال تداؿ َديًشا في ِذمَّ

ًا، فمػ أخصأت كدفْعتَ  الدكاة إلى مغ ال يدتحّقيا، فيل سقَصْت عشظ أـ تبقى ِذمَّة في  مػضعيا؟ سؤاؿ ميّع ججِّ
 رقبتظ؟ كىل يجدئظ ذلظ أـ أّنيا تبقى كاجبة عمضظ؟ ىحا ىػ الدؤاؿ! 

اختمفت أنطار الفقياء في ىحه السدألة، فقاؿ أبػ حشضفة ودمحم كالحدغ كأبػ عبضجة: يجدئو ما دفعُو، كال ُيصالب ِبَجفع 
زكاٍة مخَّة أخخػ، فاختبلؼ أئسّة السدمسضغ رحسة كاسعة، فمػ أّف أحجىع دفع الدكاة ِبِذّق األنفذ، لػ شالبتُو أف 

خفيا لخفس، كربسا ارتّج، نقػؿ لو: اإلماـ أبػ حشضفة يقػؿ: إف أخصأَت في يجفعيا مخًَّة ثانضة، ألنَّو أخصأ في مر
 َدْفع الدكاة إلى مغ ال يدتحّقيا سقَصت عشظ، كلمعمساء عبارة مذيػرة: سقط الُػجػب كإف لع يحرل السصمػب. 
فأخحتيا  )) عغ معغ بغ يديج قاؿ: كاف أبي أخخج دنانضخ يترّجؽ بيا، فػَضعيا عشج رجل في السدجج، فجئتُ 

كأتْضُتُو بيا، فقاؿ: وهللا ما إَياؾ أردُت فخاصْسُتُو إل  الشبي صم  هللا عمضو كسّمع، فقاؿ: َعغ َمْعَغ ْبَغ َيِديَج َرِضي 
ي َكَخَصَب َعَميَ  َجَثُو َقاَؿ َباَيْعُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللّا َعَمْضِو َكَسَمَع َأَنا َكَأِبي َكَججِّ َْ َفَأْنَكَحِشي َكَخاَصْسُت ِإَلْضِو  َّللَا َعْشو 
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َفَأَتْضُتُو ِبَيا َفَقاَؿ َوَّللَاِ َما َكَكاَف َأِبي َيِديُج َأْخَخَج َدَناِنضَخ َيَتَرَجُؽ ِبَيا َفَػَضَعَيا ِعْشَج َرُجٍل ِفي اْلَسْدِجِج َفِجْئُت َفَأَخْحُتَيا 
 َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع: َفَقاَؿ َلَظ َما َنَػْيَت َيا َيِديُج َكَلَظ َما َأَخْحَت َيا َمْعُغ ((ِإَياَؾ َأَرْدُت َفَخاَصْسُتُو ِإَل  َرُسػِؿ َّللَاِ 

 ]البخارؼ عغ معغ بغ يديج[

َجقة نفبًل، إال أفَّ لفع ما في قػلو: لظ  كبعس العمساء كجَّو ىحا الحجيث عمى أّف االحتساؿ في أف تكػف ىحه الرَّ
. ما أخْحت، كلظ ما ن  َػْيت، قاؿ عمساء األصػؿ: يفضج العسـػ

 كّل شيٍء كقَع عم  كجو األرض أرادُه هللا :

ة عغ رجل مغ بشي إسخائضل قاؿ رجل  ة ُرِكيت عغ أبي ىخيخة أفَّ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ركػ قرَّ ىشاؾ ِقرَّ
قّغ المضمة برجقة فخخج ِبَرجقتو فػضعيا في يج سارؽ ف ثػف: مغ بشي إسخائضل ألترجَّ  أصبح الشاس يتحجَّ

َجَقَغ ِبَرَجَقٍة َفَخَخَج ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللَا َعْشو َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ َقاَؿ: َرُجل  أَلََتَر 
ؽَ  َعَم  َساِرٍؽ َفَقاَؿ الَمُيَع َلَظ اْلَحْسُج أَلََتَرَجَقَغ ِبَرَجَقٍة  ِبَرَجَقِتِو َفَػَضَعَيا ِفي َيِج َساِرٍؽ َفَأْصَبُحػا َيَتَحَجُثػَف ُتُرجِّ

َؽ الَمْضَمَة َعَم  َزاِنَضٍة َفقَ  اَؿ الَمُيَع َلَظ اْلَحْسُج َعَم  َفَخَخَج ِبَرَجَقِتِو َفَػَضَعَيا ِفي َيَجْي َزاِنَضٍة َفَأْصَبُحػا َيَتَحَجُثػَف ُتُرجِّ
َؽ َعَم  َغِشيٍّ َزاِنَضٍة أَلََتَر  َفَقاَؿ الَمُيَع َجَقَغ ِبَرَجَقٍة َفَخَخَج ِبَرَجَقِتِو َفَػَضَعَيا ِفي َيَجْي َغِشيٍّ َفَأْصَبُحػا َيَتَحَجُثػَف ُتُرجِّ

اِرٍؽ َفَمَعَمُو َأْف َيْدَتِعَف َعْغ َلَظ اْلَحْسُج َعَم  َساِرٍؽ َكَعَم  َزاِنَضٍة َكَعَم  َغِشيٍّ َفُأِتَي َفِقضَل َلُو َأَما َصَجَقُتَظ َعَم  سَ 
 ْشِفُق ِمَسا َأْعَصاُه َّللَاُ((َسِخَقِتِو، َكَأَما الدَاِنَضُة َفَمَعَمَيا َأْف َتْدَتِعَف َعْغ ِزَناَىا، َكَأَما اْلَغِشُي َفَمَعَمُو َيْعَتِبُخ َفضُ 

 ]البخارؼ عغ أبي ىخيخة[

ة، أفَّ الخص أ الحؼ يختكبُو اإلنداف، عشج اإلنداف خصأ، كلكغ عشج هللا لضذ ِبَخصأ، إّنسا تعمضقي عمى ىحه القرَّ
يغ أَخَحت شيادة  ة في ىحا السػضػع؛ لي قخيبة لْضَدت ممتدمة بالجِّ يػضَّف الخصأ ِلِحكسة بالغة، كأنا ال أندى ِقرَّ

َرت صجرىا، كبعج أيَّاـ كأراَدت أف تتػضَّف ِبُسػجِبيا، َفُصِمَب مشيا شيادة ِصِحضَّة، فَحَىبت إلى ا لسدتذفى، كصػَّ
ة، ىحه  جاَءت الشتضجة أفَّ ىشاؾ مخًضا سارًيا في صجرىا، عمع أىميا بحلظ فابَتَعجكا عشيا، كجعمػا ليا أدكاٍت خاصَّ

لت الشاس الُعْدلة في البضت، كىحا الخػؼ مغ االقِتخاب مشيا، سبَّب ليا أزمة نْفِدضَّة، فجَعَمْت تبكي بكاًء مخًِّا، كاْعَتدَ 
َبت، ثّع ضيخ أفَّ ىشاؾ خصٌأ في الشتضجة!! فيي لْضَدت ليا، كىي سمضسة ُمعافاة كلضذ بيا  إلى أف صمَّت، ثعَّ تحجَّ
أّؼ شيء، فيحا الخصأ الحؼ اْرتكبُو السػضَّف ال شّظ أّنو خصأ، كلكغَّ هللا سبحانو كتعالى كضَّفُو ِلَتػبتيا، كلكي 

 تعالى ال يخصئ، كالحؼ كقَع أرداهُ هللا قػاًل كاحًجا، فكّل شيٍء كقَع عمى كجو األرض تتػب، فإذا أخصأ اإلنداف فاهلل
عػر بالسدؤكلضَّة!  أرادُه هللا، كال ُيعفي ىحا أف ُيحاَسَب السخصئ عمى خصِئو، إياكع أف تخمصػا بضغ التػحضج كبضغ الذُّ
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ة، ىحا مػضػع، كلكغ بالشِّياية أفَّ الذيء الحؼ كقع إذا أخصأ إنداف كتدبَّب ِبَسػت إنداف آخخ ُيحاَسب، كيجفع الجيّ 
 أراده هللا سبحانو كتعالى.

رجٌل آخخ كاف ِبَجػلة ِسضاِحضَّة كَصل بيا إلى أمخيكا، َشَعخ بآالـ ِبَعسػده الفقخؼ اّترل ِبِكبار األشباء ىشاؾ، 
ضاِحّضة السستِ  عة، فأنبؤكُه مباشخًة أفَّ ِبَعسػده الفقخؼ سخشاًنا!! خاَرْت ِقػاه، كلع تقػ ِرجبلُه عمى َحسِمِو، كَقَصع ِرحمَتُو الدِّ

َرمِّي كيرـػ كيحزخ مجالذ العمع، كبعج َشيخيغ أك ثبلثة أكَّج لو األشباء أفَّ ىحا الكبلـ ال كعاد إلى بمجه ِلضُ 
أصل لو، كأفَّ ىحه اآلالـ شارئة كقج زالت، لكّغ ىحا الكبلـ الحؼ أنبؤكه بو سبََّب تػبتُو، فالحؼ كَقَع أراده هللا عد 

 كجل قاؿ تعالى: 

 ْرِض َكاَل ِفي َأْنُفِدُكْع ِإاَل ِفي ِكَتاٍب ِمْغ َقْبِل َأْف َنْبَخَأَىا ِإَف َذِلَظ َعَم  َّللَاِ َيِدضخ   ﴿ َما َأَصاَب ِمْغ ُمِرضَبٍة ِفي اأْلَ 
 [ 22] سػرة الحجيج : 

ضصاف.  يغ، كىي تفتُح عَسَل الّذْضصاف، كلكغ ُقْل: قجَّر هللا كما شاء فعل فإفَّ كمسة لػ تفتُح عَسَل الذَّ  فمػ ال تػجج بالجِّ

 الحكسة مغ التذجد في الخصأ في مرخؼ الدكاة :

اآلف رأٌؼ ثاف، فالخأؼ األّكؿ ىػ رأؼ أبػ حشضفة، ىل يجػز أف أقػؿ: رأُؼ أبػ حشضفة أـ رأُؼ أبي حشضفة؟! ىشاؾ مغ 
ُيجضد ذلظ، فأنت لظ أف تقػؿ: سػرة السؤمشػف عمى الحكاية مغ دكف جخِّىا، أما اإلماـ مالظ كالذافعي كأبػ 

لثػرؼ كابغ السشحر فضحىب ىؤالء جسضًعا إلى أنَّو ال يجدئو دْفُع الدكاة إلى مغ ال يدتحقُّيا، أؼ ال تدقط يػسف كا
عشو إال إذا ُدِفَعت إلى مغ يدتحقُّيا، فقج يقػؿ لظ أحجىع: عميَّ ضخيبة، كلكغ ىحه الزخيبة في نيايتيا لمسجارس 

، ىحا ال يجدغ، فاإلماـ مالظ كالذافعي كأبػ يػسف أك الصخقات، كيحِدُب الزخيبة مغ الدكاة، نقػؿ لو: ال
كالثػرؼ كابغ السشحر يحىب ىؤالء جسضًعا إلى أنَّو ال يجدئو دْفُع الدكاة إلى مغ ال يدتحقُّيا أما إذا تبضَّغ لو خصُؤُه، 

د؟ اإلماـ مالظ كالذافعي قالػا: ال تدقط عشو إال إذا  كأفَّ عمضو أف يجفعيا مخًَّة أخخػ إلى أىميا لساذا ىحا التَّذجُّ
ُدِفَعت إلى مغ يدتحّقيا، فيع اتَّجيػا ىحا االتِّجاه مغ أجل أف ُيفكِّخ السدمع ألف مخَّة إلى مغ يجفُع الدكاة، مغ أجل 
أف تحىب إلى مغ يدتحّقيا، كُشعػر السدمع حضشسا يجفع الدكاة إلى مغ يدتحّقيا شعػر ال يعادلو شعػر، فيػ يحّذ 

حجكد ليا، أسخة مدتػرة مؤمشة مدتقضسة تعضر أزمة فجاء ىحا السبمغ فحلَّ ىحه السذكمة، كأف بَشذػة كسعادة ال 
ُتبشى غخفة ِلَفرل الحُّكػر عغ اإلناث، ككإجخاء عسمضَّة ِجخاِحضَّة، كُدِفَع ِقدط السجرسة مغ دكف إرىاؽ األب، فأحضاًنا 

د اإلما َجقة في مكانيا الرحضح، لحلظ حضشسا تذجَّ ـ الذافعي رحسو هللا كاإلماـ مالظ رحسو هللا مغ أجل أف تأتي الرَّ
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نْجَتِيج اْجِتياًدا دقضًقا في َدْفِع الدكاة إلى مغ يدتحقُّيا، كلكشَّظ إذا كَثْقت بإنداٍف، ُنِقَمْت السدؤكلضَّة مشظ إلضو، كأف 
اءة ِذمَّة، كأصبح ىػ مدؤكاًل عغ تقػؿ ِلَسغ تثق فضو: ُخْح ىحا السبمغ، كاْدَفْعُو إلى مغ يدتحّقو فأنت بيحا لظ بخ 

 االجتياد في دفع ىحا السبمغ. 

 الدكاة ديغ هللا :

ْيغ، فالدكاة َديغ هللا، فمػ أفَّ لظ مع إنداف ألف لضخة، ذىبَت أنت إلى بضتو  اإلماـ الذافعي قاس عمى مػضػع الجَّ
يسكغ ىحا؟ ال بّج أف تتأّكج فقج يكػف  مثبًل، فجققت الباب، خخج إنداف كقمت لو: خْح ألف لضخة ك أعصيا لفبلف؟ ىل

َشج؟ كأيغ  يغ؟ أيغ تػقضعي؟ كأيغ الدَّ ىحا مدتأجخ، كيحىب في الضـػ نفدو، فقزاًء كقانػًنا ىل يدقط عشظ ىحا الجَّ
يَتُو إلى صاحبو تساًما، فكحلظ َديغ هللا! فاألصل أف تدأؿ  يػد؟ كضف أفَّ َديغ البذخ ال يدقط عشظ إال إذا أدَّ الذُّ

ائغ: إذا جئُت كلع أججؾ، ماذا أفعل؟! إذا قاؿ لظ: أْعِط السبمغ ِلدكجتي، انتيى األمخ، أما إف أكَّج عمضظ عجـ الج
 إعصاء السبمغ إال في يجؼ فعشجىا اتََّزح األمخ. 

 رأي اإلماـ أْسج في الخصأ في مرخؼ الدكاة :

عشجنا محىب كسط، فاإلماـ أبي حشضفة لو رأؼ، كاإلماـ مالظ كالذافعي ليسا رأؼ، بقي اإلماـ أحسج، ىحا اإلماـ 
يقػؿ: إذا أعصى الدكاة مغ يطشُّو فقضًخا فباف غِشضًِّا، ففضو ركايتاف ِركايٌة باإلجداء، كِركايٌة بعَجِمِو، فأما إف باف اآلخُح 

فُع إلضو لع ُيجِدْئُو الجفع إلضو، ىحا مػقف آخخ، عبًجا، أك كافًخا، أك ىاِشِسضِّا ، أك ذا قخابٍة لمسعصي ِمسَّغ ال يجػز الجَّ
فضسكغ أف يكػف الغشى مخفّضًا، كأذكُخ أنَّشي دفعت ألحجىع مبمًغا فقضل لي: ىحا دخمو ثسانضة آالؼ لضخة، مشطخُه يػحي 

ال هللا تعالى، فيشاؾ أشخاص ليع ميارة بالغة في إضيار أنَّو ال يجج ما يأكمُو، فسػضػع الِغشى كالفقخ ال يعمسُو إ
 الفقخ، أما السؤمغ َفُضْطيخ التََّعفُّف، كمغ عبلمة اإليساف أنَّظ تْحدُبُو غشضًِّا، قاؿ تعالى: 
َحاًفا َكَما ُتْشِفُقػا ِمْغ َخْضٍخ َفِإَف َّللَاَ ﴿ َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل َأْغِشَضاَء ِمَغ الَتَعُفِف َتْعِخُفُيْع ِبِدضَساُىْع اَل َيْدَأُلػَف الَشاَس ِإلْ 

 ِبِو َعِمضع   
 [ 273] سػرة البقخة: 

مغ جمذ إلى غشّي َفَتَزْعَزع لو َذَىب ثمثا ديشو، ففي مػضػع الغشى أك الفقخ قاؿ ُتجدئُو، أما في مػضػع أنَّو 
 الحّل الػسط. كافخ أك عبٌج أك ىاِشِسّي أك ذا قخابة فقاؿ: ال تجدئُو، كىحا ىػ 
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 إضيار الرجقة :

جقة صَجَقَة  ؽ أف ُيطيخ صجقتو، سػاٌء أكانت الرَّ َجقة، يجػز لمُسَتَرجِّ السػضػع األخضخ في الدكاة ىػ: إضيار الرَّ
سذ، كلكغ لػ سألتشي: متى يشبغي  فخٍض أـ نافمٍة دكف أف ُيخائي ِبَرجقتو كإخفاُؤىا أفزل، كىحا كبلـٌ كاِضٌح كالذَّ

َجقة اْستقخَّْت ِبَضج إنداف كأضيختيا فَزْحَتُو، أما إذا كانت أف ُنخفَضي ا؟ كمتى يشبغي أف ُنْطيخىا؟ إذا كانت ىحه الرَّ
َجقة ِلَسذخكٍع عاـ َكِبشاِء مدجٍج، ك أحجىع فّكخ ِبجفع خسدضغ، فإذا بالحؼ أمامو دفع خسدسئة، َفَخِجل كدفع  الرَّ

َجقة عتيع، أما إف تعمََّقت  مئتضغ، ففي ىحه الحاالت إذا أضيخت الرَّ كشَت ُقجكًة حدشة، كحسَّْدت اآلخخيغ، كشجَّ
َجقة بإنداف، كَذَكختيا، فقج أْبَصمت أجخَؾ، فيحه نرضحة ِلَػجو هللا إْنَذ كّل عسٍل شضِّب فعمتُو مع اآلخخيغ،  الرَّ

خ إلى األبج كّل عسٍل شضٍِّب عسمو الشاس معظ، أما المَّئضع فبل يْحكُخ إال عسم و الصَّضِّب، كال يداؿ يْستغُّ بو عمى كتحكَّ
مغ أعصاُه إلى أف يكفُخ ىحا الُسْعصى بالساؿ، كبيحه الشِّعسة، أما أعساؿ الشاس الصَّضِّبة إلضو فَضْشداىا، ككأنَّيا لع تكغ، 

 قاؿ تعالى: 
َئاِتُكْع َوَّللَاُ ِبَسا  ﴿ ِإْف ُتْبُجكا الَرَجَقاِت َفِشِعَسا ِىَي َكِإْف ُتْخُفػَىا َكُتْؤُتػَىا اْلُفَقَخاءَ  َفُيَػ َخْضخ  َلُكْع َكُيَكفُِّخ َعْشُكْع ِمْغ َسضِّ
 َتْعَسُمػَف َخِبضخ   

 [ 271] سػرة البقخة: 

 عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو أفَّ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  -البخارؼ كمدمع -ركػ الذضخاف 

ـ  َعْجؿ  َكَشاّب َنَذَأ ِفي ِعَباَدِة َّللَاِ َكَرُجل  َقْمُبُو ُمَعَمق  )) َسْبَعة  ُيِطُمُيُع َّللَاُ َتَعاَل   ِفي ِفي ِضمِِّو َيْػـَ اَل ِضَل ِإاَل ِضُمُو ِإَما
ِرٍب َكَجَساٍؿ َفَقاَؿ ِإنِّي َأَخاُؼ شْ اْلَسَداِجِج َكَرُجبَلِف َتَحاَبا ِفي َّللَاِ اْجَتَسَعا َعَمْضِو َكَتَفَخَقا َعَمْضِو َكَرُجل  َدَعْتُو اْمَخَأة  َذاُت مَ 
َت  اَل َتْعَمَع ِشَساُلُو َما ُتْشِفُق َيِسضُشُو َكَرُجل  َذَكَخ َّللَاَ  َْ   َخاِلًضا َفَفاَضْت َعْضَشاُه ((َّللَاَ َكَرُجل  َتَرَجَؽ ِبَرَجَقٍة َفَأْخَفاَىا 

 ]متفق عمضو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ َعْشو[

بعة ُيِطمُّيع هللا تحت ِضمِّو يـػ ال ضّل إال ضّمو، فيل ىشاؾ ِصفٌة مغ ىحه الرفات تشصبق عمضظ؟ نخجػ هللا  ىؤالء الدَّ
سبحانو كتعالى أف تشصبق عمضشا كلػ صفة أك صفتاف أك ثبلث، كإذا كشَّا شسػحضغ فشخجػ أف تشصبق عمضشا ىحه 

بعة. فات الدَّ  الرِّ
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قج ُشِخح مغ خبلؿ كتاب فقو الدشَّة، كىحا الكتاب فضو مضِّدة، كىي أفَّ فضو الُحكع إلى ىشا يشتيي مػضػع الدكاة، ك 
كتْعمضمُو كمدتشُجُه الشَّري، كالسضِّدة الثانضة أفَّ فضو كجيات نطخ متباِيشة مع تخجضح بعزيا عمى بعس، كُأسمػبُو 

 كاِضٌح يدضخ.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 ...تسيضج: الدكاة 12الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك 
 الرالحضغ. 

 اقتخاف الدكاة بالربلة في مػاضع كثضخة بالقخآف الكخيع :

ة كسا ىي أييا األخػة السؤمشػف، قبضل رمزاف بأسبػعضغ تحجثشا عغ باب الرـػ في كتاب المباب، كألف الدكا
الدشة الشبػية يجخؼ دفعيا في رمزاف لحلظ اختخت لكع كتاب الدكاة أيزًا مغ كتاب المباب، فالدكاة قخنيا هللا 

 بالربلة في مػاضع كثضخة، قاؿ تعالى: 
ِ َعاِقبَ ﴿ اَلِحيَغ ِإْف َمَكَشاُىْع ِفي اأْلَْرِض َأَقاُمػا الَربَلَة َكَآَتُػا الَدَكاَة َكَأَمُخكا ِباْلَسْعخُ  ُة كِؼ َكَنَيْػا َعِغ اْلُسْشَكِخ َكّلِلَِ

  اأْلُُمػرِ 
 [41] سػرة الحج : 

 العبلقة بضغ دفع الساؿ ك تدكضة الشفذ :

ربسا اتجو بعس السفدخيغ إلى تػسضع معشاىا بحضث أف الدكاة أف تكػف زكي الشفذ، أف تترل باهلل، كمغ لػاـز 
 االتراؿ باهلل تدكضة الشفذ، كألف السعشى المغػؼ حضث قاؿ هللا عد كجل: 
ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع   ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع  ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 [ 103] سػرة التػبة: 

فيشاؾ عبلقة بضغ دفع الساؿ كبضغ تدكضة الشفذ، الحؼ يجفع الساؿ تدكػ نفدو، لساذا؟ ألف دفع الساؿ بخىاف عسمي 
عمى صحة اإليساف، اإليساف قبػؿ الحقائق، إذا قبمت أف الذسذ أكبخ مغ األرض ماذا فعمت أنت؟ اآلف إذا 

في ىحه السدمسة في ىحه الحقضقة كقمت: صحضح الذسذ أكبخ مغ األرض كفي الحقضقة الذسذ أكبخ مغ فكخت 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

883 

األرض، اإليساف قبػؿ، ترجيق إذا صجقت أف ليحا الكػف إليًا عطضسًا كىػ كحلظ، إذا صجقت أف ىحا الكػف فضو 
تفعل شضئًا ماذا فعمت؟ لع تفعل  إبجاع ال حجكد لو كىػ كحلظ، إذا صجقت أف السػت حق كىػ كحلظ، إذا آمشت كلع

 شضئًا لحلظ قاؿ تعالى: 

َرُخكا ُأكَلِئَظ َبْعُزُيْع َأْكِلَضاُء ﴿ ِإَف اَلِحيَغ َآَمُشػا َكَىاَجُخكا َكَجاَىُجكا ِبَأْمَػاِلِيْع َكَأْنُفِدِيْع ِفي َسِبضِل َّللَاِ َكاَلِحيَغ َآَكْكا َكنَ 
يِغ َفَعَمْضُكُع َبْعٍس َكاَلِحيَغ َآَمُشػا َكَلْع يُ  َت  ُيَياِجُخكا َكِإِف اْسَتْشَرُخكُكْع ِفي الجِّ َْ َياِجُخكا َما َلُكْع ِمْغ َكاَلَيِتِيْع ِمْغ َشْيٍء 

ـٍ َبْضَشُكْع َكَبْضَشُيْع ِمضَثاؽ  َوَّللَاُ ِبَسا َتْعَسُمػَف َبِرضخ     الَشْرُخ ِإاَل َعَم  َقْػ
 [72] سػرة األنفاؿ : 

كبخ في عضغ هللا إال إذا أردؼ القػؿ بالعسل، إال إذا كانت لو مػاقف، إال إذا كاف مصبقًا، إال إذا كاف اإلنداف ال ي
ممتدمًا، إال إذا كاف عشج عقضجتو، عشج مبادئو، أما أف يقبل الحقائق كىي حقائق فساذا فعمت إذا قبمت أف الذسذ 

 كسا قمت قبل قمضل أكبخ مغ األرض كىي كحلظ؟ 

 راؿ بالخالق كإْداف إل  السخمػؽ :الجيغ كمو ات

قخأت في بعس األحاديث: "ماذا صشعت مغ أجمي ىل كالضت فّي كلضًا؟ ىل عاديت في عجكًا؟" ألظ مػقف؟ ألظ 
بحؿ؟ ألظ تزحضة؟ لحلظ لػ أف إندانًا سئل لساذا قخف هللا الربلة مع الدكاة في أكثخ مغ مئتي آية أقامػا الربلة 

ع الساؿ بخىاف عمى صحة الربلة، إذا كاف اترالظ باهلل صحضحًا فبلبج مغ أف تبحؿ، كآتػا الدكاة؟ أؼ كأف دف
كأف تدكضة الشفذ دلضل عسمي عمى صحة اإليساف، السؤمغ صادؽ، السؤمغ شاىخ، السؤمغ مدتقضع، السؤمغ أمضغ، 

ل أف لظ باهلل السؤمغ متػاضع، السؤمغ دقضق، السؤمغ عفػ، السؤمغ مشرف، فإذا كانت لظ نفذ زكضة فيحا دلض
 صمة عالضة، لحلظ فدخ بعزيع قػلو تعالى: 

ِضا  ﴿ َكَجَعَمِشي ُمَباَرًكا َأْيَغ َما ُكْشُت  َْ  َكَأْكَصاِني ِبالَربَلِة َكالَدَكاِة َما ُدْمُت 
 [31] سػرة مخيع : 

، اتراؿ بالخالق ال قاؿ: في ىحه اآلية جسع الجيغ كمو، اتراؿ بالخالق كإحداف إلى السخمػؽ ىحا ىػ الجيغ كمو
نعمسو نحغ ىحا بضشظ كبضغ هللا دلضمو اإلحداف إلى السخمػؽ، فمػ أسأؿ إلى السخمػؽ فاالتراؿ غضخ صحضح، 
، االتراؿ مدكر، االتراؿ شكمي، أجػؼ، إذا كاف ىشاؾ إساءة لمخمق فيحا ىػ السقضاس.   االتراؿ مدعـػ
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 اإلنفاؽ دلضل قصعي عم  صحة اإليساف :

 ؿ تعالى: لحلظ عشجما قا
 ﴿ َكَساِرُعػا ِإَل  َمْغِفَخٍة ِمْغ َربُِّكْع َكَجَشٍة َعْخُضَيا الَدَسَػاُت َكاأْلَْرُض ُأِعَجْت ِلْمُسَتِقضَغ  

 [133] سػرة آؿ عسخاف: 

الستقػف ليع آالؼ الرفات، ربشا سبحانو كتعالى اختار مغ كل ىحه الرفات الحيغ يشفقػف في الدخاء كالزخاء، 
اإلنفاؽ دلضل قصعي عمى صحة اإليساف، اإلنفاؽ بحؿ، اإلنفاؽ يتعارض مع متصمبات الجدج، يسكغ اإلنداف 

شاعة، كلكغ ىحه الصاعة تػافقت مع يذتيي أف يتدكج الدكاج سشة، أنت إذا أقجمت عمى الدكاج فعبًل سشة ك 
حاجات الجدج، أخي العسخة شبعًا إذا سافخت في الصائخة كلظ أناس استقبمػؾ كرحبػا بظ كأكخمػؾ ككشت في 

 بحبػحة كابتعجت عغ ىسـػ البمج شبعًا العسخة كاجب، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكَأِتُسػا اْلَحَج َكاْلُعْسَخَة  
 [196] سػرة البقخة: 

مع حاجات الجدج، أما الدكاة فجفع الساؿ يتعارض مع رغباتظ، الخسدسئة ىحه تحل معظ مذكمة،  لكغ تػافقت
دفعتيا في سبضل هللا، أنت عاكدت رغباتظ، لحلظ الدكاة قخنيا هللا مع الربلة، مئتاف كعذخكف مخة قخنيا هللا مع 

لشفذ، في السعشى المغػؼ زكاة الشفذ الربلة، أؼ عبلمة صحة الربلة، إذا أردت أف تأخح معشاىا الػاسع تدكضة ا
 أؼ شيارتيا، كمعشاىا الذخعي دفعيا لمسخرػص.

عمى كّل القزضة لضدت خبلفضة دفع الساؿ يدبب إقبالظ عمى هللا عد كجل، فإذا أقبمت عمضو ذكختو، القزضة 
محمػلة، إذا بحلت أقبمت، كإذا أقبمت زكػت، إذًا عبلمة إقامة الربلة دفع الدكاة، لحلظ جاء تختضبيا في كتاب: 

 "المباب بعج الربلة" اقتجاًء بكبلـ هللا عد كجل: 

 ػا الَربَلَة َكَآَتُػا الَدَكاَة  ﴿ َأَقامُ 
 [41] سػرة الحج: 

 قخنيا السؤلف بالربلة اقتجاًء بالقخآف الكخيع كاألحاديث الذخيفة الػاردة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
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 الدكاة لغًة ك شخعًا :

فذ، شبعًا إذا قمت: فبلف الدكاة لغًة الصيارة كالشساء، زكى الدرع أؼ نسى، زكى اإلنداف أؼ شيخه، صار زكي الش
ذكي العقل بالحاؿ فيحه صفة عقمضة كمشيا الحكاء، أما إذا قمت: زكي الشفذ بالداؼ تعشي الصيارة، فشحغ درسشا عغ 

 الدكاة، أما الحكاء أؼ الفصشة ىحا مػضػع آخخ يترل بالعمع.
رػص هلل تعالى، لضذ الدكاة لغًة الصيارة كالشساء، كشخعًا تسمضظ جدء مخرػص مغ ماؿ مخرػص لذخز مخ

كل ماؿ تؤخح مشو الدكاة، كلضذ كل ماؿ تجفع عشو الدكاة، كلضذ كل شخز يدتحق الدكاة، جدء مخرػص 
معضغ مغ ماؿ مخرػص لذخز مخرػص هلل تعالى، مغ ىشا استشبط بعس العمساء أف هللا سبحانو كتعالى إذا 

 قاؿ: 
ّق َمْعُمػـ    َْ  ﴿ َكاَلِحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع 

 [ 24] سػرة السعارج:

الحق السعمـػ أؼ حق محدػب، إذا إنداف عشجه محل تجارؼ يقػؿ لظ: أنا ال يػجج عشجؼ كقت ألجخد السحل، 
ىحا السحل فضو بسئتي ألف ال بل بثبلثسئة، إذا إنداف معمػماتو الفقيضة محجكدة يقػؿ لو: جداؾ هللا خضخًا ىل زكاتو 

ما الجػاب؟ الجػاب أف باأللف تاجخ إذا كجج تاجخ قجر زيادة سضكػف  مقبػلة؟ ال لضذ مقبػلة يجب أف يجخد،
 ىشاؾ تجار يقجركف أقل، ال يػجج مئة ألف كيكػف نرف ممضػف لحلظ قاؿ تعالى: 

ّق َمْعُمػـ    َْ  ﴿ َكاَلِحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع 
 [ 24] سػرة السعارج:

ف مدتحقة، ديػف مضتة، مغ إلى ذمع، يكػف السبمغ أؼ مجخكد، محدػب بجقة، البزاعة، الرشجكؽ، الدشجات، ديػ 
 ضخب اثشضغ كنرف بالسئة، ربشا عد كجل قاؿ: 

ّق َمْعُمػـ    َْ  ﴿ َكاَلِحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع 
 [ 24] سػرة السعارج:

 يػجج آيات أخخػ قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِلمَداِئِل َكاْلَسْحُخكـِ  
 [ 24] سػرة السعارج:
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كلع يقل معمـػ أؼ إذا إنداف دفع زكاة مالو كاممًة كلو جار مؤمغ أصضب بحادث فاضصخ إلى عسمضة جخاحضة 
 شخؽ باب أخضو فقاؿ لو: أنا دافع، ىحا كبلـ مخفػض، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ّق ِسَػى ْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ َلْضَذ ِفي ))َعْغ َفاِشَسَة ِبْشِت َقْضٍذ َأْنَيا َسِسَعْتُو َتْعِشي الَشِبَي َصَم  الَميع َعمَ  َْ اْلَساِؿ 
 ((الَدَكاةِ 

 ] التخمحؼ عغ َعْغ َفاِشَسَة ِبْشِت َقْضٍذ[

يجب أف تجفع مغ باب الرجقة معػنًة ليحا األخ الكخيع السراب، فأنت مؤمغ كاألكسع مغ ذلظ كسا قاؿ بعس 
أـ عشجكع؟ قاؿ: ما عشجنا كما عشجكع؟ قاؿ لو: عشجكع كاحج  العارفضغ قاؿ لو: يا سضجؼ كع الدكاة؟ قاؿ لو: عشجنا
 باألربعضغ، أما عشجنا فالعبج كمالو لدضجه، ىؤالء: 

 ﴿ َكالَداِبُقػَف الَداِبُقػَف * ُأكَلِئَظ اْلُسَقَخُبػَف  
 [11-10] سػرة الػاقعة : 

 ككل كقتو كنذاشو هلل عد كجل: ال يػجج عشجه ساعة لو كساعة لخبو؟ ىحا لو، كل مالو ككمو، ككل شاقتو، 

َّللَاِ َفَضْقُتُمػَف َكُيْقَتُمػَف َكْعًجا ﴿ ِإَف َّللَاَ اْشَتَخى ِمَغ اْلُسْؤِمِشضَغ َأْنُفَدُيْع َكَأْمَػاَلُيْع ِبَأَف َلُيُع اْلَجَشَة ُيَقاِتُمػَف ِفي َسِبضِل 
ْنِجضِل َكاْلُقْخآَ  ِقا ِفي الَتْػَراِة َكاإلِْ َْ ِف َكَمْغ َأْكَف  ِبَعْيِجِه ِمَغ َّللَاِ َفاْسَتْبِذُخكا ِبَبْضِعُكُع اَلِحي َباَيْعُتْع ِبِو َكَذِلَظ ُىَػ َعَمْضِو 

 اْلَفْػُز اْلَعِطضُع  
 [ 111] سػرة التػبة: 

إنداف باع بضتو كقبس ثسشو كامبًل، أخي ىحه الغخفة ماذا ستفعل بيا؟ انتيضت، شالسا بعت بعت، فالسؤمغ باع 
 دو هلل تعالى، كربشا عد كجل شسأنشا قاؿ: نف

 ﴿ َفاْسَتْبِذُخكا ِبَبْضِعُكُع اَلِحي َباَيْعُتْع ِبِو َكَذِلَظ ُىَػ اْلَفْػُز اْلَعِطضُع  
 [ 111] سػرة التػبة: 

ال تشجمػا عمى البضعة ربحتع عمضشا، فالدكاة لغًة الصيارة كالشساء كشخعًا تسمضظ جدء مخرػص مغ ماؿ مخرػص 
 لذخز مخرػص هلل تعالى. 
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 عم  مغ تجب الدكاة ؟

أحضانًا إنداف يكمفػنو بزخيبة فضقػؿ: حدبشاىا مغ الدكاة، ما دخل الدكاة بالزخيبة؟ ىحه مقابل خجمات تؤدػ 
كالسدتذفضات، كالسجارس، أما ىشا فحق هللا، أما تمظ فحق األمضخ، أما الدكاة فحق هللا كىي كاجبة كجػبًا لمصخقات، 

 قصعضًا، لضدت قزضة الدكاة قزضة خبلفضة بل قزضة قصعضة الثبػت كىي كاجبة كالسخاد بالػجػب الفخض.
دضجه لضذ لو ماؿ يدتقل بو، عمى أؼ ىي فخض فبل شبية فضو، عمى الحخ فبل تجب عمى العبج ألف العبج مالو ل

الحخ السدمع، ال تجب عمى أىل الحمة تجب عمضيع الجدية، البالغ ال تجب عمى الرغضخ، العاقل ال تجب عمى 
السجشػف، إذا أخح ما أكىب أسقط ما أكجب، إذا ممظ نرابًا، فارغًا عغ ديغ لو، لػ تخضمشا الشراب ثبلثضغ ألفًا 

عمضو ديغ يقجر بدتضغ ألفًا، ىحا الشراب لضذ فارغًا بل مذغػؿ بالجيغ، كثضخ مغ معو في البضت ثبلثضغ ألفًا ك 
األخػاف يدألػني: يػجج معو ماؿ كاشتخػ بضتًا، شالسا كقع عقج شخاء بضت، كالبضت محجد ما انتيى، كلكغ محجد 

مئتا ألف، كفي البضت  في الصابق الدادس في الجية الذسالضة أك الجشػبضة بدعخ كحا، مجفػع مغ قضستو كحا، كعمضو
مئة ألف، يا تخػ ىحا السبمغ ىل عمضو زكاة؟ ال، ألف ىحا السبمغ مذغػؿ بالجيغ فارغًا عغ ديغ لو مصالٌب فضو كعغ 
حاجتو األصمضة، اإلنداف لو حاجة أصمضة يحتاج إلى مأكػ، فالسأكػ ال زكاة عمضو يحتاج إلى أثاث في البضت، 

شاكل ذلظ، كمحمو التجارؼ أيزًا لضذ عمضو زكاة، كأدكات الرشاعة لضذ سجاد ككخاسي، كأسخة، كثخيات كما 
عمضيا زكاة، كمخكبتو لضذ عمضيا زكاة، إال إذا اشتخػ محبًل ثانضًا لضشتفع بو، ىحا صار ماؿ ناـ، عشجؾ سضارة 

زكاة، البضت  كاشتخيت سضارة ثانضة لتشتفع مشيا ىحه عمضيا زكاة، ألنو أصبح ماؿ ناـ، أؼ السدتيمكات لضذ عمضيا
مدتيمظ، األثاث مدتيمظ، الجكاف، السعسل، اآلالت، السخكبة، جسضع السدتيمكات لضذ عمضيا زكاة، الساؿ الشامي 
أك أؼ مدتيمظ يقرج بو الشساء، اشتخيت بضتًا عمى اليضكل كأنت عشجؾ بضت الشضة فقط أف تشتفع بخبحو ىحا عمضو 

عمضو زكاة، أما أؼ شيء أقتشضو بقرج االستيبلؾ فيػ حاجة أساسضة زكاة، أؼ شيء أقتشضو بقرج الشساء فيػ ماؿ ك 
 لضذ عمضيا زكاة.

فارغًا عغ ديغ لو مصالب فضو كعغ حاجتو األصمضة ممكًا تامًا، كحاؿ عمضو الحػؿ مػضػع أنو ناـ، أخحت بضتًا 
لكشو مدتيمظ، ىل لظ بضت  بثسانضة عذخ ألفًا في الدتضشات، كاآلف ثسشو ثبلثة مبليضغ، ىحا ماؿ نسا، كلػ أنو ناـ

ثاف؟ لػ صار ثسشو خسدضغ ممضػنًا ساكغ بو، فمحلظ لضذ عمضو زكاة، إذًا لضذ عمى الربي كال السجشػف زكاة 
، كال السكاتب  عمضو زكاة لعجـ السمظ التاـ، كمغ  –العبج  -ألنيسا غضخ مخاشبضغ بأداء العبادة كالربلة كالرـػ

مشو دكف الشراب فبل زكاة عمضو، الحؼ عمضو ديغ يدتغخؽ مالو كمو، أك كاف عمضو ديغ يحضط بسالو أك يبقى 
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يدتغخؽ جدءًا مغ مالو كالباقي دكف الشراب فبل زكاة عمضو، قاؿ: ألنو مذغػؿ بحاجتو األصمضة كىي كفاء الجيغ، 
لو: تضسع فاعتبخ معجكمًا كالساء الحؼ ال يػجب الػضػء الحؼ أعّج لمذخب، إنداف مدافخ معو ماء لمذخب نقػؿ 

 كيػجج ماء لمذخب، ىحا الساء لمذخب بحكع السعجـ.
مثبًل عمضو خسدػف ألفًا كمعو تدعػف ألفًا شخحشا الخسدضغ مغ  -كإذا كاف مالو أكثخ مغ الجيغ زكى عغ الفزل 

التدعضغ بقي أربعػف، األربعػف عمضيا زكاة، يعسل تفاضبًل، إذا بمغ نرابًا لفخاغو عغ الحاجة كلضذ في دكر 
دكشى، كثضاب البجف، كأثاث السشدؿ، كدكاب الخكػب، كعبضج الخجمة، كسبلح االستعساؿ زكاة ألنيا مذغػلة ال

بالحاجة األصمضة كلضدت بشامضة أصبًل، كعمى ىحا كتب العمع السكتبة لػ سعخىا مئة ألف ألىميا أما لغضخ أىميا 
بلقة لظ بالعمع، رأيتو يختفع ثسشو اقتشضت عذخ فعمضيا زكاة، ىحا الكتاب مفقػد خح عذخ ندخ كبعيا بالزعف، ال ع

ندخ أما كتاب معج لمقخاءة فمضذ عمضو زكاة، كآالت السحتخفضغ، أدكات الرشاعة، أدكات الشجار، الحجاد، كل 
 مرمحة ليا أدكات، ىحه األدكات أعجت لبلستيبلؾ لضذ عمضيا زكاة. 

 عجـ أداء الدكاة إال بشضة مقارنة لؤلداء :

الدكاة إال بشضة مقارنة لؤلداء، رجل مثبًل شخؽ بابو إنداف شكا لو حالتو، فجفع لو مبمغًا مغ الساؿ  ال يجػز أداء
بعج يػمضغ قاؿ: ىحا الساؿ دفعتو سػؼ أحدبو لمدكاة، ال يجػز أنت حضشسا دفعت ىحا الساؿ دفعتو صجقًة، بعج 

رنتيا نضة، أما كل شيء دفعتو سابقًا حػلتو إلى أسبػع تخيج أف تحػلو زكاة ىحا ال يجػز، الدكاة ال ترح إال إذا قا
زكاة، الدكاة فقجت شخشًا أساسضًا مغ شخكشيا كىي الشضة، كال يجػز أداء الدكاة إال بشضة قارنة لؤلداء كلػ حكسًا، إال 

يجػز أف في حالة كاحجة إذا دفع ببل نضة، فمسا أصبح الساؿ بضج الفقضخ نػػ أف تكػف زكاًة، إذا دفع بشضة الرجقة ال 
يغضخ، كلكغ دفع كلع يفكخ بذيء كبعج أف أعصاىا لمفقضخ قاؿ: ىحه مغ الدكاة يجػز ذلظ، أك نػػ عشج الجفع 
لمػكضل، عشجه ككضل أعساؿ قاؿ لو: ىحا السبمغ زكاة مسكغ أف يجفع بعج سشة أك بعج شيخيغ ىػ نػػ الدكاة حضشسا 

ؼ عشجه صشجكؽ فضو ماؿ، جسع الساؿ كحدبو قاؿ: الدكاة دفع الساؿ لمػكضل، أك أف تكػف الشضة قابمة لمعدؿ، أ
خسدة آالؼ ككضعيع في الرشجكؽ ىحه نضة العدؿ نضة، إما أف تجفع الساؿ لمفقضخ أك لمػكضل أك عشج العدؿ فترح 
الشضة في ىحه األحػاؿ الثبلث، ألف الدكاة عبادة ككاف مغ شخشيا الشضة، كاألصل فضيا االقتخاف، إال أف الجفع قج 

تفخؽ، كضعت خسدة آالؼ زكاة دفعتيع مئتضغ، ثع خسدسئة ثع ألفًا، عمى مجػ شيخيغ أك ثبلثة، حضشسا نػيت ي
الدكاة حضشسا عدلت الساؿ أصبحت مقبػلة كعبادة صحضحة، أؼ يكفي أف تشػؼ عشج العدؿ، أما الجفع فستتاؿ، 
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بو الدكاة سقط فخضيا عشو، شبعًا دفع متفخؽ، متباعج إال في حالة كاحجة قاؿ: مغ ترجؽ بجسضع مالو كال يشػؼ 
كل مالو صجقًة سقط عمضو فخض الدكاة استحدانًا ألف الػاجب جدء مشو، الػاجب الحؼ عمضو جدء مغ ىحا الساؿ 

 فكاف متعضشًا فضو فبل حاجًة لمتعضضغ، انتيى األمخ كدفع كل مالو.
سشأخح زكاة الفزة كالحىب كالػرؽ، كاألصح ألف شبعًا يػجج عشجنا زكاة اإلبل، كالبقخ، كالخضل، كالغشع، كالبغاؿ 

التعامل بالحىب غضخ متضدخ األصح ىػ زكاة الػرؽ، أؼ الساؿ الشقجؼ الستجاكؿ ىحا شيء معخكؼ، مسكغ 
 مػضػع زكاة الحىب كالػرؽ كالعخكض التجارية نبحثو في التفرضل في الجرس القادـ. 

* * * 

 قرة التابعي الجمضل أبػ مدمع الخػالني :

 ػؼ نبحث اآلف عغ قرة مغ قرز التابعضغ، ىحا التابعي الجمضل أبػ مدمع الخػالني.س
شارت األخبار مغ جديخة العخب أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قج ثقل عمضو السخض بعج عػدتو مغ حجة الػداع، فدػؿ 

الكحب، فضدعع لقػمو في الضسغ أنو نبي الذضصاف لؤلسػد العشدي أف يعػد لمكفخ بعج اإليساف، كأف يفتخؼ عمى هللا 
مخسل مغ عشج هللا، ككاف األسػد العشدي رجبًل شجيج السّخة أؼ القػة، قػؼ البشضة، أسػد الشفذ، اسع عمى مدسى، 

لقج أتقغ الكيانة في الجاىمضة، كححؽ الذعػذة عمى الشاس، ككاف إلى ذلظ فرضح  -سخيع الذخ  -مدتصضخ الذخ 
، ذكي العقل، قادرًا عمى المعب بعقػؿ العامة بأباشضمو، ككدب كالء الخاصة بيباتو كعصاياه، المداف، رائع البضاف

 العامة يججل عمضيع كالخاصة يغخقيع باليجايا.
كقج انتذخت دعػة األسػد العشدي بالضسغ انتذار الشار في اليذضع، كقج ساعجه عمى ذلظ اتباع قبضمتو لو، ككانت 

ضسغ عجدًا، كأكسعيا نفػذًا، كأشجىا بأسًا، كسا ساعجتو عمى ذلظ قجرتو عمى اختخاع الكحب يػمئٍح مغ أكثخ القبائل ال
 كتمفضقو، كاستعانتو باألذكضاء مغ أتباعو عمى ذلظ. 

فقج زعع األسػد العشدي أف ممكًا مغ الدساء يشدؿ عمضو بالػحي كيخبخه بالسغضبات، كسمظ في إقشاع الشاس كبرحة 
يدتقرػف لو األخبار  -يػجج عشجه أتباع يخسميع إلى أشخاؼ الببلد  -اف يبث عضػنو ىحا الدعع مدالظ شتى فك

لضقفػا عمى كل شأف مغ شؤكف الشاس كشجػنيع، كيكذف لو عغ أسخارىع كأخبارىع، كيشفح إلى ما يعتمج بخبايا 
جػء إلضو، كشمب العػف نفػسيع مغ اآلماؿ كاآلالـ، ككانػا في الػقت نفدو يغخكف ىؤالء الشاس بأشخاؼ الببلد بالم
 مشو، فكانػا إذا جاؤكه كاجو كل ذؼ حاجة بحاجتو، كبجأ كل صاحب مذكمة مذكمتو.
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إلى أشخاؼ الببلد يتقرػف لو األخبار، كيغخكف الشاس أف يأتػا إلضو،  -أتباعو -شبعًا ترخؼ ذكي يخسل عضػنو
آالميع، عغ آماليع، يرجقػف أنو يعمع  كيأتي الشاس إلضو يحجثيع عغ أخبارىع، عغ مذكبلتيع، عغ حػادثيع، عغ

الغضب، كأتى أماميع مغ العجائب كالغخائب ما يحىل عقػليع، كيحضخ ألبابيع، اآلف مغ يحكخ أف ىحا األسػد 
 العشدي رسػؿ هللا؟ لقج شػاه الدماف.

ي، كدانت ما بضغ حزخمػت كما بضغ الصائف، كما بضغ البحخيغ كما بضغ عجف، كلسا استتب األمخ لؤلسػد العشد
لو الببلد كالعباد، نذط في تتبع معارضضو مسغ آتاىع هللا إيسانًا راسخًا بجيشو القػيع، كيقضشًا ثابتًا بشبضو الكخيع، كجيخًا 
بالحق مترجيًا لمباشل، فجعل يبصر بيع في قدػة قاسضة، كيشدؿ بيع أشج الشكاؿ، ككاف في شمضعة ىؤالء عبج هللا 

 خػالني مػضػع ىحه القرة.بغ ثػب السكشى بأبي مدمع ال
كاف أبػ مدمع الخػالني رجبًل صمبًا في ديشو، قػيًا في إيسانو، عشضجًا في الجيخ بالحق، قج أخمز نفدو هلل، 
كأعخض عغ الجنضا كزيشتيا، كزىج في زخخؼ العضر كمتاعو، كنحر حضاتو لصاعة هللا، كالجعػة إلضو، كباع الفانضة 

اس مغ نفػسيع مشدلًة رفضعة، كرأكا فضو رجبًل شاىخ الشفذ كالشفذ، مدتجاب الجعػة بالباقضة بضع الدساح فأحمو الش
عشج هللا، كقج أراد األسػد العشدي أف يبصر بأبي مدمع الخػالني بصذًة جبارة، تبث اليمع كالجدع في نفػس 

صشعاء، كأف معارضي دعػتو في الدخ كالعمغ، كتقسعيع قسعًا، فأمخ بالحصب بأف يكجس في ساحة مغ ساحات 
تزـخ فضو الشار، كدعا الشاس أف يذيجكا استتابة فقضو الضسغ كعابجىا أبي مدمع الخػالني، كإقخاره بشبػتو، كفي 
الػقت السحجد أقبل األسػد العشدي عمى الداحة التي اكتطت بالشاس اكتطاضًا، ككاف يحف بو شػاغضتو، ككبار 

سضو العطضع الحؼ نرب لو قبالة الشار، كقضج إلضو أبػ مدمع أتباعو، كيحػشو حخسو، كقادة جشجه، فجمذ عمى كخ 
الخػالني عمى مخأػ مغ الشاس جسضعيع كمدسع، فمسا صار بضغ يجيو نطخ إلضو الصاغضة الكحاب في خضبلء ثع نطخ 
بج هللا إلى الشار التي تتأجج أمامو في ضخاكة ثع التفت إلضو كقاؿ: أتذيج أف دمحمًا رسػؿ هللا؟ قاؿ: نعع أشيج إنو ع

كرسػلو، كأنو سضج السخسمضغ، كأنو خاتع الشبضضغ أيزًا، فقصب األسػد العشدي كجيو كـز حاجبضو كقاؿ: كتذيج أني 
رسػؿ هللا؟ فقاؿ: إف في أذني صسسًا فبل أسسع ما تقػؿ، شبعًا مػقف عرضب الشار كسضمقى بالشار، فقاؿ األسػد: 

فعمت اتقضت بيحه الشار التي كقػدىا الحصب نار يـػ القضامة التي إذًا أقحفظ في ىحه الشار، فقاؿ أبػ مدمع: إف 
كقػدىا الشاس كالحجارة عمضيا مبلئكة غبلظ شجاد ال يعرػف هللا ما أمخىع، كيفعمػف ما يؤمخكف، فقاؿ األسػد 
ػؿ هللا؟ العشدي: لغ أعجل عمضظ كسأتضح لظ الفخصة لتخاجع عقمظ، ثع أعاد عمضو الدؤاؿ فقاؿ: أتذيج أف دمحمًا رس

قاؿ: نعع أشيج إنو عبج هللا كرسػلو، كأنو سضج السخسمضغ، كأنو ختع بخسالتو الخساالت، فازداد األسػد حشقًا كقاؿ: 
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أتذيج أني رسػؿ هللا؟ فقاؿ أبػ مدمع: أما أخبختظ أف في أذني صسسًا فبل أسسع مقالتظ ىحه، فاستذاط األسػد 
، كسكضشة جػاره، كىّع بأف يأمخ بو فضمقى في الشار، عشجئح تقجـ مشو العشدي غضطًا مغ صخامة إجابتو، كىجكء نفدو

 -أبػ مدمع الخػالني  -أحج أتباعو كىسذ في أذنو قاؿ ىحا الخجل السقخب مغ ىحا السجعي الشبػة: إف الخجل 
مت كل ما شاىخ الشفذ، مدتجاب الجعػة، كإف هللا لغ يخحؿ مؤمشًا، كإنظ إف ألقضتو في الشار كنجاه هللا مشيا ىج

ىحه مغامخة كبضخة إذا ألقضتو في الشار وهللا نجاه مشيا ىجمت كل ما بشضتو في لحطة كاحجة  -بشضتو في لحطة كاحجة 
كدفعت الشاس إلى الكفخ بظ كبشبػتظ دفعًا، كإف أحخقتو فخضًا ازداد الشاس بو إعجابًا، كلو إكبارًا، كرفعػه إلى  -

 حو كانفو مغ الببلد كأرح نفدظ مشو كاستخح.مرافي الذيجاء، فسغ عمضو بإشبلؽ سخا
قجـ لو نرضحة كبضخة فقاؿ: أخح األسػد بسذػرة شاغػتو، كأمخه بسغادرة الببلد بداعتيا، أؼ هللا عد كجل حفطو، 
ألقى في قمب ىحا الخجل ىحه الشرضحة فشرحو بيا فحفطو، بعس السرادر تذضخ إلى أنو قحفو في الشار كنجاه 

كغ يبجك أف السؤلف رجح ىحه الخكاية ألنيا أقخب إلى الػاقع، تمظ معجدة بحق سضجنا إبخاىضع، هللا مشيا، ىكحا ل
بعس كتاب الدضخة عمقػا عمى ما حجث لدضجنا إبخاىضع تعمضقًا لصضفًا فقاؿ: هللا عد كجل كاف بإمكانو أف يجعمو 

ظ؟ ككاف مغ السسكغ أف يخسل سحابًة يتػارػ عغ األنطار، كأال ُيسكغ الشسخكد مغ القبس عمى إبخاىضع، ألضذ كحل
تسصخ فػؽ الشار فتصفئيا كاف مغ السسكغ، كلكغ هللا سبحانو كتعالى أراد إضيار قجرتو فسكغ خرػمو مغ أف 

 يقبزػا عمضو، كمكشيع مغ أف يزخمػا الشار، كأشعمػىا كألقػه فضيا، قاؿ تعالى: 
 ِإْبَخاِىضَع  ﴿ ُقْمَشا َيا َناُر ُكػِني َبْخًدا َكَسبَلًما َعَم  

 [69] سػرة األنبضاء : 

 لػ لع يقل سبلمًا لسات مغ البخد، بخدًا كسبلمًا عمى إبخاىضع: 

 ﴿ َكَأَراُدكا ِبِو َكْضًجا َفَجَعْمَشاُىُع اأْلَْخَدِخيَغ  
 [70] سػرة األنبضاء : 

رة قرة سضجنا يػنذ عشجما هللا مػجػد في كل عرخ، اإلنداف يكػف مع هللا دائسًا هللا يشجضو، ال أندى ىحه الق
 كاف في بصغ الحػت، في البحخ، كفي المضل، في ضمسات ثبلث قاؿ تعالى: 

َأْنَت ُسْبَحاَنَظ ِإنِّي ُكْشُت ﴿ َكَذا الُشػِف ِإْذ َذَىَب ُمَغاِضًبا َفَطَغ َأْف َلْغ َنْقِجَر َعَمْضِو َفَشاَدى ِفي الُطُمَساِت َأْف اَل ِإَلَو ِإاَل 
 اِلِسضَغ * َفاْسَتَجْبَشا َلُو َكَنَجْضَشاُه ِمَغ اْلَغعِّ َكَكَحِلَظ ُنْشِجي اْلُسْؤِمِشضَغ  ِمَغ الطَ 

 [88-87] سػرة السؤمشضغ : 
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مبجأ عاـ، أحضانًا اإلنداف يكػف راكبًا سضارة هللا يشجضو مغ حادث بسشتيى المصف، أحضانًا يشجضو مغ كرشة، مغ 
 ربشا عد كجل ىػ المصضف. عجكه، مغ إفبلس، مغ صفقة خاسخة،

يسع أبػ مدمع الخػالني كجيو شصخ السجيشة، ككاف يسشي نفدو بمقاء رسػؿ هللا، كاف الشبي عمى قضج الحضاة، فيػ قج 
آمغ بو قبل أف تكتحل عضشاه بخؤيتو، كتفخح نفدو برحبتو قبل أف يخاه، عخض نفدو لمسػت قبل أف يخاه، لكشو ما 

غو نعي الشبي صمػات هللا عمضو، ما متع عضشو بخؤية الشبي كقضاـ أبػ بكخ الرجيق كاد يبمغ حػاشي يثخب حتى بم
 عمى خبلفة السدمسضغ مغ بعجه فحدف عمى كفاة الشبي حدنًا خالط سػيجاء قمبو.

بمغ أبػ مدمع السجيشة، كقرج السدجج الشبػؼ الذخيف، فمسا أقبل عمى السدجج عقل ناقتو قخيبًا مغ بابو، كدخل إلى 
الشبػؼ الذخيف، كسمع عمى الشبي صمػات هللا عمضو قاؿ: أنا حي شخؼ في قبخؼ، إذا ذىبت اآلف إلى  الحـخ

السجيشة تحذ بػجػده ككأنو حي ال كاألمػات، ثع كقف إلى سارية مغ سػارؼ السدجج كجعل يرمي فمسا فخغ مغ 
غ الضسغ، فقاؿ: ما فعل هللا صبلتو تػجو نحػ عسخ بغ الخصاب حتى صار أمامو كقاؿ لو: مسغ الخجل؟ فقاؿ: م

براحبشا الحؼ سجخ لو عجك هللا الشار فأنجاه هللا مشا؟، شار سضصو إلى السجيشة، فقاؿ: ىػ بخضخ مغ هللا كنعسة، 
قاؿ: ناشجتظ هللا ألدت أنت؟ قاؿ: بمى، فقّبل عسخ ما بضغ عضشضو، كقاؿ: أتجرؼ ما فعل هللا بعجك هللا كعجكؾ؟ 

انقصعت عغ أخباره مشح غادرت الضسغ، قاؿ: قتمو هللا عمى أيجؼ البقضة الباقضة مغ السؤمشضغ قاؿ: وهللا ال أدرؼ لقج 
الرادقضغ، كأزاؿ دكلتو، كرّد أتباعو إلى ديغ هللا، فقاؿ: الحسج هلل الحؼ لع يخخجشي مغ الجنضا حتى قخت عضشي 

كأنا أحسج هللا الحؼ أراني في أمة  بسرخعو، كعػدة السخجكعضغ مغ أىل الضسغ إلى أكشاؼ اإلسبلـ، فقاؿ لو عسخ:
دمحم مغ فعل بو كسا فعل بخمضل الخحسغ سضجنا إبخاىضع، ثع أخحه مغ يجه كمزى بو إلى أبي بكخ رضي هللا عشو، 
فمسا دخل عمضو سمع عمضو بالخبلفة كبايعو، فأجمدو الرجيق بضشو كبضغ عسخ كشفق الذضخاف يدتعضجاف مع أبي 

 ي.مدمع خبخه مع األسػد العشد
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أقاـ أبػ مدمع الخػالني زمشًا في السجيشة السشػرة لـد خبللو مدجج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كصمى ما شاء هللا أف يرمي في 
ركضتو السصيخة، كأخح ما كسعو األخح عغ جمة الرحابة مغ أمثاؿ أبػ عبضجة بغ الجخاح، ك أبػ ذر الغفارؼ، ك 

، كعػؼ بغ مالظ األشجعي ثع بجا ألبي مدمع أف يخحل إلى ببلد الذاـ، كأف عبادة بغ الرامت، ك معاذ بغ جبل
 ، يتخحىا لو مقامًا، ككانت غايتو مغ ذلظ أف يكػف قخيبًا مغ الثغػر الذامضة لضذارؾ السدمسضغ في غدك الخـك

ية بغ أبي سفضاف كيفػز بأجخ السخابصة في سبضل هللا، كلشا في الجرس القادـ إف شاء هللا بعس مغ مػاقفو مع معاك 
 خمضفة السدمسضغ في الذاـ.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : مرارؼ الدكاة13الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، 

ابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتش
 الرالحضغ. 

 باب مغ يجػز الجفع إلضو كمغ ال يجػز :

أييا األخػة السؤمشػف، الزلشا في مػضػع الدكاة كنشتقل الضـػ إلى باب مغ يجػز الجفع إلضو كمغ ال يجػز، أؼ إلى 
 مػضػع مرارؼ الدكاة، هللا سبحانو كتعالى يقػؿ: 

ُقُمػُبُيْع َكِفي الخَِّقاِب َكاْلَغاِرِمضَغ َكِفي َسِبضِل َّللَاِ َكِاْبِغ ﴿ ِإَنَسا الَرَجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ َكاْلَعاِمِمضَغ َعَمْضَيا َكاْلُسَؤَلَفِة 
ِكضع    َْ  الَدِبضِل َفِخيَزًة ِمَغ َّللَاِ َوَّللَاُ َعِمضع  

 [60] سػرة التػبة : 

في ىحه اآلية تػضضح كتفرضل لسرارؼ الدكاة، أؼ لمجيات التي تدتحق الدكاة، فيحه األصشاؼ التي احتػتيا 
 ية الكخيسة ثسانضة أصشاؼ، كقج سقط مشيا صشف كىع السؤلفة قمػبيع.اآل

 السؤلفة قمػبيع ثبلثة أصشاؼ :

السؤلفة قمػبيع ثبلثة أصشاؼ، صشف كاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يجفع ليع الساؿ لضدمسػا، كإذا أسمسػا أسمع قػميع معيع، 
 يخيج بإعصائيع الساؿ أف يديج إيسانيع كأف يقػؼ ضعفيع، كصشف كصشف أسمسػا كلكغ عمى ضعف فكاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 ثالث كاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يجفع ليع الساؿ لضجفع شخىع، كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
 )) ِإَف ِمْغ َشخِّ الَشاِس َمِغ اَتَقاُه الَشاُس ِلَذّخِِه ((

 ] مالظ َعْغ َعاِئَذَة[
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الثبلث السؤلفة قمػبيع، مشيع مغ يجفع لو الساؿ لضدمع، فإذا أسمَع أسمع معو قػمو، قاؿ أحج زعساء ىحه األصشاؼ 
قاؿ: ىػ لظ؟ قاؿ: أتيدأ بي؟  -كىػ كاد مغ غشع  –ىحه القبائل لمشبي عمضو الربلة كالدبلـ: لسغ ىحا الػادؼ 

 إلو إال هللا كأشيج أف دمحمًا رسػؿ هللا، قاؿ: ىػ لظ، فقاؿ: أشيج أنظ تعصي عصاء مغ ال يخذى الفقخ، أشيج أف ال
 كأسمَع كأسمع معو قػمو، فيحا مغ الحيغ إذا أسمسػا أسمع قػميع معيع.

الرشف الثاني يجفع الساؿ إلضيع لضدداد إيسانيع أك لضقػػ ضعفيع، كالرشف الثالث يجفع الساؿ إلضيع لضجفع شخىع 
 كسا قمت قبل قمضل: 

 َمِغ اَتَقاُه الَشاُس ِلَذّخِِه (( )) ِإَف ِمْغ َشخِّ الَشاسِ 
 ] مالظ َعْغ َعاِئَذَة[

ىحه األصشاؼ الثبلث تشصػؼ تحت باب مغ أبػاب مرارؼ الدكاة أال كىػ السؤلفة قمػبيع، كجسيػر العمساء 
أجسعػا عمى أف اإلسبلـ بعج أف انترخ عمى أعجائو كبعج أف أعده هللا فقج سقط ىحا الديع، كبعس العمساء يخػ 

 أنو إذا ضعف اإلسبلـ ككثخ أعجاؤه أمكغ أف يجفع شخ األعجاء، ىحا اجتياد.

عمى كّل جسيػر العمساء أجسعػا عمى أف ىحا الديع مغ أسيع مرارؼ الدكاة قج سقط، كالسدمسػف اآلف كهلل 
ط ىحا الحسج في غشضة عغ ذلظ ألف هللا تعالى أعد اإلسبلـ، كأغشى عشيع، كعمى ىحا انعقج إجساع األمة بدقػ 

 الديع مغ أبػاب مرارؼ الدكاة.

 مرارؼ الدكاة :

 ػ الفقخاء : 1

 قاؿ تعالى: 
 ﴿ ِإَنَسا الَرَجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ  

كالفقضخ مغ لو شيء كلكغ دكف الشراب، الذيء الحؼ لو ال يكفضو، أؼ الفقضخ لضذ الحؼ تخده المقسة كالمقستاف إنسا 
الفقضخ الحؼ ال يجج حاجتو، أؼ دخمو دكف حاجتو األساسضة بكثضخ، أما الحاجات غضخ األساسضة فبل حجكد ليا، 

ؼ، ىحه حاجة ثانػية ججًا، الفقضخ ىػ الحؼ دخمو دكف اإلنداف يحتاج إلى مكضف ألف الحخ شجيج، ثسشو ثسانضة آال
حاجاتو األساسضة شعاـ كشخاب كمأكػ كسكغ كلباس دخمو دكف ذلظ، فيحا في نطخ الفقخاء فقضخ، قج يدكغ بضتًا 
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كالبضت ممكو، البضت مدتيمظ كاف البضت ثسشو عذخة آالؼ اآلف ثسشو ممضػف ىػ يدتيمكو، نقػؿ لو: بع ىحا البضت 
 ي الصخيق؟ مدتحضل. كاسكغ ف

 ػ السداكضغ : 2

الفقضخ ىػ الحؼ ال يجج حاجتو أؼ دكف الشراب، كالسدكضغ أدنى حااًل مغ الفقضخ ىػ الحؼ ال يسمظ شضئًا، قاؿ 
 تعالى: 

 ﴿ ِإَنَسا الَرَجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ َكاْلَعاِمِمضَغ َعَمْضَيا  
كالسداكضغ إذا اجتسعا في آية كاحجة تفخقا، صار الفقضخ لو تعخيف كالسدكضغ لو  يػجج قاعجة ليحه اآلية أف الفقخاء

تعخيف، فإذا افتخقا اجتسعا، إذا ذكخنا أف الرجقة لمفقخاء أؼ لمفقخاء أك لمسداكضغ، أما إذا قمشا: إنسا الرجقات 
ىػ الحؼ ال شيء لو، كىحا مخكؼ لمسداكضغ أؼ لمفقخاء كالسداكضغ، إذا اجتسعا تفخقا كإذا افتخقا تجسعا، كالسدكضغ 

عغ أبي حشضفة رضي هللا عشو، شبعًا في بعس األقػاؿ أنو العكذ، الفقضخ ىػ الحؼ ال يسمظ شضئًا كالسدكضغ ىػ 
الحؼ يسمظ بعس الذيء دكف حاجتو، عمى كّل ىشاؾ صشف مغ الشاس ال يسمظ شضئًا سسو ما شئت، كىشاؾ 

 ، الرشفاف يدتحقاف الدكاة. صشف مغ الشاس دخمو دكف حاجتو سسو ما شئت

 ػ العاممػف عمضيا : 3

 قاؿ تعالى: 
 ﴿ ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ َكاْلَعاِمِمضَغ َعَمْضَيا  

لػ أف ىحا العسل يدتحق ألف لضخة في الذيخ كىػ يحتاج إلى خسدة  -كالعامل يجفع بقجر عسمو ال بقجر حاجتو  
أؼ ما يدعو كأعػانو بالػسط، ألف استحقاقو بصخيق  -ال بقجر حاجتو  آالؼ نعصي العامل عمى الدكاة بقجر جيجه

الكفاية كليحا يأخح كإف كاف غشضًا، مثبًل مػضف كالسػضف الحؼ كقف كقتو كمو عمى تحقضق ىحه اآلية، جبّي أمػاؿ 
فضو شبية، الدكاة ثع صخفيا إلى مغ يدتحقيا، ىحا مػضف يأخح بقجر جيجه كبقجر عسمو، كإف كاف غشضًا، إال أف 

الرجقة إذا كاف غشضًا صار في دخمو شبية، كال يشبغي أف يأخحىا العامل الياشسي الحؼ يشتسي إلى بشي ىاشع 
 تشدييًا لقخابة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
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 ػ في الخقاب : 4

 ﴿ كفي الخقاب  
 تبػف يعانػف مغ أمػاؿ الدكاة. أؼ السكاتبػف األرقاء الحيغ يدعػف لشضل حخيتيع عغ شخيق بحؿ ماليع، ىؤالء السكا

 ػ الغارمػف : 5

كالغاـر مغ لدمو ديغ، أصحاب الجيػف ىحا اشتخػ بضتًا، حاجة أساسضة فالحؼ عمضو ديغ لذيء أساسي ىحا أيزًا 
 يدتحق مغ أمػاؿ الدكاة.

 ػ في سبضل هللا : 6

، أؼ لمجياد، األمػاؿ التي تشفق في كفي سبضل هللا مشقصع الغداة، أؼ ىحا في سبضل نذخ دعػة هللا سبحانو كتعالى
سبضل رفع كمسة الجيغ، في سبضل جعل كمسة هللا ىي العمضا، ىحا أيزًا في سبضل هللا، كعشج اإلماـ دمحم مشقصع 

 الحاج، إما مشقصع الغداة أك مشقصع الحاج، كبلىسا يجخل تحت قػلو تعالى: 
 ﴿ َكِفي َسِبضِل َّللَاِ  

عمع، كفدخه في البجائع أؼ بجائع الرشائع أؼ بجسضع القخب التي تقخب مغ هللا سبحانو كقضل: في سبضل هللا شمبة ال
 كتعالى. 

 ػ ابغ الدبضل : 7

كابغ الدبضل مغ كاف لو ماؿ في كششو كىػ في مكاف ال شيء لو فضو، كإنسا يأخح ما يكفضو إلى كششو ال غضخ، 
حتى كلػ كاف معو ما ُيَػصمو إلى بمجه مغ زاد كحسػلة، إذا كاف معو ما يػصمو إلى بمجه مغ زاد كحسػلة لع يجد 

غ ىػ في الصخيق مشقصع، إذا كاف مشقصعًا كلع يسمظ لو أف يأخح مغ أمػاؿ الدكاة، ابغ الدبضل لو ماؿ في بمجه لك
 الساؿ الكافي لكي يرل بو إلى بمجه يأخح مغ أمػاؿ الدكاة، ىحه الجيات قاؿ تعالى: 
َكاْلَغاِرِمضَغ َكِفي َسِبضِل َّللَاِ َكِاْبِغ  ﴿ ِإَنَسا الَرَجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ َكاْلَعاِمِمضَغ َعَمْضَيا َكاْلُسَؤَلَفِة ُقُمػُبُيْع َكِفي الخَِّقاِب 
ِكضع    َْ  الَدِبضِل َفِخيَزًة ِمَغ َّللَاِ َوَّللَاُ َعِمضع  

 [60] سػرة التػبة : 
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كل القخبات إلى هللا سبحانو كتعالى، أك القخبات التعمضسضة، أك القخبات الجيادية، أك مشقصع الحاؿ، ىحه كميا في 
 مشقصع الغداة، مشقصع الحجاج، القخبات إلى هللا، شمبة العمع، ىحه تحت قػلو تعالى: السحىب الحشفي جائدة، 

 ﴿ َكِفي َسِبضِل َّللَاِ  
 كابغ الدبضل السشقصع في الدفخ.

كلمسدمع أف يجفع إلى كل كاحج مغ ىؤالء، أك أف يقترخ عمى صشف كاحج، لو أف يجفع زكاة مالو لمغارمضغ، كلو 
بضل هللا، كلو أف يجفع زكاة مالو لمفقخاء كالسداكضغ، كلو أف يقدع ىحا الساؿ فضجفعو لكل أف يجفع زكاة مالو في س
 ىؤالء األصشاؼ. 

 مغ تحـخ عمضيع الدكاة :

ال يجػز أف تجفع الدكاة إلى ذمي ألمخ الذارع لخدىا في فقخاء السدمسضغ، تؤخح مغ أغشضائيع كتخد إلى فقخائيع، فبل 
 ي، كلكغ يجػز أف تجفع لو الرجقة لقػلو تعالى: يجػز أف تجفع الدكاة إلى ذم

بِِّو ِمْدِكضًشا َكَيِتضًسا َكَأِسضًخا   ُْ ـَ َعَم    ﴿ َكُيْصِعُسػَف الَصَعا
 [ 8] سػرة اإلنداف:

األسضخ قج يكػف مذخكًا، أك ذمضًا، مغ غضخ السدمسضغ، فالرجقة تجفع لمحمي أما الدكاة فضشبغي أف تجفع إلى 
ال يبشى بيا مدجج، كال يكفغ بيا مضت، ألف الدكاة مغ أركانيا التسمضظ، فالسدجج لضذ فضو السدمسضغ حرخًا، ك 

تسمضظ ألحج ىػ بضت هللا، كال يكفغ بيا مضت، السضت ال يسمظ ككفشو عمى كرثتو، فبحلظ ال يبشى بيا مدجج، كال 
ػز أف تذتخػ رقبة فتعتق، أما يعاف يكفغ بيا مضت لعجـ التسمضظ، كال يذتخػ بيا رقبة تعتق ألنيا إسقاط، أؼ ال يج

السكاتب عمى تحخيخ نفدو مغ العبػدية، كال تجفع الدكاة لغشي يسمظ قجر الشراب مغ أؼ ماؿ كاف فارغًا عغ 
حاجتو، كال يجفع السدكي زكاتو إلى أبضو كال إلى ججه، األصل ميسا عبل كال إلى كلجه ككلج كلجه كإف ندؿ، األصػؿ 

ليع أف تجفع ليع الدكاة، كالدبب بدضط ألنظ إذا دفعت الدكاة إلى ابشظ كفخت بالسرخكؼ  كالفخكع ىؤالء ال يجػز
ككأنظ ما دفعت شضئًا، إذا دفعت إلى أبضظ كأنظ ما دفعت شضئًا، ألف نفقة األب عمى ابشو، كنفقة الػلج عمى أبضو، 

حىب مغ السحاىب إذا االبغ مدتقل فمحلظ ال تجػز الدكاة لؤلصػؿ كال لمفخكع ميسا عمػا كميسا ندلػا، ىشا في م
عغ أبضو، الصفل الفقضخ الرغضخ غشي بساؿ أبضو، أما الكبضخ فقج يكػف أبػه غشضًا كىػ فقضخ استقل عشو، سكغ بسفخده 
كىػ فقضخ، كىحه فضيا استثشاء، اآلف األخت يجػز ليا دفع الدكاة أما إذا كانت األخت ساكشة عشج أخضيا كعمى 
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ػز، يػجج عشجنا قاعجة الحؼ تشفق عمضو ال يجػز أف تجفع لو الدكاة، فإذا كانت األخت التي أخضيا نفقتيا فبل يج
يجػز دفع الدكاة ليا في األصل لػ أنيا في بضت أخضيا كىػ يشفق عمضيا عشجئٍح ال يجػز أف تجفع ليا الدكاة، أما 

ًا متدكجًا كمدتقبًل عغ األب في بضت قج االبغ ففي األساس ال يجػز أف يجفع لو الدكاة ألنو فخع، أما لػ كاف كبضخ 
ألف نفقتيا عمى  -أؼ إلى زكجتو  -يكػف في حاجة ماسة بعس الفقياء أجاز ذلظ، كال تجفع الدكاة إلى السخأة 

الدكج في االشتخاؾ في السشافع عادًة، كال تجفع السخأة إلى زكجيا عشج أبي حشضفة، قاؿ: تجفع إلضو أؼ ىشاؾ محىب 
 أخخػ يجضد أف تجفع زكاة ماؿ الدكجة إلى الدكج الفقضخ شبعًا لقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ:  ال يجضد كمحاىب

ي ِمَغ الَرَجَقِة الَشَفَقُة َعَم  )) َعْغ َزْيَشَب اْمَخَأِة َعْبِج َّللَاِ َقاَلْت َسَأْلُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َأُيْجِدُئ َعشِّ 
ْجِخي َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َلَيا َأْجَخاِف َأْجُخ الَرَجَقِة كَ  ِْ ـٍ ِفي   َأْجُخ اْلَقَخاَبِة ((َزْكِجي َكَأْيَتا

 ] متفق عمضو َعْغ َزْيَشَب[

ة كأجخ الرمة، قاؿ الشبي امخأة غشضة كزكجيا فقضخ زكاة ماليا ليا أف تعصضو لدكجيا فميا عشجئح أجخاف، أجخ الرجق
ذلظ المخأة ابغ مدعػد، كقج سألتو الترجؽ عمضو، شبعًا الحؼ مشع أف تعصي السخأة زكاة ماليا لدكجيا قاؿ ىحا 

محسػؿ عمى الشافمة ال عمى الدكاة، أؼ إذا حسمشا ىحا القػؿ عمى -قػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ  -القػؿ 
كاة ماليا لدكجيا، فإذا حسل ىحا القػؿ عمى الدكاة الػاجبة إذًا ىحا دلضل عمى الشافمة ال يجػز أف تعصي السخأة ز 

ألف ماؿ العبج لدضجه أيزًا يػجج  -إلى عبجه  -دفع ماؿ الدكاة إلى الدكج، كال يجفع السدكي زكاتو إلى مكاتبو 
كلج غشي ىشا نقصة دقضقة ال مشفعة مذتخكة، كال إلى مسمػكو بسقجار التسمضظ، السسمػؾ أيزًا مالو لدضجه، كال إلى 

يجػز أف تجفع الدكاة إلى كلج غشي إذا كاف صغضخًا ألنو يعج غشضًا بساؿ أبضو، بخبلؼ إذا ما كاف كبضخًا فقضخًا ألنو ال 
يعج غشضًا بضدار أبضو، الذاب الفقضخ لػ أف لو أبًا غشضًا، أحضانًا بعس الجسعضات تقع في إشكاؿ إف ىحا كالو غشي، 

 خز كبضخًا في الدغ كمدتقبًل في البضت كلو مرخكؼ خاص كلو أب غشٌي شحضح كىػ يدتحق الدكاة.إذا كاف الذ
كال يعج الكبضخ الفقضخ غشضًا بضدار أبضو كإف كانت نفقتو عمضو، قج يكػف األب شحضحًا، كال تجفع الدكاة إلى بشي  

ىاشع ألف هللا تعالى حـخ عمضيع أف يأخحكا مغ الشاس شضئًا عمى سبضل الرجقات، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ 
بشػ ىاشع ىع آؿ عمي رضي هللا عشو، كآؿ عباس، كآؿ  كاف يقبل اليجية كال يأكل مغ الرجقة، الرجقة لضدت لو،

 جعفخ، كآؿ عقضل، كآؿ الحارث بغ عبج السصمب، ىؤالء بشػ ىاشع. 
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سة كاسعة :  اختبلؼ األئسة ْر

اآلف يػجج عشجنا حاالت دقضقة قاؿ أبػ حشضفة ودمحم: إذا دفعت الدكاة إلى رجل تطشو فقضخًا فباف أنو غشي، أك إلى 
ضخ بشي ىاشع إذا ىػ ىاشسي، أك تطشو مدمسًا فإذا ىػ كافخ، أك دفع في ضمسة إلى فقضخ ثع ىاشسي تطشو مغ غ

باف أنو أبػه، أك ابشو، أك امخأتو، ال إعادة عمضو لػ دفعت الدكاة إلى غشي كضششتو فقضخًا، أك إلى إنداف مغ بشي 
: ال إعادة عمضو ألف الػقػؼ عمى ىاشع، أك إلى إنداف كافخ عمى سبضل الخصأ، فأبػ حشضفة رضي هللا عشو يقػؿ

ىحه األشضاء باالجتياد كالخصأ فضبشى األمخ فضيسا عمى ما يقع عشجه، كقاؿ أبػ يػسف: عمضو اإلعادة لطيػر خصئو 
بضقضغ مع إمكاف الػقػؼ عمى ذلظ، أؼ أبػ حشضفة كتمسضحه اإلماـ دمحم يقػؿ: لضذ عمضو إعادة، كاإلماـ أبػ يػسف 

دفع الدكاة مخًة ثانضة، أنت اختخ أحجىسا، أؼ اختبلؼ أمتي رحسة، اختبلؼ ىحه األئسة رحسة يقػؿ: عمضو أف يعضج 
 كاسعة كاتفاقيع حجة قاشعة. 

 عجـ دفع الدكاة إل  مغ يسمظ نرابًا مغ أي ماؿ كاف :

أؼ  كال يجػز دفع الدكاة إلى مغ يسمظ نرابًا مغ أؼ ماؿ كاف، ما ىػ الشراب؟ ماؿ زائج عغ حاجتو األساسضة،
آكل كشارب كساكغ كنائع، يمبذ، كمعو ثبلثػف أك أربعػف ألفًا زيادة، ىحا اإلنداف ال يجػز أف تجفع لو الدكاة، 
ىحا غشي مالظ لمشراب، ألف الغشى الذخعي مقجر بو، كالذخط أف يسمظ نرابًا فاضبًل عغ حاجتو األساسضة، 

بًا، رجل يسمظ أقل مغ الشراب كىػ صحضح كيجػز دفعيا إلى مغ يسمظ أقل مغ ذلظ كإف كاف صحضحًا مكتد
كمكتدب يجػز أف تجفع لو الدكاة ألنو فقضخ، كالفقخاء ىع السرارؼ، كألف حقضقة الحاجة ال يػقف عمضو فأديخ 
الحكع عمى دلضميا كىػ فقج الشراب، كنحغ ال يػجج عشجنا إمكانضة أف نعخؼ الحقضقة مئة بالسئة، كل إنداف ال 

 إلسبلـ فقضخ، كالفقضخ يحتاج إلى مداعجة. يسمظ الشراب فيػ في ا

 كخاىة نقل الدكاة مغ بمج إل  آخخ :

يكخه نقل الدكاة مغ بمج إلى بمج آخخ، يجب أف تجفع الدكاة في بمج كدب الساؿ، ىحه نقصة دقضقة ججًا، أنت مقضع 
كأىمو كالحيغ اشتخكا  في دمذق، كلظ تجارٌة رابحة، كبعت كاشتخيت كربحت أمػااًل، مغ الحؼ أربحظ؟ ىحا البمج

مشظ، ففقخاء ىحا البمج أحق بدكاة مالظ، فدكاة الساؿ تجفع في بمج الكدب إذًا يكخه كال أقػؿ ال يجػز، يكخه نقل 
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الدكاة مغ بمج إلى بمج آخخ كإنسا تفخؽ صجقة كل قـػ فضيع تأخح مغ أغشضائيع كتخد إلى فقخائيع ىع، كلسا فضو مغ 
ميا اإلنداف إلى قخابتو، لػ فخضشا رجبًل مغ بمج أخخػ مقضع في دمذق نقل زكاة مالو رعاية حق الجػار إال أف يشق

إلى قخابتو الفقخاء ججًا ىحا يجػز لسا فضو مغ الرمة، كىشاؾ قاعجة فقيضة: ال تقبل صجقة الخجل كفي قخابتو محاكيج 
الة فقضخة ججًا عمى أبػاب الفقخ، حتى يبجأ بيع فضدج حاجتيع، رجل لو أخ، ابغ عع، ابغ خالة، لو قخيبة، عسة، خ

تجفع الدكاة إلى جية أخخػ، ال تقبل صجقة الخجل ك في قخابتو محاكيج، ىحا نطاـ التكافل االجتساعي، كل أسخة 
يجب أف تتكفل بأعزائيا حتى يبجأ بيع فضدج حاجتيع، كيجػز أف تشقل الدكاة إلى قـػ ىع أحػج مغ أىل بمجه، لػ 

ضو غشى، تجارة، كأنت لدت مغ ىحا البمج لظ أىل في بمج آخخ أشج فقخًا مغ ىؤالء يجػز كشت ببمج فضو بحبػحة، ف
 لسا فضو زيادة دفع الحاجة كلػ نقميا إلى غضخىع أجداه كإف كاف مكخكىًا ألف السرخؼ مصمق كالسصمق عمى إشبلقو. 

 ممخز لسا سبق :

يع األساسضة، كالسداكضغ الحيغ ال يسمكػف شضئًا، أؼ ممخز ىحا السػضػع أف الدكاة لمفقخاء الحيغ ال يسمكػف حاجت
كالسؤلفة قمػبيع كىع أصشاؼ ثبلث سقط سيسيع بإجساع العمساء بعج أف أعّد هللا اإلسبلـ بالشرخ، كالعاممضغ عمضيا 

كالسؤلفة قمػبيع، كفي الخقاب السكاتبضغ مغ  -السػضفػف السكمفػف بجبي أمػاؿ الدكاة كتػزيعيا عمى الفقخاء -
قاء، كالغارمضغ أصحاب الجيػف، كفي سبضل هللا، أكسع معاني مغ معانضيا كل القخبات إلى هللا في سبضل هللا، األر 

أك مشقصع الحجاج، أك مشقصع الجياد، أك شمبة العمع، كابغ الدبضل مغ كاف لو ماؿ في كششو كىػ مشقصع في 
إلى ىاشسي، كال إلى األصػؿ ميسا عمت، كال شخيق الدفخ ، كال يجػز دفع الدكاة إلى ذمي، كال إلى كاتب، كال 

إلى الفخكع ميسا ندلت، كال إلى غشي يسمظ نراب الساؿ، كيكخه نقل الدكاة مغ بمج إلى بمج إال لحاالت اضصخارية، 
كأف يكػف البمج السشقػؿ إلضو أفقخ مغ البمج السجبى فضو زكاة الساؿ، أك لقخابة، أك لعمة أخخػ، كإذا دفعت الدكاة 

لخبلؼ ىحه السرارؼ فعشج أبي حشضفة كاإلماـ دمحم لضذ عمضو اإلعادة، كعشج اإلماـ أبي يػسف عمضو خصًأ 
 اإلعادة.

شبعًا بقي مػضػع في الدكاة متعمق في أنربة الدكاة في أمػاؿ الحىب كالفزة كعخكض التجارة إف شاء هللا 
 تعالى نتع ىحا البحث في الجرس القادـ. 

* * * 
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 اإلسبلـ ك ْخمة آؿ بضت رسػؿ هللا :مكانة السخأة في 

نشتقل إلى قرة مغ قرز التابعضغ رضػاف هللا عمضيع، مػضػع الضـػ التابعي الجمضل سالع بغ عبج هللا بغ عسخ، 
كاف ىحا التابعي الجمضل مغ التابعضغ األجبلء الحيغ تخبػا عمى يج أصحاب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كتخمقػا بأخبلؽ 

لكخاـ، كقج حجث أف عبج الخحسغ بغ الزحاؾ كالي السجيشة في خبلفة يديج بغ عبج السصمب، ككانت الرحابة ا
فاشسة بشت الحدضغ رضي هللا عشو كنّزخ هللا في الجشة ركحيا قج تخممت كانقصعت إلى أكالدىا، كالشبي عمضو 

 الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

يج أف تجخل الجشة قبمي فقمت مغ ىحه يا جبخيل؟ قاؿ: ىي )) أكؿ مغ ييد ْمق الجشة أنا فإذا امخأة تشازعشي تخ 
 امخأة مات زكجيا كتخؾ ليا أكالدًا فكخىت أف تتدكج مغ أجميغ((

 ] مجسع الدكائج عغ أبي ىخيخة [

أؼ ىحه التي تخعى أكالدىا كتزحي بحطيا مغ الحضاة ىحه ليا عشج هللا مقاـ كبضخ، ففاشسة بشت الحدضغ رضي 
في الجشة ركحيا قج تخممت كانقصعت إلى أكالدىا، فتقجـ إلضيا ابغ الزحاؾ كالي السجيشة  هللا عشو كنزخ هللا

كخصبيا لشفدو فقالت: وهللا ال أبغي الدكاج كلقج قعجت عمى بشي ككقفت نفدي عمضيع، فجعل يمح عمضيا كىي 
جىا تأباه قاؿ ليا: وهللا ألف تحتاؿ في االعتحار إلضو مغ غضخ مخاششة خػفًا مغ شخه، يبجك أنو كاف شخيخًا فمسا كج

لع تخضضشي لِظ زكجًا آلخحف أكبخ بشضِظ كألجمجنو بتيسة شخب الخسخ، فاستذارت سالع بغ عبج هللا في أمخىا، 
فأشار عمضيا أف تكتب لمخمضفة كتابًا تذكػ فضو الػالي، كتحكخ قخابتيا مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كرحسيا في آؿ البضت، 

تاب كأنفحتو مع رسػؿ ليا إلى دمذق، كما كاد الخسػؿ يسزي بالكتاب حتى جاء أمخ الخمضفة إلى ابغ فكتبت الك
ىخمد عاممو عمى ديػاف الساؿ في السجيشة، يػجج عشجنا الػالي، كمجيخ السالضة عاممو عمى ديػاف الساؿ، بأف يقجـ 

 عمضو لضخفع الحداب إلضو.

استأذف عمى فاشسة بشت الحدضغ مػدعًا كقاؿ: إني ماض إلى فقاـ ابغ ىخمد يػدع أصحاب الحقػؽ عمضو ف
دمذق فيل لظ مغ حاجة؟ قالت: نعع، تخبخ أمضخ السؤمشضغ بسا ألقى مغ ابغ الزحاؾ، كما يتعخض بو إلضيا، 
كإنو ال يخعى حخمًة لعمساء السجيشة كخاصة سالع بغ عبج هللا بغ عسخ، قاؿ: ىحا ابغ ىخمد الـ نفدو عمى زيارتيا 

ا كاف يخيج أف يحسل شكػاىا عمى ابغ الزحاؾ إلى الخمضفة، مػقف حخج، كصل ابغ ىخمد إلى دمذق في إذ م
نفذ الضـػ الحؼ كصل فضو الخسػؿ الحؼ يحسل كتاب فاشسة بشت الحدضغ فمسا دخل عمى الخمضفة استخبخه عغ 
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اؾ أمخ ذك شأف ججيخ بأف يعمع أحػاؿ السجيشة، كسألو عغ سالع بغ عبج هللا كصحبو مغ الفقياء، كقاؿ لو: ىل ىش
أك خبخ ذك خصخ حخؼ بأف يحكخ؟ فمع يحكخ لو شضئًا مغ قرة فاشسة بشت الحدضغ خػفًا مغ ابغ الزحاؾ كلع 

 يذخ بذيء إلى مػقف الػالي مغ سالع ابغ عبج هللا.

شسة بشت كفضسا ىػ جالذ عشجه يخفع لو حدابو إذ دخل الحاجب كقاؿ: أصمح هللا األمضخ إف بالباب رسػؿ فا
الحدضغ فتغضخ كجو ابغ ىخمد كقاؿ: أشاؿ هللا بقاء األمضخ إف فاشسة بشت الحدضغ حسمتشي رسالة إلضظ كأخبخه 
الخبخ، فسا إف سسع مقالتو حتى ندؿ عغ سخيخه كقاؿ: ال أـ لظ، ألع أسألظ عغ شؤكف السجيشة كأخبارىا أيكػف 

ف، ثع أذف لمخسػؿ فأدخل عمضو، كأخح الكتاب مشو كفزو، لجيظ مثل ىحا الخبخ كتكتسو عشي؟ فاعتحر إلضو بالشدضا
كجعل يقخأه كالذخر يتصايخ مغ عضشضو، كأخح يزخب األرض بخضدراف كاف في يجه، كىػ يقػؿ: لقج اجتخأ ابغ 
الزحاؾ عمى آؿ رسػؿ هللا كلع يرِغ لشرح سالع بغ عبج هللا فضو، ىل مغ رجل يدسعشي صػتو يعحب في 

شي ىشا في دمذق؟ فقضل لو: نعع يا أمضخ السؤمشضغ لضذ في السجيشة إال عبج الػاحج بغ بذخ السجيشة كأنا عمى فخا
الشزخؼ، فػلو إياه كىػ مقضع اآلف في الصائف، فقاؿ: نعع وهللا نعع إنو ليا، ثع دعا بقخشاس ككتب بضجه مغ أمضخ 

ما بعج فإني قج كلضتظ السجيشة فإذا السؤمشضغ يديج بغ عبج السمظ إلى عبج الػاحج بغ بذخ الشزخؼ الدبلـ عمضظ أ
جاءؾ كتابي ىحا فتػجو إلضيا، كاعدؿ عشيا ابغ الزحاؾ، كافخض عمضو غخامًة مقجارىا أربعػف ألف ديشار، كعحبو 

 حتى أسسع صػتو مغ السجيشة ألنو اجتخأ عمى آؿ رسػؿ هللا.

مسا بمغ السجيشة لع يجخل عمى أخح صاحب البخيج الكتاب كمزى يحث الخصا نحػ الصائف عغ شخيق السجيشة، ف
كالضيا ابغ الزحاؾ كلع يدمع عمضو، ألف معو قخار عدلو فأكجذ الػالي خضفًة في نفدو، كأرسل إلضو، كدعاه إلى 
بضتو، كسألو عغ سبب قجكمو فمع يبح لو بذيء فخفع شخؼ فخاشو كقاؿ: انطخ فشطخ فإذا كضذ قج مؤل بالجنانضخ 

أنت أخبختشي عغ كجيتظ كما في يجيظ ألدفعشيا إلضظ، كألكتسغ عمضظ ذلظ، فقاؿ: ىحه لظ، كلظ عمي عيج إف 
 فأخبخه فجفع إلضو الساؿ كقاؿ لو: تخيث ىشا ثبلث لضاؿ حتى أصل إلى دمذق ثع امس أنت إلى ما أمخت لو.

ضفة ذـ ابغ الزحاؾ ركائبو كغادر السجيشة لتػه، كمزى يحث السصايا نحػ دمذق فمسا بمغيا دخل عمى أخي الخم 
مدمسَة بغ عبج السمظ، ككاف سضجًا أريحضًا صاحب نججة فمسا صار بضغ يجيو قاؿ لو: أنا في جػارؾ أييا األمضخ، 
فقاؿ: أبذخ بخضخ كما شأنظ؟ فقاؿ: إف أمضخ السؤمشضغ ناقع عمي ليشة بجرت مشي، فغجا مدمسة عمى يديج كقاؿ: إف 

مقزضة ما لع تكغ في ابغ الزحاؾ، فقاؿ: وهللا ما جئتظ  لي لجػ أمضخ السؤمشضغ حاجة فقاؿ يديج: كل حاجٍة لظ
إال مغ أجمو، فقاؿ: وهللا ال أعفضو أبجًا، فقاؿ: كما ذنبو؟ قاؿ: قج تعخض لفاشسة بشت الحدضغ كىجدىا كتػعجىا 
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كأرىقيا، كلع يرِغ لشرح سالع بغ عبج هللا في أمخه، فيب شعخاء السجيشة ييجػنو كشفق صمحاءىا كعمساءىا 
نو، فقاؿ مدمسة: أنت كشأنظ معو يا أمضخ السدمسضغ؟ فقاؿ يديج: أمخه أف يعػد إلى السجيشة لضشفح كالضيا الججيج يعضبػ 

أمخؼ فضو، كيجعمو عبخًة لغضخه مغ الػالة، ففخح أىل السجيشة أعطع الفخح بػالضيع الججيج، كسخىع حدمو في تشفضح أمخ 
كججكه يحىب محاىب الخضخ كال يقصع أمخًا مغ أمػرىع إال إذا استذار الخمضفة بابغ الزحاؾ، كزادكا تعمقًا بو حضشسا 

 فضو القاسع بغ دمحم بغ أبي بكخ، كسالع بغ عبج هللا بغ عسخ.

ىحه قرة تعمسشا أشضاء كثضخة، تعمسشا أف لمسخأة مكانتيا في اإلسبلـ، السخأة ليا مكانة أؼ كتاب أرسمتو إلى الخمضفة 
جكد معيا كأرىقيا كىجدىا أف يعحب ابشيا بتيسة ممفقة فسا كاف مغ الخمضفة إال أف ألف أحج الػالة قج تجاكز الح

عدلو كأندؿ بو عقابًا ألضسًا جداء تيجسو كتصاكلو، كمشيا مػعطة أخخػ ىي أف آلؿ بضت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حخمٌة، لحلظ 
 بضتي بحبي. أحبػا هللا لسا يغجككع بو مغ نعسو، كأحبػني بحب هللا كأحبػا آؿ

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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: أنربة الدكاة14الجرس  -الدكاة 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رّب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميّع ال عمع لشا إال ما عّمستشا إنظ 
أنت العمضع الحكضع، الميع عّمسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عّمستشا كزدنا عمسًا، كأِرنا الحّق حقًا كارزقشا اّتباعو، كأرنا 

ابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضّتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل كارزقشا اجتش
 الرالحضغ. 

أنربة الدكاة :

أيَّيا األخػة السؤمشػف، مازلشا في مػضػع الدكاة، كقج كعجتُّكع في ىحا الجرس أف نتحجث عغ أنربة الدكاة، 
ىحه الستجاكلة، كىحه األكثخ شضػعًا  -العسمة الػرقضة -كأنربة الدكاة متعجدة، كأكثخ األنربة شضػعًا الشقج الستجاكؿ 

كاألكثخ اشسئشانًا في تجاكليا، لحلظ نراب زكاة األكراؽ الشقجية يقاس عمى نراب الفزة، كزكاة الفزة لضذ فضسا 
دكف مئتي درىع زكاة، مئتا درىع فزة تداكؼ عذخة آالؼ لضخة، فشراب زكاة األكراؽ الشقجية يحدب عمى زكاة 

أك عمى زكاة الحىب أيُّيسا أقخب إلى مرمحة الفقضخ، فدكاة الفزة لضذ مادكف مئتي درىع صجقة، أما زكاة  الفزة
ركا أفَّ مئتي درىع فزة تداكؼ  الحىب فمضذ دكف عذخيغ مثقااًل مغ الحىب صجقة، خبخاء الساؿ ليحا العاـ قجَّ

ركا أف العذخيغ مثقااًل مغ الحىب تداكؼ  أربعضغ ألف لضخة، كفي رأؼ الفقياء أفَّ زكاة الػرؽ عذخة آالؼ لضخة، كقجَّ
تتجو إلى زكاة الفزة أك إلى زكاة الحىب أييسا أفزل لرالح الفقضخ، لرالح الفقضخ يجب أف تقاس األكراؽ 
الشقجية لدكاة الفزة، كزكاة الفزة ثسغ مئتي درىع فزة تداكؼ إلى عذخة آالؼ لضخة سػرية، عمى كجو التقخيب 

قمضمة أك نقراف قمضل، لػ فخضشا أف زكاة الحىب كانت أقل مغ عذخة آالؼ تحدب زكاة األكراؽ أؼ مع زيادة 
الشقجية عمى زكاة الحىب، فاألكراؽ الشقجية تتجو إلى قضسة الفزة أك إلى قضسة الحىب أيُّيسا أقَّلُّ كأيُّيسا أقخب ك 

ي عذخة آالؼ لضخة، إذًا نراب زكاة األكراؽ أصمح لسرمحة الفقضخ، فمحلظ بخأؼ الفقياء زكاة األكراؽ الشقجية ى
الشقجية عذخة آالؼ لضخة محدػبة عمى سعخ مئتي درىع مغ الفزة كال يؤخح بدعخ عذخيغ مثقااًل مغ الحىب، ألف 

 ىشاؾ تفاكتًا كبضخًا بضغ سعخ الحىب كسعخ الفزة.
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عمى الحىب يفػؽ الصمب الحقضقي، إذًا  رّبسا كاف سعخ الحىب أعمى بكثضخ لسشع التجاكؿ بو أكاًل، كألف ىشاؾ شمباً 
تتجو زكاة األكراؽ الشقجية إلى قضسة تداكؼ قضسة مئتي درىع مغ الفزة أؼ إلى ما يداكؼ عذخة آالؼ لضخة سػرية، 

 إذًا اتزحت في ىحه السقجمة أنربة األكراؽ الشقجية، ك أنربة الفزة، ك أنربة الحىب. 

 زكاة العخكض :

كاة العخكض، العخكض ىي األمػاؿ الشامضة، فيحا التاجخ عشجه إسسشت، كىحا التاجخ لكغ الذيء الػاقعي بقي ز 
عشجه حجيج، كىحا التاجخ عشو إسفشج، كىحا التاجخ عشجه أقسذة، الساؿ الشامي رأس الساؿ الستحخؾ الحؼ تبضعو، 

كات لضذ عمضيا زكاة، رأس الساؿ الثابت؛ الجكاف، البضت، السخكبة، عجة الرشاعة، أثاث البضت، ىحه كمو مدتيم
لكغ الساؿ السعج لمتجارة، أّؼ نػع مغ أنػاع البزاعة، صاحب معسل الحمػيات عشجه سكخ كعشجه سسغ، ىحا ماؿ 
يرشَّع ك يباع، يقضَّع الساؿ بدعخ الدػؽ، بدعخ الدػؽ ال بدعخ شخائو، قج تكػف قج اشتخيت ىحه البزاعة بعذخة 

ل أال تأكل شضئًا مغ حق هللا يجب أف تقضَّع البزاعة التي تسمكيا أّيًا كاف قخكش كاآلف سعخىا مئة قخش، إذًا مغ أج
يسكغ أف تحدع مغ قضستيا ما عمضظ مغ ديػف أك مغ التدامات، شيء  -سعخىا الخاىغ  -نػعيا بدعخ الدػؽ 

ىػ شبضعي عشجؾ في السحل بزاعة بسئة ألف، عمضظ ديغ ثابت بخسدضغ ألفًا فالدكاة زكاة الساؿ الفاضل، ك 
 الخسدػف.

ة لمتجارة، الدكاة  لضذ عمى دكر الدكغ، كلضذ عمى األراضي السعجة  -كسا تعمسػف -إذًا تحدب األمػاؿ السعجَّ
لمدراعة، كلكغ دكر الدكغ التي اشتخاىا أصحابيا مغ أجل أف يتاجخكا بيا فائزة عغ حاجاتيع، عغ سكشيع، ىحا 

بًل فعمضو أف يجفع زكاة البضت، كمغ كاف ال يسمظ فمو أف يجفع زكاتو يعجُّ مااًل كعمضو زكاة، فسغ كاف يسمظ مااًل سائ
بعج البضع، بعج البضع حضغ يبضع ىحا البضت يجفع زكاة الساؿ، إذًا البضػت إذا كانت غضخ مدتيمكة كلضدت معجة 

و أف يبضعو لمدكشى، السحبلت التجارية، يػجج عشجه محل يدتخجمو لمبضع ك الذخاء كاشتخػ محبًل ك أغمقو كفي نضت
بدعخ أعمى فضشتفع بالخبح،ىحا السحل مغ أمػاؿ الدكاة كتجب فضو الدكاة، إذًا البضت كالسحل ك األرض الدراعضة، 

إذًا  -عمى ثسشيا زكاة  -عشجه سضارة كاستصاع أف يقتشي سضارة أخخػ لضبضعيا ك يخبح بيا فالدضارة الثانضة عمضيا زكاة 
ربعضغ أك اثشاف كنرف في السئة، ككحلظ زكاة الفزة ألف زكاة الفزة محدػبة زكاة األكراؽ الشقجية كاحج في األ

عمى زكاة الػرؽ، ككحلظ زكاة الحىب، ككحلظ عخكض التجارة، إذًا كل إنداف يجيخ مؤسدة تجارية أك مشذأة 
لذخاء صشاعضة أك أرض زراعضة اشتخاىا لضبضعيا أك دار زائجة عغ حاجتو أك محل تجارؼ ال يدتخجمو لمبضع ك ا
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 كإّنسا يدتخجمو لمتجارة، ىحه كميا أمػاؿ تجب الدكاة فضيا. 

 كجػب الدكاة في أصل الساؿ ك في رأس الساؿ :

بعس األخػة األكاـر يتػىسػف أف الدكاة تجب في األرباح! ال تجب الدكاة في أصل الساؿ ك في رأس الساؿ، 
كالخبح إذا بمغ الشراب القانػني تجب فضو الدكاة، فإف لع يبمغ، مثبًل إنداف ربح ثسانضة آالؼ دكف الشراب ال 

ل الدكاة عمى رأس الساؿ كعمى تجب فضو الدكاة، ربح إحجػ عذخة ألف فالخبح يزاؼ إلى رأس السا ؿ كتحرَّ
الخبح بػقت كاحج، يا تخػ ىل يجػز أف نجفع الدكاة مغ عضغ البزاعة؟ العمساء قالػا: مرمحة الفقضخ ىي 

بل بحاجة إلى شعاـ عشجه ثضاب تكفضو، عشجه  -الفقضخ لضذ بحاجة لقساش  -األساس، فمػ أفَّ إندانًا كزع قساشًا 
بحاجة إلى شعاـ، إذًا دائسًا ُيشطخ إلى حاجة الفقضخ، لػ فخضشا كاف عشجنا قسح فخضًا،  ثضاب قجيسة يدتعسميا، ىػ

كالسكاف قخية، كىحا الفقضخ عشجه شاحػنة يجكية ك عشجه تشػر، فتقجيع القسح لو كدكاة عضشضة أفزل ألف مخة مغ أف 
ـ لو قضسة القسح.   تقجَّ

نفع لو أف نعصضو شعامًا أك أف نعصضو قساشًا أك أف نعصضو دائسًا في دفع الدكاة نشطخ إلى مرمحة الفقضخ ىل أ
أدكات أك حاجات أك قصغ أك فػؿ أـ األنفع لو أف نعصضو مااًل؟ األئسة رحسيع هللا تعالى تشػعت محاىبيع بضغ إجازة 

حة الفقضخ، دفع زكاة الساؿ عضشًا أك دفع زكاة الساؿ نقجًا، كلكغ الذيء السخجَّح في ىحا السػضػع أف نتجو إلى مرم
فأّييسا كاف الجفع في مرمحتو كاف األكلى أف نعصضو في ىحا االتجاه، كاألصح مغ ذلظ أّف مغ كاف يسمظ ذىبًا 
أقلَّ مغ الشراب كفزة أقلَّ مغ الشراب ككرقًا نقجيًا أقلَّ مغ الشراب، فيل عمضو زكاة؟ نقػؿ لو: نعع لػ ضعَّ 

السبالغ الثبلث فػؽ الشراب، لحلظ يجب ضعُّ األمػاؿ إلى بعزيا، األكراؽ الشقجية إلى الفزة إلى الحىب تربح 
كزكاة األمػاؿ تجب في حالة أف يحػؿ عمضيا الَحػؿ، كىشاؾ في محاىب الفقو تعّشت شجيج أحضانًا أفَّ الساؿ يجب 
ى أف يحػؿ عمضو الحَػؿ بذكل مدتسخ، فمػ نقز في بعس األياـ صار ىشاؾ مذكمة، كلكغَّ جسيػر العمساء عم

 أفَّ الساؿ الحؼ يبمغ الشراب في شخفي العاـ تجب فضو الدكاة.
معظ عذخكف ألفًا في كاحج رمزاف صاركا خسدة عذخ، صاركا اثشي عذخ صاركا ثبلثة، صاركا ألفًا، رجعػا 
ثسانضة آالؼ، ما ييّسشا نحغ في كاحج رمزاف أف يكػنػا عذخيغ، كفي كاحج رمزاف الثاني عذخيغ، إذًا يجب 

ؿ السبمغ كارتفاعو ك انخفاضو في أثشاء عاـ الرجقة فيحا ال عبخة بو إشبلقًا. عمضظ زك  اة العذخيغ ألفًا، أمَّا تبجُّ
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 الساؿ السعج لبلستيبلؾ ال زكاة عمضو :

سيا بعزيا إلى بعس فإذا  إذًا لػ أفَّ اإلنداف يسمظ أنربة، لػ يسمظ أمػااًل دكف األنربة متعجدة يجب أف يزُّ
ت نرابًا كجبت فضيا الدكاة، كأمَّا شخط أف يحػؿ عمضيا الَحػؿ فضكفي أف يكػف الساؿ فػؽ اجتسعت ك شكمَّ 

الشراب في شخفّي العاـ حتى تجب فضو الدكاة، مثمّسا اتفقشا عمى أنَّو عشجما تتجو الشفذ عمى أفَّ ىحا البضت اشتخاه 
لبضت لضكػف دار سكشى البشو األعدب، ىحا صاحبو لضتاجخ بو ففضو الدكاة، أمَّا إذا اتجيت نفدو إلى شخاء ىحا ا

البضت السعّج لبلستيبلؾ لضذ فضو زكاة، كلُّ شيء معجُّ لبلستيبلؾ لضذ فضو زكاة، كىحا مغ تضدضخ الذخع عمى 
الشاس، كمغ إثبات أفَّ هللا تعالى رفع عغ عباده الحخج، فيحا الساؿ الحؼ يعّج لبلستيبلؾ ال تجب فضو الدكاة كالعبخة 

 ة. ىي الشضَّ 

 األعساؿ بالشضات :

مغ أجل تػضضح مػضػع الشضة، مثبّل كاف ىشاؾ شخز مارًا في الصخيق فػجج ضخؼ فضو خسدة آالؼ لضخة، 
د ما إذا كاف ىحا العسل حبلاًل أك حخامًا ىػ  فانحشى ك التقط ىحا السبمغ، ىحا العسل حبلؿ أـ حخاـ؟ الحؼ يحجِّ

أنشي عثخت عمى مبمغ ما  -محبّلت تجاريِّة  -ضعمع مغ حػؿ ىحا السبشى الشّضة، فإذا انحشى ك التقط ىحا السبمغ ل
فسغ كاف قج ضضَّع ىحا السبمغ فمضترل بّي عمى الياتف الفبلني، إذًا انحشضت لتأخح ىحا السبمغ كفي نضِّتظ أف تعضجه 

جؾ فيحا حخاـ، ىحه إلى أصحابو، فيحا عسل شضب، أمَّا إذا انحشضت اللتقاط ىحا السبمغ كفي نّضتظ أف تأخحه كح
لقصة، ليا حكع فقيي آخخ، فالقزضِّة األعساؿ بالشضِّات، لػ أفَّ امخأًة قالت: إنشي ال أرغب أف أتاجخ في ىحا الساؿ، 
الشاس يخذى شّخىع كيخذى أف يأخحكا الساؿ، وهللا سأشتخؼ بو سػارًا مغ الحىب، فإفَّ أسعار الحىب في ارتفاع 

أف تدتثسخ ىحا الساؿ عغ شخيق شخاء الحىب، ىحه الدػار عمضو زكاة ألنَّو ماؿ، أمَّا إذا مدتسخ، ما نضِّتيا؟ نضَّتيا 
لضذ ىشاؾ شيء يدّيششي، عشجما أذىب  -أرادت السخأة أف تذتخؼ سػارًا مغ الحىب مغ أجل أف تدتخجمو لمديشة 

فيحا الدػار لضذ عمضو زكاة، إذا كانت ىكحا الشضِّة،  -إلى مكاف ما أستحي بحالي سأشتخؼ سػارًا ك أضعو بضجؼ 
إّنسا األعساؿ في الشضَّات، التقاط السبمغ عسل مذخكع كغضخ مذخكع حدب الشضِّة، كشخاء ىحا الدػار تجب فضو الدكاة 
أك ال تجب بحدب الشضِّة، فإذا كانت نّضة السخأة عشج شخاء الحىب أف يدداد ماليا، كشخاء الحىب أفزل شخيقة 

الدػار يجب فضو الدكاة، أمَّا إذا كانت نضَّة الذخاء أف تتخح ىحه الحمضة لمديشة فقط فيحا لبلحتفاظ بالساؿ، فيحه 
الدػار لضذ عمضو زكاة في أصّح األقػاؿ، بعس العمساء استجركػا استجراكًا لصضفًا، أفَّ السخأة التي تتديَّغ بالحىب 
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ب فضو الدكاة، أؼ لػ أفَّ امخأًة سافخة بذكل غضخ مذخكع، ىحا الحىب ماؿ، كاستخجامو لضذ مذخكعًا، إذًا تج
كضعت في يجىا أساكر مغ ذىب كحمق كعقج، ككانت سافخة لمشاس، تبّجؼ زيشتيا لمشاس، فيحا االستعساؿ لمحمي 
استعساؿ غضخ مذخكع، ال يعفى الحمّي مغ الدكاة إالَّ في حالتضغ: أف يقتشى لمديشة لبلستيبلؾ فقط، كأف يدتخجـ 

 لسذخكع، ىحه بعس أحكاـ الدكاة، زكاة العخكض كزكاة الحىب كزكاة الفّزة. في الصخيق السباح ا

 زكاة البقخ :

زكاة البقخ: لضذ في أقلِّ مغ ثبلثضغ مغ البقخ زكاة، ثبلثػف مغ البقخ عمضيع زكاة، كزكاة الثبلثضغ بقخة تبضع، كالتبضع 
بقخًة تبضع كاحج أك تبضعة، أؼ بقخة أك جامػس ىػ عجل عسخه سشة، سسّي تبضعًا ألنو يتبع أمَّو فدكاة الثبلثضغ 

شة أك مثضل، أؼ عجل عسخه سشتاف أك بقخة عسخىا سشتاف، زكاة األربعضغ بقخة.  صغضخ، كزكاة أربعضغ بقخًة مدِّ
كلضذ في أقلَّ مغ أربعضغ شاًة زكاة، فمػ كانت أربعػف شاًة سائسة كحاؿ عمضيا الَحػؿ ففضيا شاة كاحجة، كل  

 أربعضغ شاة.
لضذ في البغاؿ ك الحسضخ زكاة، مغ السسكغ أف تحّسمو  -أّؼ نرف مرضبة  -كلضذ في البغاؿ ك الحسضخ زكاة 

شػاؿ العسخ كلضذ عمضو زكاة، إالَّ أفَّ تكػف لمتجارة، الحؼ يذتخؼ البغاؿ لضتاجخ فضيا، أك الحسضخ،عشجئح تربح ىحه 
 مغ عخكض التجارة. 

 زكاة الدركع ك الثسار :

ة  -الدركع ك الثسار فالسخاد بيا ىشا ىػ العذب، شبعًا زكاة األكراؽ الفزّضة أمَّا زكاة  ية كالفزَّ األكراؽ الشقجِّ
كاحج باألربعضغ، أك اثشاف ك نرف في السئة، أمَّا زكاة البقخ فالثبلثػف تبضعًا كاألربعػف ٌمدشًا، كاألربعػف  -كالحىب 

رجح األقػاؿ بأصحُّ األقػاؿ أفَّ كل ما أخخجتو األرض عمضو شاة شاًة، كىكحا...لكغ في زكاة الدركع كالثسار أ
العذخ إذا كاف بعبًل كنرف العذخ إذا كاف ساقضًا، اآلف يحسل عمى ذلظ العدػل، إذا كاف مذخكع عدل، إذًا 
مذخكع العدل في الكيػؼ، في األشجار، مغ دكف ثسغ خبليا، مغ دكف مبضجات، عمضو العذخ أمَّا إذا كاف العدل 

ل ليا أثساف فضيا نفقات صضانة ك عشاية كانتقاؿ فعمضيا نرف العذخ، أّؼ يمحق اإلنتاج الحضػاني باإلنتاج مشاح
الدراعي، فإذا كانت ىشاؾ نفقات كثضخة، كأف تكػف الدراعة مدقضة ففضو نرف العذخ، كإذا كاف نفقاتو قمضمة كأف 

ى اإلنتاج الشباتي في أصحِّ األقػاؿ، كربّّشا عدَّ كّجل تكػف الدراعة بعبًل ففضو العذخ، كيحسل اإلنتاج الحضػاني عم
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 قاؿ: 
َراِدِه َكاَل ُتْدِخُفػا ِإَنُو اَل ُيِحُب اْلُسْدِخِفضَغ   َْ َقُو َيْػـَ  َْ  ﴿ َكَآُتػا 

 [ 141] سػرة األنعاـ: 

التفاح، لضذ فضو زكاة، إذا إندانًا ما كاف يسمظ بدتاف تفاح، كل تفاحِو ُاستيِمظ كُأِكل مغ عمى الذجخ قبل جشّي 
لكغ يـػ الحراد مثبًل قصف أربعضغ صشجكقًا، لػ فخضشا جاره كاف إندانًا فقضخًا كبحاجة إلى مداعجة، ىل مغ 
السعقػؿ مثبًل أف نعصضو خسدة صشاديق تفاح أيزًا نشطخ إلى مرمحة الفقضخ، مسكغ أف أعصضو ثسغ نرف 

 الدكاة عضشًا نقجًا أفزل.العذخ مغ ىحا اإلنتاج نقجًا، أّؼ إذا كاف دفع 

فإذا كاف عشجؼ إنتاج قسح ، كىحا فقضخ كعشجه مصحشة كعشجه تشػر، فكضذ القسح يكفضو سشة تقخيبًا، وهللا أعصضو مغ 
 زكاة القسح عضشًا. 

أمَّا إذا كاف عشجؼ كخز، كجشضت مئة صشجكؽ كخز مثبًل، فالُعْذخ َعْذُخ صشاديق فإذا أعصضت جارؼ َعْذَخ 
صشجكؽ كزنو يقجر بعذخيغ كضمػ، ماذا يدتفضج ىحا الفقضخ مغ كل ىحه الرشاديق؟ ىحا لضذ مغ  صشاديق، كل

السعقػؿ، إذًا أعصضو ثسغ الخسذ صشاديق أك ثسغ العذخ صشاديق، إذًا دائسًا دفع الدكاة في الفػاكو ك الثسار ك 
اج أـ أعصضو مااًل؟ مسكغ أف يكػف الدركع كالسحاصضل كالبدتشة، أيُّيسا أندب لمفقضخ؟ أف أعصضو مغ ىحا اإلنت

ارة أـ صشجكؽ فاكية؟ صشجكؽ تفاح كالباقي أعصضو مااًل.  ساكغ إلى جانبي كفقضخ، أعصضو سحَّ

ىشاؾ سؤاؿ سألشي بو أ حج األخػة، شخز ما جشى ألف صشجكؽ تفاح، فيل الدكاة عمى األلف؟ يقػؿ: دفعت 
ة ك الثانضة ك الثالثة، مبضج  خسدًا كثسانضغ ألف لضخة مراريف، كل لضتخ مبضج ثسشو ألفا لضخة، كقج عسمت أكؿ رشِّ

كًا، كىشاؾ أجػر عساؿ، فالشفقات الت ي أنفقت عمى ىحه السدرعة حتى آخخ ىحا فصخؼ ك حذخؼ، كاشتخػ محخِّ
اإلنتاج تحدع مغ ثسغ اإلنتاج، لضذ مغ السعقػؿ أف نقػؿ لو: عمى األلف صشجكؽ زكاة كما دفعو؟ دفع خسدًا 
كثسانضغ ألفًا كشفقات، أجػر عساؿ، ك أجػر جشي، كأثساف صشاديق، كأثساف مبضجات كرش، لحلظ نفقة الدراعة، 

ج، فالتفاضل، إذا كاف اإلنتاج بعبًل مغ دكف عشاية، مغ دكف مراريف يكػف عذخًا، الشفقة تحدع مغ ثسغ اإلنتا
 كإذا كاف سقّضًا فشرف العذخ. 
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 كجػب الدكاة في كل محرػؿ ثابت أساسي عمضو استيبلؾ شجيج :

ك الذعضخ شبعًا، أنا مػضػعاتي كمَّيا مػضػعات خبلفضة، الشبّي عمضو الربلة ك الدبلـ ذكخ أفَّ الدكاة في القسح 
كالدبضب ك التسخ، أمَّا العمساء فاختمفػا، ىل تجب الدكاة في ىحه األشضاء لحاتيا أـ لعمة فضيا؟ إذا كانت لحاتيا إذًا ال 
تجب الدكاة سػػ في ىحه األربعة محاصضل، إذا كاف فقط في القسح، مثبًل إذا كاف شخز يػجج عشجه مذخكع 

جج مدارع ضخسة، كآخخ عشجه مذخكع كخز، كآخخ عشجه مذخكع فخيد، تفاح إنتاجو الدشػؼ خسدسئة ألف لضخة، تػ 
ك رابو عشجه مذخكع عدل ضخع، مذخكع أبقار، مذخكع دكاجغ، ىحه لضذ عمضيا زكاة، فقط القسح ك الذعضخ 
 كالدبضب ك التسخ؟ ال، العمساء قالػا: تجب الدكاة ال في ذكاتيا بل لعمَّة فضيا، أؼ السحاصضل األساسضة ليا أسعار
 ثابتة كعمضيا شمب كبضخ، قج يكػف ىشاؾ إنداف قج زرع تػتة كاحجة فقط كيدتيمكيا استيبلكًا ىحا بحث آخخ.
أمَّا كل محرػؿ ثابت أساسي عمضو استيبلؾ شجيج، فيحا السحرػؿ تجب فضو الدكاة، مذخكع فخيد ُيباع فضو 

ثبًل فصخ، ىل عمضو زكاة؟ الفصخ ثسشو غاٍؿ الكضمػ الػاحج بدبعضغ لضخة، فيحا السذخكع ناجح ججًا، ىشاؾ مذخكع م
ججًا!! كل مذخكع إنتاجي زراعي أك حضػاني؛ أبقار، أغشاـ، دكاجغ، عدبًل مثبًل، ىحا كمو عمضو زكاة، كمقجاره 
العذخ إذا كاف بعبًل، كنرف العذخ إذا كاف سقضًا، اإلنتاج الحضػاني يقاس عمى ذلظ، السشاحل في كيػؼ الجباؿ، 

تاف، ىحا العدل ماداـ في كيف فعمضو زكاة العذخ، كلكغ عشجما تكػف قج دفعت ثسغ مشاحل، كثسغ مثبًل عشجه بد
 أجيدة، كأدكات كشسع، إذًا عشجئح نرف العذخ.

ىحه بعس السعمػمات، نحغ لع نجخل بالتفرضبلت كال في الخبلفضات، ىحه معمػمات دقضقة، نراب الدكاة عذخة 
ثل بعزيا، لػ كاف عشجؾ ثبلثة آالؼ، كقمضل مغ الفزة بألفضغ، ك ذىب آالؼ لضخة سػرؼ، فزة، ذىب، كرؽ، م

بألف، يربح السجسػع عذخة آالؼ، يجب أف تزعّّ األمػاؿ إلى بعزيا، أمَّا مػضػع أف يحػؿ عمضو الَحػؿ فإذا 
لضختضغ في كجج معظ الشراب في شخفّي العاـ تجب فضو الدكاة، لكغ إندانًا مشذئًا خصًا بضانًا، عذخة آالؼ نقرػا 

شيخ الكانػف الثاني، إذًا لضذ عمضيع زكاة!!! زادكا خسذ لضخات، نقرػا ألف لضخة، ىحا أمخ مدتحضل، شبعًا ىشاؾ 
كتب تجخل في تفرضبلت مدعجة، نحغ نخيج أف نقػؿ: الساؿ إذا كجج في شخفّي العاـ فػؽ الشراب عمضو زكاة، 

 انتيى األمخ. 
؟ إذا كاف معظ ماؿ فػؽ الشراب ادفع زكاة، كاحج رمزاف الثاني معظ كاحج رمزاف ماذا يػجج معظ مغ الساؿ

ماؿ فػؽ الشراب ادفع زكاتيع، كانتيى األمخ، ىحا الساؿ كالػرؽ ك الفزة كالحىب كعخكض التجارة كزكاة اإلنتاج 
 الدراعي كالبقخ كالغشع كالساعد كما شاكل ذلظ. 
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 زكاة الحمي :

ًا عمى جػاب مغ أحج الحزػر حػؿ  ىحا السػضػع: معي جشديخ كاحج، زكجاف مغ الحمق ىحا ىػ الحمّي، أمَّا ردَّ
أممظ ثبلثضغ جشديخًا ثسشيع ممضػف لضخة مثبًل فيحه لضدت حمّي، ألف ىشاؾ عخفًا، ىحه الديشة يسكغ أف تػضع في يج 

ة، أمَّا إذا كاف السخأة كفي آذانيا كفي رقبتيا، مسكغ أف نزعيع كمَّيع فػؽ بعزيع فأغمب الطغ الكسضة السعقػل
خخ أمػالو بذكل حمّي، ىحا لضذ بحمّي، حتى العمساء قالػا: لػ أفَّ سػارًا انكدخ فػضعشاه في الجرج،  اإلنداف يجِّ
 ىحا أصبح اآلف مااًل، ماداـ ىحا الدػار ال ُيدَتيمظ أصبح مااًل انقمب مغ سػار إلى ذىب لو ثسغ.

كثضخة، كأرادت أف تتقخب إلى هللا تعالى، بجفع زكاة ىحه األساكر،  امخأة مػسخة معيا أمػاؿ فائزة، أمػاؿ مقزّضة
 فيحا مغ باب اإلحداف، لكششا نحغ نخيج الفخض: 

ّق ِلمَداِئِل َكاْلَسْحُخكـِ   َْ  ﴿ َكِفي َأْمَػاِلِيْع 
 [ 19] سػرة الحاريات: 

ىحا لع يعج حمّضًا، ىحا أصبح أمػااًل الحمّي بالعجد السعقػؿ، بالحجع السعقػؿ، لكغ جشديخًا ثسشو مئة ألف لضخة، 
 مّجَخخة. 

 تمخضز لسا سبق :

عمى كلٍّ مػضػع زكاة الساؿ، زكاة الدراعة، شخز عشجه إنتاج تفاح، لػ فخضشا استقخض أجػر العساؿ، 
استقخض ثسغ السبضجات، استقخض مثبًل أجػر فبلحة األرض، أجػر الجشي، ىحه كميا قخكض، فمػ كاف اإلنتاج 

، كعمضو قخكض بخسدضغ ألفًا، فحدسو السراريف مغ ثسغ اإلنتاج الكمي بقي التفاضل، فيحه السئة مئتي ألف
كالخسدػف ألفًا، لػ كاف البدتاف سقي، كبسحخكات، السحّخؾ لو صضانة كمازكت ك... فالدكاة ىشا نرف العذخ، 

اة مغ السحرػؿ، فمػ كانت الدكاة أؼ كاحج مغ عذخيغ تقخيبًا، فيحه السئة كالخسدػف ليع مقجار، كيسكغ دفع الدك
عذخيغ صشجكؽ تفاح، كأنت تعخؼ عذخيغ أسخة فقضخة، فتػزع عمضيع ىحه الرشاديق، لكشظ ال تعخؼ عذخيغ أسخة 

 فقضخة، فتعصي ألسخة فقضخة صشجكقضغ، كتػزع الباقي نقجًا. 
*** 
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 سالع بغ عبج هللا بغ عسخ :

الجمضل سالع بغ عبج هللا بغ عسخ، التابعّي الحؼ تحّجثشا عشو في بقي أف نتحّجث في درس الضـػ عغ التابعّي 
الجرس الساضي لو قّرة أخخػ، سالع بغ عبج هللا بغ عسخ لع ُيقِبل عمى الجنضا كسا أقبل عمضيا غضخه، كلع يحَفل 

لعاجمة رجاء بعَخضيا الفاني، كسا حفل بيا سػاه، كإنسا زىج بسا في أيجؼ الشاس رغبًة بسا عشج هللا، كأعخض عغ ا
الفػز باآلجمة، جّخب خمفاء بشي أمّضة أف يغجقػا عمضو الخضخ، كسا أغجقػا عمى غضخه، فػججكه زاىجًا بسا في أيجييع، 

 ُمدَترغخًا لمجنضا كما فضيا.
ففي ذات سَشٍة، قِجـ سمضساف بغ عبج السمظ حاّجًا، فمسا أخح يصػؼ شػاؼ القجـك أبرخ سالسًا بغ عبج هللا بغ 

مذ قبالة الكعبة في خزػٍع، كيحّخؾ لدانو بالقخآف الكخيع في تبّتٍل كخذػع، كَعِبَخاتو تشيسخ عمى خّجيو، عسخ، يج
حتى كأّف كراء عضشضو بحخًا مغ الجمػع، فمسا فَخغ الخمضفة مغ شػافو، كصّمى ركعتضغ سشَّة الصػاؼ، تػّجو إلى حضث 

مكانو بجانبو، ككاد يَسذُّ بخكبتضو ركبتو، فمع يتشّبو لو  يجمذ سالع بغ عبج هللا فأفدح الشاس لو الصخيق حتى أخح
سالع، لع يشتبو كلع يمتفت إلضو ألّنو كاف مدتغخقًا بسا ىػ فضو، مذغػاًل بحكخ هللا عغ كل شيء، كشفق الخمضفة يخقب 

اتتو الفخصة، سالسًا بَصخٍؼ خفي، كيتمّسذ فخصةً  يتػّقف فضيا عغ القخاءة، كيكّف عغ الشحضب حتى يكّمسو، فمسا ك 
ماؿ عمضو كقاؿ: الدبلـ عمضظ يا أبا عسخ كرحسة هللا، فقاؿ: كعمضظ الدبلـ كرحسة هللا كبخكاتو، فقاؿ الخمضفة 
برػٍت خفضف: سمشي حاجًة أقزضيا لظ يا أبا ُعَسخ؟ فمع يجْبو سالٌع بذْي، فطّغ الخمضفة أّنو لع يدسعو، فساؿ عمضو 

شي حاجًة ألقزضيا لظ؟ فقاؿ سالع: وهللا إني ألستحضي أف أكػف في بضت أكثخ مغ ذؼ قبٍل كقاؿ: رغبت أف تدأل
هللا عد كجل ثع أسأؿ أحجًا غضخه، فخجل الخمضفة كسكت، لكشو ضّل جالدًا في مكانو، فمسا قزَضت الربلة نيس 
 عمضو سالٌع يخيج السزّي إلى رْحمو، كحػلو جسػع الشاس، ىحا يدألو عغ حجيٍث مغ أحاديث رسػؿ هللا صمى هللا

كسّمع، كىحا يدتفتضو في أمٍخ مغ أمػر الجيغ، كثالٌث يدتػضحو في شأٍف مغ شؤكف الجنضا، كرابٌع يصمب مشو 
الجعاء، ككاف في جسمة َمغ لحق بو خمضفة السدمسضغ سمضساف بغ عبج السمظ، فمسا رآه الشاس كّسعػا لو حتى حاز 

نو قائبًل: ىا نحغ قج غَجكنا خارج السدجج، فَدمشي حاجًة مشكبو مشكب سالع بغ عبج هللا، فساؿ عمضو كىسذ في أذ
فقاؿ  -ىل لظ عحر؟ في الجاخل تدتحي أف تدأؿ غضخ هللا كأنت في بضت هللا، ىشا ىل لظ عحر؟  -أقزضيا لظ؟ 

سالع: مغ حػائج الجنضا أـ مغ حػائج اآلخخة؟ أؼ تخيج أف تقزي لي حاجًة مغ حػائج الجنضا أـ مغ حػائج اآلخخة؟ 
رتبظ الخمضفة كقاؿ: بل مغ حػائج الجنضا، لضذ عشجؼ شيء مغ اآلخخة، َسمشي مغ حػائج الجنضا، فقاؿ لو سالع: فا

فكضف أشمبيا مسغ ال يسمكيا؟ ضغ الخمضفة أنو  -كىػ هللا سبحانو كتعالى -إني لع أشمب حػائج الجنضا مسغ يسمكيا
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اؿ لو: أسألظ أف تشقحني مغ الشار، قاؿ: ىحه ال قج يسمظ أحج حػائج اآلخخة، قاؿ: بل مغ حاجات اآلخخة، فق
أممكيا، قاؿ إذًا لضذ لي عشجؾ حاجة، فانرخؼ الخمضفة، كقج خجل كاستحضا، كقاؿ: ما أعّدكع يا آؿ الخّصاب! ما 
أعّدكع! فقج أعّدكع هللا بالدىج كالُتقى، كما أغشاكع يا آؿ الخصاب، بارؾ هللا عمضكع مغ آؿ بضتو، ما ىحه العدة 

 تعّفف كالتجّسل؟! كىحا مغ صفات السؤمغ، شخؼ السؤمغ قضامو بالمضل، كعّده استغشاؤه عغ الشاس.كال
قضل: كفي الدَشة التي قبميا حّج الػلضج بغ عبج السمظ، فمسا أفاض الشاس مغ عخفات لقي الخمضفة سالَع بغ عبج هللا  

حضاه كبّضاه، ثع نطخ إلى جدجه السكذػؼ، فػججه  -اـبضاه: دعا لو بخفع السق -في مددلفة، كىػ ُمحِخـ، فحّضاه كبّضاه
ـّ البشضة، بادؼ القّػة، كأنو بشاٌء مبشّي، فقاؿ لو: إنظ َلَحَدغ الجدع يا أبا عسخ، فسا أكثخ شعامظ، ماذا تأكل؟  تا

ىل يؤكل  -فقاؿ: الخبد كالديت، كإذا كججت المحع أحضانًا أكمتو، فقاؿ: الخبد كالديت! قاؿ: نعع، قاؿ: َأَك تذتيضو 
أتخكو  -إذا كاف عشجؾ شعاـ ال تذتيضو اتخكو فتذتيضو فضسا بعج  -قاؿ: إف لع أشتِيو أتخكو حتى أشتيضو  -معظ؟ 

 حتى أشتيضو. 

 الذبو بضغ سالع ك ججه الفاركؽ في الجيخ بكمسة الحق :

أشبَيو أيزًا في الجَيخ  كسا أشَبو سالٌع جّجه الفاركؽ في اإلعخاض عغ الجنضا، كالدىج في عَخضيا الفاني، فقج
 بكمسة الحّق ميسا كانت ثقضمة الػشأة.

قضل: ىحا التابعّي دخل مّخة عمى الحّجاج في حاجٍة مغ حػائج السدمسضغ، ال يذَخع لمسؤمغ كالتقي أف يجخل عمى 
إذ أتَي األمضخ إال مغ أجل أف يقزي حاجًة مغ حػائج السدمسضغ، ال لمتدّلف بل لقزاء الحاجات، كفضسا ىػ كحلظ 

فالتفت  -مكبَّمضغ  -الحجاج بصائفٍة مغ الخجاؿ، ُشْعِث الذعػر، ُغْبخ األجداـ، ُصفخ الػجػه، مقّخنضغ باألصفاد 
الحجاج إلى سالع كقاؿ: ىؤالء ُبغاٌة ُمفدجكف في األرض، ُمدتبضحػف لسا حّخـ هللا مغ الجماء، ثع أعصاه سضفو 

فالحجاج أراد أف يغصي عسمو، بأف يقـػ ىحا التابعي الجمضل  -حا اقتل ى -كأشار إلى أكليع كقاؿ: عمضظ بيحا 
حفضج سضجنا عسخ بقتميع، فضكػف ىحا العسل مذخكعًا، أعصاه سضفو، كفي ىحا إحخاٌج كبضخ، كقاؿ: عمضظ بيحا األكؿ، 
ـػ اقتمو، فقع إلضو كاضخب عشقو، فأخح سالع الدضف مغ يجؼ الحجاج كمزى نحػ الخجل، كقج شخرت أبرار الق
نحػه تشطخ ماذا يفعل، أيفعميا؟ فمسا كقف عمى الخجل قاؿ لو: أمدمٌع أنت؟ قاؿ: نعع، كلكغ ما أنت كىحا الدؤاؿ؟ 
قاؿ: امس إلنفاذ ما ُأمخت بو، قاؿ لو سالع: كىل صّمضت الربح؟ قاؿ الخجل: قمت لظ إني مدمع كتدألشي إف 

مدمسًا ال يرمي؟ فقاؿ سالع: أسألظ أجبشي، كشت صمضت الربح؟ شبعًا صمضت الربح، كىل تطّغ أّف ىشاؾ 
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؟ ىحا الضـػ بالحات، فقاؿ الخجل: ىجاؾ هللا، قمت لظ: نعع، كسألتظ أف تشفح ما أمخؾ بو  أصمضت الربح ىحا الضـػ
ىحا األمضخ، كإال عّخضت نفدظ لدخصو، أؼ نّفح األمخ كإال يدخط عمضظ، ىكحا يقػؿ لو الخجل، كإال يدخط 

ى الحجاج، كرمى الدضف بضغ يجيو كقاؿ: ىحا الخجل يقػؿ: إنو مدمع، كقج صّمى الربح ىحا عمضظ، فخجع سالع إل
، كقج بمغشي أف الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:   الضـػ

ـَ ال َيْصُمَبَشَظ َّللَاُ   ِمْغ ِذَمِتِو ِبَذْيٍء (( )) َمْغ َصَم  َصبلَة الُرْبِح َفُيَػ ِفي ِذَمِة َّللَاِ َعَد َكَجَل، َفاْنُطْخ َيا ْبَغ آَد
]  ]أحسج َعْغ ُجْشُجِب ْبِغ ُسْفَضاَف اْلَبَجِميِّ

كإني ال أقتل رجبًل دخل في ذّمة هللا عد كجل، فقاؿ لو الحّجاج ُمغَزبًا: إنشا ال نقتمو عمى تخؾ فعل الخضخ، كإنسا 
إف في الشاس َمغ ىػ َأكلى مشي كمشظ نقتمو ألنو أعاف َمغ أعاف عمى قتل الخمضفة عثساف بغ عفاف، فقاؿ لو سالع: 

بجـ عثساف، فدكت الحجاج كلع يجب بأؼ جػاب، ثع إف أحج شيػد السجمذ قجـ عمى السجيشة كأخبخ عبج هللا بغ 
فضسا شمبو الحجاج مغ ابشو سالع، فمع يتخّيث حتى يدسع بقضة الخبخ، كإنسا بادر محّجثو قائبًل: "كما  -كالجه  -عسخ 

 حجاج؟ فقضل لو: صشع كحا ككحا، فُدّخؼ عشو كقاؿ: كّضٌذ كّضذ، أؼ عاقٌل عاقل". صشع سالٌع بأمخ ال

 رسالة سالع بغ عبج هللا إل  عسخ بغ عبج العديد :

كلسا آلت الخبلفة إلى عسخ بغ عبج العديد، كتب إلى سالع بغ عبج هللا: يا سالع بغ عبج هللا، يقػؿ لو، أما بعج: 
ابتبلني بو مغ كالية أمخ السدمسضغ، عغ غضخ مذػرة مشّي كال شمب، فأسأؿ هللا "فإف هللا عد كجل ابتبلني بسا 

الحؼ ابتبلني بيحا األمخ أف يعضششي عمضو، فإذا جاءؾ كتابي ىحا فابعث لي بكتب عسخ بغ الخصاب ك أقزضتو 
 .كسضختو، فإنّي عاـز عمى أف أتِّبع سضختو، كأسضخ عمى نيجو، إف أعانشي هللا عمى ذلظ كالدبلـ"
فكتب سالع إلى الخمضفة عسخ بغ عبج العديد، أمَّا بعج: " فقج كصمشي كتابظ الحؼ فضو أف هللا عد كجل ابتبلؾ 
بإمخة السدمسضغ، مغ غضخ شمٍب مشظ كال مذػرة، كإنظ تخيج أف تدضخ بدضخة عسخ، فبل يُفتظ أنظ في زماٍف غضخ 

 رجاؿ عسخ.زماف عسخ، ىحه أكؿ مبلحطة، كأنو لضذ في رجالظ َمغ يساثل 
يحكى أف أحجىع تصاكؿ عمى سضجنا عمي، قاؿ: أجبشي أييا األمضخ لساذا انراع الشاس ألبي بكٍخ كعسخ أؼ 

ككاف سضجنا عمي فصشًا فقاؿ لو: ألف أصحابيع كانػا أمثالي، كأما  -فضو استفداز  -أشاعػىع كلع يشراعػا إلضظ؟ 
كلكغ اعمع أنظ إف أردت الحق كنػيتو أصحابي فيع أمثالظ، قاؿ لو: لضذ في رجالظ مغ يساثل رجاؿ عسخ، 

كأتاح لظ عسااًل يقػمػف لظ بو، كأتاؾ بيع مغ  -ىحه أكؿ مبلحطة، إف أردت الحق كنػيتو  -أعانظ هللا عمضو 
حضث ال تحتدب، فإف َعػف هللا لمعبج عمى قجر نضتو، فسغ تّست نضتو في الخضخ تّع عػف هللا لو، كمغ قّرخت نّضتو 
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بقجر نقز نضتو، كإذا نازعتظ نفدظ إلى شيء مسا ال يخضي هللا عد كجل فاذكخ مغ كاف نقز مغ عػف هللا لو 
قبمظ مغ ذكؼ الدمصاف الحيغ سبقػؾ إلى الخحضل عغ ىحه الجنضا، يقاؿ: إف عسخ بغ عبج العديد ما دخل إلى 

 مجمذ الخبلفة إال تبل ىحه اآلية: 
 َجاَءُىْع َما َكاُنػا ُيػَعُجكَف * َما َأْغَش  َعْشُيْع َما َكاُنػا ُيَسَتُعػَف   ﴿ َأَفَخَأْيَت ِإْف َمَتْعَشاُىْع ِسِشضَغ * ُثعَ 

 [ 207-205] سػرة الذعخاء: 

كإذا نازعتظ نفدظ إلى شيء مسا ال يخضي هللا عد كجل، فاذكخ مغ كاف قبمظ مغ ذكؼ الدمصاف الحيغ سبقػؾ 
يع التي كانػا يذيجكف بيا المحات السحّخمة، ككضف إلى الخحضل عغ ىحه الجنضا، كاسأؿ نفدظ كضف تفقأت عضػن

تسّدقت بصػنيع التي كانػا ال يذبعػف بيا مغ الذيػات، ككضف كانػا زيًة لػ تخكت إلى جانب مفاتششا كلع تػار 
 التخاب لزججشا مغ ريحيا، كلسّدشا الزّخ مغ نتشيا، كالدبلـ عمضظ كرحسة هللا كبخكاتو".

بغ عسخ بغ الخصاب عّسخ عسخًا مجيجًا حافبًل بالتقى، كالربلح، كباليجػ، كقج أعخض يخكػ أّف سالع بغ عبج هللا 
عغ زيشة الجنضا كزخخفيا، كأقبل بابتبلئو عمى ما يخضي هللا تعالى، فأكل مغ الصعاـ ما غُمب، كلبذ مغ الثضاب ما 

شّػ األميات، فمّسا أتاه الضقضغ خُذغ، كغدا الخـك مع جضػش السدمسضغ جشجيًا، كقزى حػائج السدمسضغ كحشا عمضيع ح
ارتّجت السجيشة حدنًا عمضو، كتخؾ نعضو في كل قمٍب لػعة، كعمى كل خجٍّ دمعة، ك ىّب الشاس، كل الشاس يذضعػف 
جشازتو، كيذيجكف دفشو، ككاف ىذاـ بغ عبج السمظ يػمئٍح مػجػدًا في السجيشة، فخخج لمربلة عمضو كتذضضعو، فمسا 

قيع، ىالتو كثختيع، كأثارت في صجره شضئًا مغ الحدج، فدأؿ نفدو: تخػ كع يخخج مغ ىؤالء رأػ تداحع الشاس كتجف
الشاس لػ أف خمضفة السدمسضغ مات في بمجىع؟ ثع قاؿ إلبخاىضع بغ ىذاـ السخدكمي كالضو عمى السجيشة: افخض عمى 

ـ باألربعة آالؼ، ىكحا كاف سالع بغ أىل السجيشة أف يبعثػا أربعة آالؼ رجٍل إلى الثغػر لضحاربػا، فدسي ىحا العا
 عبج هللا بغ عسخ، رحسو هللا تعالى.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : أْكاـ الدكاة15الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، إنظ 

ك أرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ.

 خ السدمسضغ :اإلْداف في السعاممة لمسدمسضغ ك غض

 أييا األخػة السؤمشػف: 
 )) اْلُسْدِمُع َمْغ َسِمَع اْلُسْدِمُسػَف ِمْغ ِلَداِنِو َكَيِجِه َكاْلُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَي  َّللَاُ َعْشُو ((

 ]البخارؼ عغ عبج هللا بغ َعْسخك[

ألدشة السؤمشضغ، قج يتػىع بعس السؤمشضغ أف السدمع عمضو أف يحدغ معاممتو لمسدمسضغ فحدب بضشسا لػ قرخ مع 
 غضخ السدمسضغ فبل شيء عمضو ألف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

 ))اْلُسْدِمُع َمْغ َسِمَع اْلُسْدِمُسػَف ِمْغ ِلَداِنِو َكَيِجِه ((
لو معشى دقضق ججًا قج ال يخصخ بباؿ أحج كىػ أف مجسػع السدمسضغ، سسعة كالحقضقة ىي أف ىحا الحجيث 

السدمسضغ، شخرضة السدمسضغ السعشػية يجب أف تدمع مغ ىحا السدمع، أؼ أنت لػ عاممت مجػسضًا أك عابج صشع، 
 .كأسأت إلضو كعخؼ أنظ مدمع ال يتيسظ أنت بل يتيع إسبلمظ، بل يتيع اإلسبلـ كمو، بل يتيع الجيغ كمو

فأنت ال كسا يطغ بعس الشاس مغ أنظ يجب أف تحدغ السعاممة لمسدمسضغ فقط يجب أف تحدغ السعاممة لكل  
السخمػقات، فمػ أنظ كشت دقضقًا في معاممتظ مع السدمسضغ كجب أف تكػف أكثخ دقة بآالؼ السخات فضسا لػ تعاممت 

ظ أنت، ىػ مدمع كأنت مدمع، فإذا أسأت مع غضخ السدمسضغ، ألنظ إذا عاممت مدمسًا كقرخت معو يتيسظ بذخر
إلضو يقػؿ: فبلف الفبلني أساء إلي، لكشظ إذا عاممت غضخ مدمع كأسأت إلضو مباشخًة يصػؿ ديشظ يقػؿ: أىكحا 
اإلسبلـ؟ أإسبلمكع يأمخكع بيحا؟ أىكحا يشبغي أف يفعمو السدمع أىحا ىػ الجيغ؟ أىحا ىػ ديغ هللا عد كجل؟ شيء 

ت غضخ السدمع فعج لمسئات، إذا ضغ أنظ قج أخحت مالو بغضخ حق لغط في عخض السدمسضغ، دقضق ججًا إذا عامم
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إذا كحبت عمضو لغط في عخض السدمسضغ، فبل يكػف السدمع مدمسًا حقًا حتى يشجػ السدمسػف جسضعًا في سسعتيع 
، كلكغ قج يفيسو بعزيع مغ لدانو كيجه، ىحا الحجيث الذخيف لػ شبقو السدمسػف لجخل الشاس في ديغ هللا أفػاجاً 

عمى أنظ يجب أف تكػف دقضقًا مع السدمسضغ فقط، أما مع غضخ السدمسضغ فيؤالء كفار خح مغ أمػاليع ما شئت، 
ىحا كبلـ فارغ ال يخضي هللا عد كجل، كال يشصبق مع نز ىحا الحجيث، السدمسػف ليع شخرضة معشػية، 

سدمسضغ كأساء ليع فإف ىحه الدسعة قج تخجش، كإف ىحا السدمسػف ليع سسعٌة شضبة، كل مغ تعامل مع غضخ ال
 الخيح الصضب قج تدػء، كإف ىحه الدسعة الصضبة قج تراب بالخمل كالعصب. 

 )) اْلُسْدِمُع َمْغ َسِمَع اْلُسْدِمُسػَف ِمْغ ِلَداِنِو َكَيِجِه َكاْلُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَي  َّللَاُ َعْشُو ((
  بغ َعْسخك[]البخارؼ عغ عبج هللا

ككأف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يجعل العسل عسمضغ، عسل المداف كعسل البشاف، فالمداف لو عسل، فالغضبة مغ 
معاصي المداف، كالشسضسة، كالػشاية، كالدخخية، كاالستيداء، كاالستعبلء، ىحه كميا مغ أعساؿ المداف، اإلنداف 

إنداف، يكفي أف يصػلو بكمسات نابضة، يكفي أف يشع بضغ شخرضغ، بضغ كإف لع يفعل شضئًا ماديًا يكفي أف يدتيدغ ب
 مؤمشضغ يكفي أف يفخؽ بمدانو.

فذتاف أف تفيع ىحا الحجيث عمى أف السدمع عمضو أف يكػف محدشًا لمسدمسضغ فقط كبضغ أف تفيع الحجيث عمى أف 
السدمع يجب أف يبالغ في دقة معاممتو لغضخ السدمسضغ، لئبل يداء إلى سسعة السدمسضغ، كبيحا يزعف السدمسػف 

 أماـ خرػميع مغ شخيقة إساءة معاممة اآلخخيغ. 

 ػح عم  مرخاعضو مغ السعرضة إل  الصاعة :باب اليجخة مفت

 كالقدع اآلخخ مغ الحجيث: 
 ))... َكاْلُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَي  َّللَاُ َعْشُو ((

 ]البخارؼ عغ عبج هللا بغ َعْسخك[

الحقضقة باب اليجخة مغ مكة إلى السجيشة قج أغمق بعج الفتح، كلكغ باب اليجخة مفتػح عمى مرخاعضو بضغ كل 
مجيشتضغ إلى آخخ الدماف يذبياف مكة كالسجيشة، أك باب اليجخة مفتػح عمى مرخاعضو مغ السعرضة إلى الصاعة، 

 مغ الكفخ إلى اإليساف، مغ السحخمات إلى السباحات. 
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 ْلُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَي  َّللَاُ َعْشُو (())... َكا
 ]البخارؼ عغ عبج هللا بغ َعْسخك[

 كالحجيث متفق عمضو، كقج قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: 

 )) اْلِعَباَدُة ِفي اْلَيْخِج َكِيْجَخٍة ِإَلَي ((
 ] مدمع عغ معقل بغ يدار [

ضات عاريات، الساؿ مذبػه، أؼ معطع السعاصي تججىا أؼ أنت إذا كشت في زمغ صعب، في الصخيق نداء كاس
في كل مكاف، كأنت حفطت أمخ ديشظ فيحا عسل عطضع، وهللا سبحانو كتعالى رشحظ لسقاـ رفضع، ألنظ إذا شبقت 

 أمخ هللا في زمغ الفتغ كفي زمغ الفداد فيحا لو أجخ عطضع لحلظ: 

 َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َيْأِتي َعَم  الَشاِس َزَماف  الَراِبُخ ِفضِيْع َعَم  ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ 
 ِديِشِو َكاْلَقاِبِس َعَم  اْلَجْسِخ((

 ] التخمحؼ عغ أنذ[

َكَسَمَع َقاَؿ: اْلُسْدِمُع َمْغ َسِمَع اْلُسْدِمُسػَف ))َعْغ َعْبجِ َّللَاِ ْبِغ َعْسٍخك َرِضي الَميع َعْشيَسا َعِغ الَشِبيِّ َصَم  الَميع َعَمْضِو 
 ِمْغ ِلَداِنِو َكَيِجِه َكاْلُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَي  َّللَاُ َعْشُو ((

 ]البخارؼ عغ عبج هللا بغ َعْسخك[

 * * * 

 صجقة الفصخ :

اـ، السػضػع السمح ىػ صجقة كاآلف نشتقل إلى أبحاث الدكاة بعج أف انتيت بفزل هللا كرحستو أبحاث الرض
 الفصخ.

أكاًل: السدمع في رمزاف لعمو لغا، تكمع كمسًة ال معشى ليا، لعمو تكمع كمسًة أساء بيا عغ غضخ قرج، فخبشا سبحانو 
كتعالى جعل صجقة الفصخ شيخًة لمرائع مغ كل لغػ كرفث، أؼ غمط غمصة، تكمع كمسة، نطخ نطخة، شبعًا بسا 

ا كاف مػقفو كامبًل، فيحا ما بجر مشو في رمزاف مغ تقرضخات، مغ لغػ في الحجيث، ىػ مباح، انذغل بذيء م
 مغ نطخة غضخ صحضحة تأتي ىحه الرجقة لتكػف كفارًة ليحه اليفػات، فقاؿ عمضو لربلة كالدبلـ: 
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اِئِع ِمَغ الَمْغِػ َكالَخَفِث َكُشْعَسًة ِلْمَسَداِكضِغ َفَسْغ )) َفَخَض َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َزَكاَة اْلِفْصِخ ُشْيَخًة ِلمَر 
 َأَداَىا َقْبَل الَربَلِة َفِيَي َزَكاة  َمْقُبػَلة  َكَمْغ َأَداَىا َبْعَج الَربلِة َفِيَي َصَجَقة  ِمَغ الَرَجَقاِت((

 ]أبػ داكد َعِغ اْبِغ َعبَّاس[

السدمسضغ، فبل يشبغي أف يفخح إنداف دكف إنداف بغس البرخ عغ دخمو  أؼ يـػ العضج ىحا يـػ تعع فضو الفخحة
كعغ مدتػاه االقترادؼ، يجب أف يفخح كل السدمسضغ، لحلظ فخضت ىحه الدكاة كىي زكاة الفصخ لتكػف شعسًة 

 لمسداكضغ كشيخًة لمرائسضغ. 

 كجػب زكاة الفصخ عم  الفقخاء ك األغشضاء :

الذيء اآلخخ مغ غخائب األمػر أف ىحه الدكاة تكاد تفخض عمى كل مدمع، أؼ مغ يسمظ قػت يػمو، مغ يسمظ 
ما يأكمو مداًء قػت لضمتو تجب عمضو زكاة الفصخ، قاؿ بعزيع: ىحا تجريب عمى دفع الساؿ حتى في أشج ساعات 

ىحا الفقضخ يأخح الساؿ في كل أياـ العاـ  العدخة، الفقضخ السعدخ عمضو أف يجفع ىحا الساؿ، أؼ هللا عد كجل جعل
لكغ عمضو أف يجفع زكاة الفصخ كلػ كاف معدخًا، كلػ كاف فقضخًا، كال يعفى مغ زكاة الفصخ إال مغ ال يجج شعاـ 
يػمو، شعاـ يـػ ال يجج، لكغ مغ كاف عشجه شعاـ يـػ فعمضو زكاة الفصخ، إف هللا سبحانو كتعالى فخضيا عمى 

ريبًا لو عمى دفع الساؿ، تجريبًا لو عمى أف يحكؽ شعع العصاء، شعع البحؿ، لمبحؿ كالعصاء شعع ال السدمع الفقضخ تج
يعخفو إال مغ ذاقو، حتى أنو في المغة العخبضة ىشاؾ كمسة األريحي، مغ ىػ األريحي؟ ىػ إنداف فػؽ الكخيع، 

غ األريحي يختاح لمعصاء، أؼ ىشاؾ يػجج عشجنا كخيع كيػجج سخي، الكخيع معخكؼ كالدخي الحؼ يكثخ البحؿ، لك
لحة في األخح كىشاؾ لحة في العصاء، ىحه المحة ال يعخفيا إال مغ ذاقيا، فكأف هللا سبحانو كتعالى أراد حضشسا فخض 
زكاة الفصخ عمى كل مدمع غشي أك فقضخ، صحضح أك مخيس، ذكخ أك أنثى، كأف هللا سبحانو كتعالى أراد أف يحيق 

 الفقخاء، إذًا تجب عمى الفقخاء كسا تجب عمى األغشضاء. شعع العصاء ليؤالء 

 ْكع صجقة الفصخ :

حكع صجقة الفصخ: فخض رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفصخ مغ رمزاف صاعًا مغ تسٍخ أك صاعًا مغ شعضٍخ عمى العبج 
 كالحخ كالحكخ كاألنثى كالرغضخ كالكبضخ مغ السدمسضغ: 
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ُحخِّ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َزَكاَة اْلِفْصِخ َصاًعا ِمْغ َتْسٍخ َأْك َصاًعا ِمْغ َشِعضٍخ َعَم  اْلَعْبِج َكالْ )) َفَخَض َرُسػُؿ 
   الَربلِة ((َكالَحَكِخ َكاألْنَث  َكالَرِغضِخ َكاْلَكِبضِخ ِمَغ اْلُسْدِمِسضَغ َكَأَمَخ ِبَيا َأْف ُتَؤَدى َقْبَل ُخُخكِج الَشاِس ِإلَ 

 ]البخارؼ َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضي َّللاَّ َعْشيَسا[

 كفي بعس األحاديث األخخػ:

ُحخِّ َكاْلَسْسُمػِؾ َصاًعا ))َفَخَض الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َصَجَقَة اْلِفْصِخ َأْك َقاَؿ َرَمَزاَف َعَم  الَحَكِخ َكاألْنَث  َكالْ 
َأْك َصاًعا ِمْغ َشِعضٍخ َفَعَجَؿ الَشاُس ِبِو ِنْرَف َصاٍع ِمْغ ُبخٍّ َفَكاَف اْبُغ ُعَسَخ َرِضي الَميع َعْشيسا ُيْعِصي  ِمْغ َتْسخٍ 

َت  ِإْف َكاَف  َكِبضخِ الَتْسَخ َفَأْعَػَز َأْىُل اْلَسِجيَشِة ِمَغ الَتْسِخ َفَأْعَص  َشِعضًخا َفَكاَف اْبُغ ُعَسَخ ُيْعِصي َعِغ الَرِغضِخ َكالْ  َْ
ـٍ َأْك ِلُضْعِصي َعْغ َبِشَي َكَكاَف اْبُغ ُعَسَخ َرِضي الَميع َعْشيَسا ُيْعِصضَيا اَلِحيَغ َيْقَبُمػَنَيا َكَكاُنػا ُيْعُصػَف قَ  ْبَل اْلِفْصِخ ِبَضْػ

 َيْػَمْضِغ ((
 ]البخارؼ َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضي َّللاَّ َعْشيَسا[

ضمػ كنرف تقخيبًا، قجر ىحا العاـ حّج زكاة الفصخ األدنى بخسذ كعذخيغ لضخة، كحّجه األعمى أؼ ما يعادؿ اثشضغ ك
"كما تشفقػا مغ خضخ يػفى إلضكع"، اإلنداف إذا كاف في بحبػحة كدفع خسدضغ ال يػجج مانع، دفع مئة ال يػجج 

يسا كبخ ىحا السبمغ في الشياية لظ مانع، دفع ألفًا ال يػجج مانع، كىحا في حدابو، إذا دفعت مبمغ إيجاع باسسظ م
ىحا السبمغ، حجىا األدنى خسذ كعذخكف لضخة عغ كل فخد أك عغ كل رجل تسػنو أك تمي عمضو، أؼ تشفق عمضو أك 
لظ عمضو حق الػالية، تصعسو أك تخعاه، شبعًا ىحا األمخ يقتجؼ الػجػب، زكاة الفصخ كاجبٌة عمى كل مدمع مالظ 

ـٍ، كفي  الشياية بإجساع العمساء مغ ممظ زاد يػمو، أؼ شعاـ يػمو. لمشراب كلػ غضخ نا

يخخجيا الخجل عغ نفدو، كعسغ يسػنو كيمي عمضو كأكالده الرغار الفقخاء كلػ كانػا أغشضاء لو أف يخخجيا مغ 
و ماليع، لػ رجل عشجه أكالد أغشضاء يخخج زكاة الفصخ مغ ماليع ىع، كعمى الجج أف يخخج زكاة الفصخ عغ أكالد ابش
إذا كانػا فقخاء عشج فقج أبضيع، أما أكالد ابشتو فغضخ مكمف أف يخخج عشيع زكاة الفصخ، كال يكمف الخجل أف يخخج 
عغ أكالده الكبار البالغضغ، كال عغ أبضو كأمو كلػ كانػا في عضالو، كال عغ زكجتو سػاء أكانػا جسضعًا فقخاء أـ 

فقخاء، أؼ زكجتو لضذ ليا دخل، يػجج عشجنا العجؿ كاإلحداف  أغشضاء، كإف كاف األفزل أف يخخج عشيع إف كانػا
دائسًا، ىشا حكع زكاة الفصخ فضيا نػعاف، يجػز إذا سأؿ رجل معدخ سؤاال دقضقًا: أنا لي حق أف أدفع عغ أكالد 
 ابشتي؟ نقػؿ لو: لدت مكمفًا، كلكغ األكلى أف تجفع عغ كل شخز تسػنو أؼ تصعسو، أك تمي عمضو بحق الخعاية،
حتى أف بعزيع يخخج زكاة الفصخ عغ الجشضغ الحؼ في بصغ أمو، لكغ األئسة الثبلث ذىبػا إلى أف الدكج ممـد 
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شخعًا بإخخاج صجقة الفصخ عغ زكجتو لكػنو ممدمًا باإلنفاؽ عمضيا، ككحلظ عغ أبػيو، كىحا ما انفخد بو السحىب 
كعغ كالجيو، ألنو في األصل ممـد باإلنفاؽ عمضيع،  الحشفي، لكغ السحاىب الثبلث تمـد الخجل أف يشفق عغ زكجتو،

نحغ يػجج عشجنا قاعجة رائعة ججًا ىحه القاعجة تقػؿ: قبل أف تفعل اسمظ األحػط، كبعج أف فعمت مخغسًا ابحث 
عغ األسيل، يػجج عشجنا أربع محاىب قبل أف تشفق الساؿ ابحث عغ األحػط، األحػط أف تخخج عغ زكجتظ كعغ 

فخد تسػنو أك تمي عمضو ىحا ىػ األحػط، فإذا دفعت أقل مسا يجب عمضظ كاستفتضت عشجئٍح يفتى لظ أبػيظ كعغ كل 
باأليدخ، نقػؿ: عشج السحىب الحشفي لدت ممدمًا أف تخخج عغ زكجتظ، كلكغ قبل أف تجفع ابحث عغ األحػط، 

 بعج أف تقع ابحث عغ األسيل. 

 كقت صجقة الفصخ :

شمػع شسذ يـػ العضج، تقبل قبل شمػع شسذ العضج، ىشاؾ مغ يقػؿ: تجب مع تجب صجقة الفصخ كال تقبل بعج 
غخكب شسذ آخخ يـػ مغ أياـ رمزاف، كىشاؾ مغ يقػؿ: تجب مع فجخ يـػ العضج إلى صبلة العضج، كأما إذا 
دفعت بعج الربلة فإنيا صجقة، كىشاؾ مغ يقػؿ: تجب بجخػؿ رمزاف، كأنا أفزل أف تجفع زكاة الفصخ في 

ألنو عشجما يصمع الفجخ صعب أف يدتفضج اإلنداف مغ ىحا الساؿ أما في رمزاف فضحتاج إلى كداء  رمزاف
ألكالده، يحتاج إلى معػنة، يحتاج إلى شعاـ، إلى شخاب، فالعمساء سسحػا أف تجفع زكاة الفصخ مغ أكؿ رمزاف، 

 ، تربح صجقًة كال تدقط مغ الحمة. كلكغ إذا دفعت بعج صبلة العضج فإنيا غضخ مقبػلة شبعًا كال تدقط مغ الحمة

 مقجار صجقة الفصخ :

مقجار صجقة الفصخ عغ كل شخٍز نرف صاع مغ التسخ أك الحشصة أك مغ الجقضق أؼ ما يقارب اثشضغ كضمػ، 
أؼ ثبلثة آالؼ غخاـ تقخيبًا، أؼ حدبت خسدًا كعذخيغ لضخة، عمى الذعضخ ثبلث كثبلثػف لضخة، عمى التسخ ستػف 

رجقة لؤلرحاـ كاألقارب ماعجا األصػؿ لضخة، نحغ نأخح باألسيل، الحج األدنى خسذ كعذخكف لضخة، تعصى ىحه ال
كالفخكع كالدكجة، فبل يعصى السكمف فصختو ألمو أك أبضو كال ألججاده كال ججاتو كال البشو كال أبشاء ابشو كال بشاتو كال 
أكالدىا كال يعصى لمدكجة كال الدكجة لدكجيا، أؼ تجاكؿ الرجقة بضغ ىؤالء مسشػع، ألف ىحه أحج أنػاع السشفعة 

ة، أؼ يجػز ابشظ يخيج مشظ ثضابًا عمى العضج، دفعت لو صجقة الفصخ فاشتخػ بيع ثضابًا، كأنت كفخت عمى الباشش
نفدظ ثسغ الثضاب، ىحه غضخ مقبػلة، الفخكع ميسا ندلػا كاألصػؿ ميسا عمػا كالدكجة، كىحه الرجقة حكسيا كحكع 
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 الدكاة العادية. 

 ػبيا :صجقة الفصخ كاجبة ال تدقط بيبلؾ الساؿ بعج كج

صجقة الفصخ ال تدقط بيبلؾ الساؿ بعج كجػبيا، أؼ إذا الساؿ ىمظ ربسا سقصت عشو الدكاة بخبلؼ صجقة 
الفصخ، ال تدقط بيبلؾ الساؿ بعج كجػبيا، مغ أفصخ في رمزاف بعحر ال تدقط عشو الفصخة فضجب إخخاجيا كالشضة 

مزاف ببل عحر ال تدقط عشو صجقة الفصخ، بيا عشج الجفع لمفقضخ، أك عشج عدليا عغ مالو، حتى مغ أفصخ ر 
كالػلج الرغضخ أك السجشػف صجقتيسا مغ ماليسا، إذا كاف ىشاؾ يتضع يػجج عمضو زكاة الفصخ تجفع مغ مالو يجفعيا 

 عشو كلضو ككحلظ السجشػف.
السخأة الغشضة ال تكمف بدكاة الفصخ عغ أكالدىا كلػ كاف زكجيا فقضخًا، الخجل ال يكمف برجقة الفصخ عغ أكالد 
زكجتو الحيغ مغ غضخه، األرممة ال تكمف بالفصخة عغ أكالدىا كإف كاف ليع ماٌؿ أخخجت عشيع مغ ماليع ألنيا 

 مثميع فقضخة. 

 زكاة الفصخ تجفع في بمج إقامة السدكي :

ج شيء ميع في زكاة الفصخ السعتبخ في زكاة الفصخ البمج الحؼ فضو صاحب الساؿ بخبلؼ الدكاة، أؼ أنت لظ يػج
معسل في الذاـ كمقضع في حسز، ىحا السعسل الحؼ في الذاـ ربح ألف لضخة، عذخة آالؼ، مئة ألف، ىحا الخبح 

في حسز يجب أف تجفع زكاة الساؿ في كاف مغ الذاـ فضجب أف تؤدػ زكاة ىحا الساؿ في الذاـ، لػ أنظ مقضع 
مكاف الساؿ، أما زكاة الفصخ فميا حكع آخخ، تجفع زكاة الفصخ في بمج إقامة السدكي، كلضذ في بمج الساؿ، ىحا 
حكع تشفخد بو زكاة الفصخ، السعتبخ في زكاة الفصخ البمج الحؼ فضو صاحب الساؿ بخبلؼ الدكاة إذ السعتبخ فضيا 

 . البمج الحؼ فضو الساؿ

 جػاز تفخيق صجقة الفصخ أك جسعيا :

يجػز إعصاء عجة صجقات فصخ لفقضخ كاحج، كسا يجػز تفخيق صجقة كاحجة عمى عجة فقخاء، لػ أحب رجل مضدػر 
أف يجفع ألف لضخة عغ كل نفخ ألف، عشجه سبعة يجفع سبعة آالؼ مسكغ أف يجفع سبعة آالؼ لدبعة أشخاص، 

، كمسكغ صجقة فصخ كاحجة إلى عجة فقخاء، أؼ الذيء الحؼ يمفت الشطخ مسكغ دفع عجة صجقات فصخ لخجل كاحج
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أنو حتى الفقضخ يجب أف يعػد عمى البحؿ، حتى الفقضخ يجب أف يحكؽ شعع العصاء، العصاء فضو شعع ال يعخفو إال 
 مغ ذاقو.

ه الدكاة، ال يخفع شيء ثالث عضج الفصخ يجب أف تعع الفخحة كل السدمسضغ فقضخىع كغشضيع، فخبشا عد كجل جعل ىح
الرضاـ إال بجفع زكاة الفصخ، كاإلنداف يشتبو يجػز دفعيا في رمزاف، يجػز دفعيا في أكؿ رمزاف، اإلنداف 
يختب أمػره كحاجاتو، مبلبذ أكالده، ك مؤكنة رمزاف كالعضج، أما أف تجفعيا بعج صبلة العضج فيي غضخ مقبػلة 

 قصعًا.
لدت مزصخًا أف أنيضو في رمزاف نبجأ بو مغ اآلف لكغ يجب أف يكػف اآلف مػضػع الدكاة مػضػع ميع ججًا ك 

كاضحًا لجػ الجسضع، ىشاؾ أحكاـ دقضقة في الدكاة فإف شاء هللا نبجأ بو مغ اآلف كلكغ لضذ السقرػد أف يشتيي 
 في رمزاف نأتي بو عمى شكل تفرضمي. 

 شخكط صحة أداء الدكاة :

ة، أكاًل: الشضة السقارنة لؤلداء إلى الفقضخ، يجب أف تشػؼ لكغ الشضة مغ مػضػعات الدكاة شخكط صحة أداء الدكا
عشج الفقياء الثبلث عجا أبي حشضفة يجب أف تدبق العسل، لكغ عشج أبي حشضفة ىشاؾ نضة حكسضة يسكغ أف تخافق 

غ ماؿ الدكاة العسل، لػ أعصضت الفقضخ مبمغًا مغ الساؿ بعج أف أعصضتو ىحا الساؿ كقبل أف يشفقو نػيت أف يكػف م
 فيػ يرح في السحىب الحشفي كلكغ البج مغ الشضة، الشضة السقارنة لؤلداء إلى الفقضخ، أك ككضل السدكي.

بالسشاسبة يسكغ أف يجفع الدكاة عشظ ككضمظ، يسكغ أف تػكل إندانًا لجفع الدكاة، يػجج مجسػعة عبادات يرح  
ألصضل فيحه الشضة مقبػلة حقضقًة أك حكسًا، حقضقًة كأف يشػؼ فضيا التػكضل، فإذا نػػ الػكضل دفع زكاة الساؿ عغ ا

عشج الجفع لمفقضخ، أما حكسًا كأف يجفع الساؿ لفقضخ بجكف نضة ثع يشػؼ بعج الجفع كالساؿ لع يترخؼ فضو الفقضخ بعج، 
يذتخط عمع  ال -أحضانًا يكػف السدمع جاىبًل في أحكاـ ديشو كيختكب حساقات -شيء ميع ججًا ال يذتخط يا أخػاف 

الفقضخ أنيا زكاة، أؼ لظ فقضخ مدتػر، لظ فقضخ لو شأف لكشو فقضخ، لو كخامتو كمكانتو االجتساعضة أؼ دخمو أقل 
مغ مرخكفو، يجب أف تعصضو الساؿ عمى أنو زكاة، ىشا يقػؿ العمساء: ال يذتخط عمع الفقضخ أنيا زكاة حتى كلػ 

كخامتو غالضة عمضو يقبل أف يأخح قخضًا، أعصو زكاة مالظ قخضًا، قاؿ لمفقضخ ىحه ىبة أك ىحه قخض، يػجج إنداف 
ثع انِػ بقمبظ أنيا زكاًة تقع عغ الدكاة ألف العبخة عغ الشضة، لػ دفع ىحه الدكاة إلى صبضاف أقاربو بسشاسبة عضج 

دة، أنت قجمت ألكالد جاز، قجمت إلى أكالد قخيب لظ ىجايا في العضج، مثبًل يخيجكف أقبلمًا كدفاتخ، كتبًا معضشة، ألب
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أخضظ، لرجيقظ، لقخيبظ ىجايا في العضج، ىحه اليجايا لمربضاف بسشاسبة العضج تعج مغ الدكاة، أك دفع ىبًة بسشاسبة 
عخس، لظ صجيق تدكج ك الدكاج فػؽ شاقتو قجمت لو بخاد ىجية، ىحا مسكغ أف يكػف مغ الدكاة كىػ لع يجرأنيا 

أف تحفع لمسؤمغ كخامتو، ال تذعخه أنو فقضخ يدتحق الدكاة، ىشاؾ مغ يجيل زكاة، شعخ أنيا ىجية زكاج، ييسشي 
ذلظ كيقػؿ: ىحه زكاة الساؿ تسمكيا، ىحه زكاة مالي تسمكيا مغ أجل أف ترح، ال، قجميا عمى شكل ىجية بسشاسبة 

رل ىحا الساؿ العضج، بسشاسبة زكاج، بسشاسبة فخح مثبًل، تقجـ عمى شكل ىبة، تقجـ عمى شكل قخض، العبخة أف ي
إلى السدتحق مغ دكف أف تجخحو، مغ دكف أف تخجشو، مغ دكف أف تحخجو، مغ دكف أف ترغخه، أحضانًا اإلنداف 
حدب زكاة مالو بػاحج رمزاف، كاف السبمغ كحا مغ الساؿ ال يسمظ اآلف مرارؼ لمدكاة جاىدة، فضػجج عشجنا حالة 

ككتب عمضيع زكاة الساؿ، فكمسا شاىج حالة تدتحق اسسيا العدؿ، أؼ السبمغ عذخة آالؼ كضعيع في ضخؼ 
السداعجة، دفع ألفًا أك ألفضغ باستسخار، فحضشسا عدؿ ىحا الساؿ عغ أصل الساؿ، فيحه الشضة تعج نضًة صالحًة لمدكاة، 
فًا الشضة عشج الجفع أك عشج العدؿ، في ىحه الحالة ال تمدمو الشضة عشج الجفع ألنو كضع عذخة آالؼ بطخؼ كدفعيع أل

 أك ألفضغ، خسدسئة عشجئٍح ىػ معفى نضة الجفعات الجدئضة ألنو نػػ عدؿ الدكاة. 

 الدكاة ال تدقط بالعدؿ بل باألداء لمفقضخ :

إذا سخؽ الرشجكؽ الحؼ فضو ماؿ الدكاة ىل سقصت عشو الدكاة؟ الجػاب ال، ال تدقط، كشبيػىا تذبضيًا لصضفًا أخ 
نت كضعتيع في جضبظ كسخقػا مشظ، كأنت نػيت أف تعصضو العذخة آالؼ لو عمضظ ديغ، لو عمضظ عذخة آالؼ، فأ

اآلف في الصخيق سخقػا يا تخػ الجيغ سقط عشظ؟ ال يدقط ألنو يقػؿ لظ: أنا ما قبزت شضئًا، أنت مفخط، فبل 
 تدقط الدكاة بالعدؿ بل باألداء لمفقضخ.

ظ الدكاة سقصت عشو الدكاة استحدانًا، ال يػجج عشجنا حكع غخيب إذا إنداف ترجؽ بكل مالو كىػ ال يشػؼ بحل
 يػجج معو شيء بعجئٍح تبضغ أنو ما دفع زكاة مالو فيحا الساؿ الحؼ دفع يعج حكسًا مغ ماؿ الدكاة.
أؼ أدؽ حكع في الدكاة مػضػع حػالف الحػؿ، يػجج أناس يتبلعبػف كيحتالػف عمى هللا عد كجل، أنت بػاحج 

ضبلدية أؼ الدشة السضبلدية أكثخ إذا أردت الجقة يجب أف تجفع زكاة مالظ رمزاف كلكغ الدكاة ىجخية كلضدت م
عمى الحداب اليجخؼ، إذا أحج مزصخ بجفع السضدانضة يجفع زيادة، الفخؽ العذخة أياـ بضغ الدشتضغ، أما الدكاة عمى 

ك ارتفع أثشاء الدشة يا العاـ اليجخؼ، أؼ يا تخػ ىحا الساؿ حاؿ عمضو الحػؿ أـ لع يحل عمضو الحػؿ؟ السبمغ ىبط أ
تخػ كضف أحدب؟ الحداب عمى المضخة في الضـػ عسمضة صعبة ججًا، عشجؾ بػاحج رمزاف أك بػاحج كاحج كع ىػ 
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مالظ تجفع عشو الدكاة، بػاحج رمزاف الثاني كع ىػ مالظ تجفع عشو الدكاة، كالحؼ معظ اآلف تجفع، ىػ الحؼ حاؿ 
ات الحدابات يا تخػ ىحه السئة ألف نقرت في كاحج مغ الذيخ عمضو الحػؿ، أما قزضة أف تجخل في متاى

الدادس يا تخػ عمضيع زكاة؟ أنت أجخؼ حداب جخد سشػؼ عمى الدشة القسخية أصح أك عمى الدشة السضبلدية 
 كادفع عغ الساؿ الحؼ بحػزتظ. 

 زكاة األمػاؿ مغ الحىب كالفزة كعخكض التجارة :

ض التجارة ىحا شيء دقضق ججًا، أحضانًا اإلنداف يذتخؼ محبًل تجاريًا، كالشضة زكاة األمػاؿ مغ الحىب كالفزة كعخك 
أف يشتفع فضو، كىػ لو محل تجارؼ، أخحه الثاني لضبضعو، ىحا السحل صار مغ عخكض التجارة، يدكغ في بضت 

فبل يػجج عمضو  كمختاح بو، كعشجه بضت ثاف اشتخاه لضشتفع بو بيحه الشضة، ىحا البضت صار عمضو زكاة، أما ساكشو
زكاة، اشتخاه لضؤجخه الدكاة عمى األجخة كلضدت عمى الثسغ، إذا اشتخػ ىحا البضت لضؤجخه فالدكاة عمى ريع البضت ال 
عمى البضت، إذا اشتخاه لضدكشو ال زكاة عمضو، إذا اشتخاه لضشتفع بتجارتو صار عمضو زكاة، أؼ تاجخ العسار أمػالو 

 يػجج عمضو زكاة، البضت السدتيمظ، كالسحل السدتيمظ، كالعجة السدتيمكة، كميا بضػت، البضت في األساس ال
كاآلالت السدتيمكة، كالجابة السدتيمكة، كالسخكبة كالفخش السدتيمظ، ىحا كمو ال يػجج عمضيا زكاة، كلكغ أحضانًا 

ة يتزاعف يػجج عشجؾ في البضت سجاد كامل كرأيت سجادًا، قاؿ لظ رجل: ىحا الدجاد مثل الحىب، كل سش
سعخه، أخحت أربع سجادات بسئتي ألف لضخة، أخي ىحا أثاث، ال لضذ أثاثًا، ما داـ الذخاء ألف تبضعيا صار تجارة 
وهللا رب الشػايا، امخأة يػجج عشجىا جشديخ ذىب ىحا حمي، يػجج محىب ال يػجج عمضيا زكاة، أما عشجىا ثبلثػف 

ا بذكل ذىب، أحضانًا يكػف تجاكؿ الحىب مسشػعًا كمدسػحًا تجاكلو جشديخًا ىحا لضذ حمضًا كىحه ثخكة، تزع أمػالي
كحمي، فاشتخػ حمضًا، السطيخ أنو حمي، كىػ اشتخػ كضمػ أساكر، ما ىحه األساكر؟ ىحا كضمػ ذىب، يػجج أناس 
يذتخكف الحىب كيحتالػف بو عمى هللا، يػجج أناس يحتالػف عمى هللا ككأنو شفل صغضخ، ىل ىحا معقػؿ؟ أنت 

شتخيت كضمػ أساكر مغ الحىب كتقػؿ ال يػجج عمضيا زكاة!! ىكحا السحىب الفقيي؟ ال يػجج عمضيا زكاة، سػار أك ا
 اثشاف لدكجتظ ىحا معقػؿ.

زكاة األمػاؿ مغ الحىب الفزة كعخكض التجارة كالدػائع تجفع مخًة كاحجة في العاـ، كلضذ ليا كقت محجد، أؼ 
اـ، بآخخ العاـ، كلكغ التعجضل أكلى، أما السكمف بالخضار فضجفع زكاتو مغ أكؿ أنت لظ الخضار أف تجفعيا بأكؿ الع

العاـ أك أكسصو أك آخخه، كال يجػز تأخضخىا لمعاـ القادـ، فإف لع تؤَد حتى مزى عاـ قادـ يجب أف تجفع عغ 
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أف يؤدػ، أما زكاة العامضغ، يػجج عمضظ زكاة عذخة آالؼ الدشة الساضضة ما دفعتيا ىحه ال تدقط، ديغ هللا أحق 
الدركع كالثسار فتجفع مغ غبلتيا، إذا عشجؾ أرض تدرعيا ثبلث مخات في الدشة عمى كل مخة يػجج زكاة، ال يػجج 
ىشا حػالف الحػؿ في الدركع عمى اإلنتاج الدراعي مغ دكف الشطخ إلى أؼ شيء آخخ ، كإف شاء هللا في درس 

 قادـ نتابع ىحا السػضػع. 
* * * 

 العديد : عسخ بغ عبج

كمسة صغضخة عغ سضجنا عسخ بغ عبج العديد نشيي بيا حضاتو التي سعجنا بيا في ىحه الجركس، كاف لو كمسة ىحا 
الخاية تذضخ إلى الحفاظ عمى الببلد، راية الجياد ال أسمسيا  -الخمضفة العطضع يقػؿ: "ربي ىحه رايتظ لغ أسمسيا 

ظ لع أخشيا"، أؼ إذا اإلنداف عاش عسخًا مجيجًا كما خاف األمانة، ربي ىحه رايتظ لغ أسمسيا، كىحه كديعت -ألحج 
 كما سمع لمعجك، كال قرخ مع الخمق، فيحه شيادة كبخػ.

كيقػؿ ىحا الخمضفة العطضع: "إف هلل شخائع كسشغ إف أعر أعمسكسػىا كأحسمكع عمضيا، ك إف أمت فسا أنا عمى 
اإلفبلس، ىحا الخمضفة العطضع بقخبو مغ هللا عد كجل ك صحبتكع بحخيز"، أؼ االستئشاس بالشاس مغ عبلمات 

بدعادتو باهلل عد كجل مذتاؽ إلى هللا عد كجل، أؼ ال زكجة، ك ال كلج، ك ال صجيق، ك ال حسضع يثشضو عغ 
شمب المقضا مع هللا عد كجل، ك كاف لو دعاء يجعػه قبل مػتو يقػؿ: "الميع اقبزشي إلضظ غضخ مزضع ك ال 

 مفخط".
ضو أحجىع أف يحىب إلى السجيشة فإذا مات ىشاؾ دفغ مع رسػؿ هللا صمى هللا عمضو ك سمع ك صاحبضو أشار عم

فقاؿ: "ك هللا ألف يعحبشي هللا بكل عحاب إال الشار فإني ال صبخ لي عمضو أحب إلي مغ أف أرػ نفدي بيحا السقاـ 
سا تػاضعت يكػف مقامظ كبضخًا، ك كمسا أىبًل"، كاف متػاضعًا، ىػ يجفغ مع صاحبي رسػؿ هللا؟! ىػ مغ ىػ؟ كم

صعجت يكػف مقامظ صغضخًا، يخػ نفدو لضذ أىبًل ألف يجفغ مع صاحبي رسػؿ هللا، دخل عمضو ابغ عسو مدمسة 
بغ عبج السمظ ك قاؿ لو: يا أمضخ السؤمشضغ أال تػصي ألكالدؾ فإنيع كثضخكف كقج أفقختيع كلع تتخؾ ليع شضئًا؟ 

شضئًا أكصي بيع ليع، أـ تأمخني أف أعصضيع مغ ماؿ السدمسضغ، وهللا ال أعصضيع حق كيجضبيع عسخ: "كىل أممظ 
أحج كىع بضغ حالضغ إما أف يكػنػا صالحضغ وهللا يتػالىع كإما غضخ صالحضغ فبل أدع ليع ما يدتعضشػف بو عمى 
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 معرضة هللا"، ألنو ربشا عد كجل قاؿ آية: 

 اْلِكَتاَب َكُىَػ َيَتَػَل  الَراِلِحضَغ   ﴿ ِإَف َكِلضَِّي َّللَاُ اَلِحي َنَدؿَ 
 [ 196] سػرة األعخاؼ: 

آية دقضقة ججًا إذا كشت صالحًا هللا يتػالؾ، يتػلى أمخؾ، أمخ زكاجظ، أمخ سكشاؾ، أمخ بضتظ، هللا نفدو يتػالؾ، 
 مى معرضة هللا.فإف كانػا صالحضغ هللا يتػالىع، كإف كانػا غضخ صالحضغ ال أدع ليع مااًل يدتعضشػف بو ع

قبضل كفاتو جمذ أبشاؤه كأقخباؤه حػلو، كأحاشػا بو، كعانقػه بشطخة حانضة آسضة، فقاؿ ليع: "يا بشي إف أباكع قج  
خّضخ بضغ أمخيغ، أف تدتغشػا كيجخل الشار، أك أف تفتقخكا فضجخل الجشة، فاختار الجشة كآثخ أف يتخككع هلل عد كجل 

 الحضغ".الحؼ ندؿ الكتاب كىػ يتػلى الر

إما أف تقتشػا مغ ماؿ حخاـ كيجخل أبػكع الشار، أك تفتقخكا كيجخل الجشة، كأنتع إف كشتع صالحضغ فاهلل سبحانو 
 كتعالى يتػلكع، كآخخ آية ذكخىا قبل أف تفضس ركحو إلى الدساء قاؿ، قاؿ تعالى: 

 ُمِػا ِفي اأْلَْرِض َكاَل َفَداًدا َكاْلَعاِقَبُة ِلْمُسَتِقضَغ  ﴿ ِتْمَظ الَجاُر اآْلَِخَخُة َنْجَعُمَيا ِلَمِحيَغ اَل ُيِخيُجكَف عُ 
 [ 83] سػرة القرز: 

أؼ ىشضئًا لسغ أمزى عسخه في شاعة هللا، ىشضئًا لسغ فعل لآلخخة، أؼ ىل يػجج أجسل مغ إنداف أمزى حضاتو 
كاف راضضًا عغ عسمو ككاف مدتعجًا كميا، مالو، شاقاتو، كفكخه، كإمكاناتو كميا في شاعة هللا كجاءه ممظ السػت ك 

 لمقاء هللا عد ك جل؟ ىحا معشى قػلو تعالى: 

 ِمي َجَشِتي  ﴿ َيا َأَيُتَيا الَشْفُذ اْلُسْصَسِئَشُة * اْرِجِعي ِإَل  َربِِّظ َراِضَضًة َمْخِضَضًة * َفاْدُخِمي ِفي ِعَباِدي* َكاْدخُ 
 [ 30-27] سػرة الفجخ: 

مقامو في الجشة يقػؿ: لع أَر شخًا قط، كل الستاعب كاألحداف كالسرائب كاليسـػ  أؼ السؤمغ عشجما يعخؼ
كالسخاكؼ التي ساقيا هللا لو في الجنضا يخاىا ال شيء تتبلشى أما إذا أمزى حضاتو في معرضة هللا ككاف في نعضع 

 خضخًا قط، كىحه البصػلة. مقضع، كفي بحبػحة مغ شعاـ كشخاب كماؿ كأكالد كعخؼ مكانو في الشار فضقػؿ: لع أَر 

 ًَ إنسا مغ يتق هللا البصل لضذ مغ يقصع شخقًا بصبل
*** 
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 كل مشا يأكل كيذخب كلكغ مغ يشطخ ليحه الداعة التي البج مشيا، كل متػقع آت ككل آت قخيب.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 تعمق بيا: الدكاة كما ي16الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا ال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمَّستشا ك زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقِّا ك ارزقشا اتباعو، 

شابو، ك اجعمشا مسغ يدتسعػف القػَؿ فضتَّبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجت
 عبادؾ الرالحضغ.

 معاني الدكاة :

، السػضػع األكثخ أىسضة في رمزاف ىػ مػضػع الدكاة، ألف الدكاة فخٌض مغ فخكض  أييا األخػة األكاـر
ح، ك الفقضخ مغ الحقج،  ًَ مغ الذُّ خ الغشيَّ اإلسبلـ، ك كمكع يعمع أف معشى الدكاة ىػ الصيارة ك الشساء، فالدكاة تصيِّ

شي، ك يذعخ بعصائو ك آثار عسمو في السجتسع، ك تشسػ ك الساؿ مغ تعمُّق حق الغضخ بو، كتشسػ بالدكاة نفُذ الغ
في الدكاة نفذ الفقضخ فضذعخ أف السجتسع قج كفمو، ك يشسػ في الدكاة الساُؿ نفُدو ففي الدكاة ستُّة معاني؛ تصيضُخ 
خعي نفذ الغشي ك الفقضخ ك الساؿ، ك تشسضة نفذ الغشي ك الفقضخ ك الساؿ، ىحه ىػ السعشى المغػؼ لكغ السعشى الذ

بالحات التعخيف الجقضق لمدكاة: تسمضُظ جدء ماٍؿ عضَّشو الذارُع لسدمع فقضخ غضخ ىاشسيٍّ هلل تعالى مع قصع السشفعة 
عغ السسمِّظ مغ كل كجو، ىحه التعخيف يحتاج إلى تفدضخ، قاؿ: التسمضظ شيء ك اإلباحة شيء آخخ، لػ صشعت 

أما التسمضظ فأف تعصضو ما ال يتسمَّكو ك يربح لو حقُّ الترخُّؼ شعامًا ك جاءؾ فقضٌخ أبحت لو أف يأكل ىحا إباحة، 
فضو، فمئبل ُيفيع مغ الدكاة معشى اإلباحة، أَبحت إلنداف أف يدكغ ىحا البضت، الدكاة تسمضظ ماؿ، أؼ ىحا الساؿ 

اًل، البضت يجب أف ُيسمظ لمفقضخ، تسمضظ ماؿ، أك تسمضظ جدء ماؿ، جدء مغ ماؿ الغشي، لحلظ ال ُتعج السشفعة ما
ُيسمظ، تسمظ رقبتو أما أف ُتسمظ مشفعتو فالسشفعة لضدت مااًل يسكغ الترخؼ فضو، لكغ السشفعة ال بج أف ُتدتيمظ، ال 
يسكغ الترخؼ فضيا، إًذا تسمضظ جدء ماؿ عضَّشو الذارع، كىػ الحؼ سػؼ نرل إلضو، كلُّ ماؿ لو نراب ككل 

 . نراب لو ندبة ُتعصى فضيا الدكاة لسدمع فقضخ
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 مغ ال تحل لو الدكاة :

ال ترحُّ الدكاُة ال لكافخ ك ال لغشي ك ال لبشي ىاشع، ىؤالء ال ُتخد الدكاة عمضيع، ألف الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ 
 قاؿ: 

َسا َأْرَضُو ِمْغ َفَجٍؾ َكَسْيَسُو ِمْغ )) َعْغ َعاِئَذَة َأَف َفاِشَسَة َعَمْضَيا الَدبَلـ َكاْلَعَباَس َأَتَضا َأَبا َبْكٍخ َيْمَتِسَداِف ِمضَخاَثيُ 
 ِإَنَسا َيْأُكُل آُؿ ُمَحَسٍج ِفي َخْضَبَخ َفَقاَؿ َأُبػ َبْكٍخ َسِسْعُت الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ اَل ُنػَرُث َما َتَخْكَشا َصَجَقة  

ُب ِإَلَي َأْف َأِصَل ِمْغ َقَخاَبِتي (( َىَحا اْلَساِؿ َوَّللَاِ َلَقَخاَبُة َرُسػِؿ َّللَاِ  َْ  َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َأ
 ]البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة[

ىحه الدكاة ال ترح لبشي ىاشع، لكغ بعس الفقياء قاؿ: إف بجيل الدكاة ىػ خسذ الخسذ، فمػ لع ُيعَط بشػ ىاشع 
بجيل الدكاة صحَّت عمضيع الدكاة، ىحا رأؼ مغ آراء الفقياء، لكغ دعػنا مغ بشي ىاشع مؤقَّتًا، ال ترح الدكاُة لغشي 

 ؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: ك ال لغضخ مدمع، يجب أف يكػف مدمسًا فقضخًا، لقػ 

 ))اَل َتِحُل الَرَجَقُة ِلَغِشيٍّ َكاَل ِلِحي ِمَخٍة َسِػيٍّ ((
ِ ْبِغ َعْسٍخك[  ]التخمحؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 الدكاة باشمة إف جاءت مشفعة مشيا :

ؼ لػ أعصضت ابشي زكاة لكغ قصع السشفعة ىحا الذيء ميع ججًا، أؼ أنا حضشسا أعصي زكاة مالي ك أكفِّخ الشفقة، أ
يت زكاة مالي البشي كفَّخت في الشفقة، جاءتشي مشفعة مغ ىحه الدكاة، فحضثسا  مالي أنا عميَّ أف أنفق عمضو، فإذا أدَّ
جاءت السشفعة مغ الدكاة فالدكاة باشمة، يجب أف ُتقصع السشفعُة كمَّضًا عغ السدكِّي، لحلظ ال تجػز الدكاة ال 

ال لمدكجة، لكغ الدكجة في إعصاء زكاة ماليا لدكجيا قزضة خبلفضة، بعزيع يخػ أنو لؤلصػؿ ك ال لمفخكع ك 
لضذ عمضيا أف تشفق عمضو لحلظ يجػز أف تعصي الدكجُة زكاة ماليا لدكجيا الفقضخ، ك بعزيع قاؿ: إف أعصتو زكاة 

عمى كلٍّ الزابط ليحا  ماليا عاد عمضيا بالشفع، فاشتخػ شعامًا ك شخابًا ك كداء فعادت عمضيا ىحه السشفعة،
السػضػع أنظ إذا دفعت زكاة مالظ إلنداف فػفَّخت في ىحه الدكاة مغ نفقاتظ، ىحه الدكاة باشمة، لػ فخضشا إندانًا 
يجػز أف يعصي زكاة مالو ألخضو أك أختو الفقضخة أك الفقضخ لػ أف أختو في رعايتو ك ىحه في البضت كىػ مكمَّف أف 

لضيا زكاة مالو فقج كفَّخ في نفقتو، إًذا عادت السشفعة إلضو، فالزابط في ىحا السػضػع أف يشفق عمضيا فإذا أدَّػ إ
تشقصع مشفعُتظ مغ ىحا الساؿ، ماداـ ىحا الساؿ لو مشفعة فالدكاة فضيا شبية، قصع السشفعة عغ السسمِّظ، لحلظ ال 
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، ك ال لؤلقارب الحيغ أنت مكمَّف باإلنفاؽ تجػز الدكاُة ال لؤلصػؿ ميسا عمػا ك ال لمفخكع ميسا دنػا ك ال لمدكجة
 عمضيع، فإذا دفعت الدكاة إلضيع فقج كَفخت إنفاقظ عمضيع. 

 الدكاة هلل تعال  :

ك هلل تعالى، أؼ الدكاة يجب أف تكػف خالرًة هلل عد كجل، أما أنيا فخض فذيء ثابت بالكتاب ك الدشة، قاؿ 
 تعالى: 

 الَدَكاَة  ﴿ َكَأِقضُسػا الَربَلَة َكآُتػا 
 [43]سػرة البقخة: 

 كقاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: 

ـِ الَر  ـُ َعَم  َخْسٍذ َشَياَدِة َأْف اَل ِإَلَو ِإاَل َّللَاُ َكَأَف ُمَحَسًجا َرُسػُؿ َّللَاِ َكِإَقا ْسبَل بَلِة َكِإيَتاِء الَدَكاِة َكاْلَحجِّ )) ُبِشَي اإلِْ
ـِ َرَمَزاَف ((  َكَصْػ

ُ َعْشُيَسا[]البخارؼ   َعْغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَّ

ك الدكاة ُفِخضت في الدشة الثانضة لميجخة قبل فخض رمزاف، قج ُقخنت الربلة ك الدكاة في اثشتضغ ك ثسانضغ 
مػضعًا في كتاب هللا عد كجل، ك ىي ركٌغ مغ أركاف اإلسبلـ ك مغ أنكخىا فقج كفخ، ك مغ مشعيا يقاَتل ىحا 

 الحكع الذخعي.

 غ مات ك لع يجفع زكاة مالو تؤخح مغ الػصضة :م

مغ مات ك عمضو زكاة مالو ال يشبغي أف ُتؤخح ىحه الدكاة مغ تخكتو، ألف ىحه التخكة أصبحت ممكًا لمػرثة، ك لكغ 
ى يسكغ أف تؤخح مغ كصضتو ال مغ تخكتو، أما إذا تبخع الػرثة لضسكِّشػا الستػفَّى مغ أداء زكاة مالو التي  إذا كصَّ

ي ديغ هلل عد كجل فيحا يجػز، أحكاـ دقضقة، لػ الػرثة تبخَّعػا، لػ أف أباىع تػفي ك لع يؤدِّ زكاة مالو ك اجتسع ى
يغ السدتحق عمضو هلل تعالى، إذا أجاز الػرثة جاز  الػرثة ك قالػا: يجب أف نجفع الدكاة مغ ماؿ أبضشا إحقاقا ليحا الجَّ

 و أما إذا لع يجضدكا فبل ُتجفع إال مغ الػصضة. أف يجفع زكاة ماؿ ىحا الستػفَّى مغ مال
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 شخكط كجػب الدكاة :

في الحقضقة مغ شخكط كجػب الدكاة اإلسبلـ، فبل تجب الدكاة عمى غضخ السدمع، ال الكافخ ك ال السختج، ك مغ 
تجب الدكاة شخكط كجػب الدكاة العقل، فالسجشػف غضخ مكمَّف بأداء الدكاة، ك مغ شخكط كجػب الدكاة البمػغ فبل 

عمى ماؿ الربي، ك ىحا مػضػع خبلفي، بعزيع قاؿ: إذا كشا نتَّجخ بيحا الساؿ، ك ليحا الساؿ ريٌع تجب فضو 
الدكاة ك بعزيع قاؿ: إذا كاف ىحا الساؿ مجسَّجًا ال تجب فضو الدكاة، ك بعزيع قاؿ: إف كل الشفقات ك الغخامات 

بيحا الساؿ، أما أف تجب عمضو زكاة مالو فيػ لضذ مكمفًا، ك الدكاة  ُتجفع مغ ماؿ الضتضع الرغضخ لتعمُّق حق الغضخ
و إلى أصحاب األمػاؿ مغ غضخ البالغضغ. ية إلى السكمفضغ السدمسضغ، ك لع ُتػجَّ  مػجَّ

ك الحخيُة أيزا شخط مغ شخكط كجػب الدكاة، فبل تجب الدكاة عمى العبج، إًذا اإلسبلـ ك العقل ك البمػغ ك 
 لغ عاقل حخ، اآلف يجب أف يكػف مالكًا لمشراب. الحخية، مدمع با

 نراب الدكاة :

نراب الدكاة الحجُّ األدنى الحؼ تجب فضو الدكاة، ك كل عاـ ُتجخػ حدابات دقضقة في مػضػع الفزة ك الحىب 
فضيا مغ حضث الثسغ، الفزة ك الحىب بالعسمة الشقجية الػرقضة الستجاكلة، تقخيبا في الدكاة سبعة آالؼ لضخة تجب 
الدكاة عمى أساس الفزة، ك في الحىب تجب الدكاة فضسا فػؽ األربعضغ ألف لضخة سػرية، أما الدعخ بجقة أبمِّغكع 
 إياه في درس قادـ إف شاء هللا تعالى بحدب أسعار الحىب كالفزة الخائجة في أياـ رمزاف.

زاد عمى حاجاتظ األساسضة فيػ نراب  عمى كلٍّ تجب الدكاة في الشراب األقل رعاية لرالح الفقضخ، أؼ كلُّ ما
ه األدنى سبعة آالؼ، ك ىشاؾ رأؼ، ك ىحا الخأؼ يعجب اإلنداف ىػ أنو كل ما زاد مغ  تجب فضو الدكاة، حجُّ
حاجاتظ األساسضة ادفع عشو زكاة مالظ، في األربعضغ كاحج صار خسذ الشراب ُيجفع عشو كحجة مغ كحجات ىحا 

 الشراب.
السدكِّي، اإلسبلـ ك العقل ك البمػغ ك الحخية ك ممظ الشراب، الشراب اآلف الشراب الغالب ىحه الذخكط متعمِّقة ب

العسمة الػرقضة، لػ معظ ذىب لو نراب، لػ معظ فزة ليا نراب، لػ معظ عسمة ىي بجيمة الحىب ك الفزة، 
ليا إلى العسمة الػرقضة، تقخيبًا كسا قمت ق د قضسة الحىب ك الفزة ك نحػِّ بل قمضل: الفزة سبعة آالؼ ك إًذا نحجِّ

حػا  الحىب فػؽ األربعضغ ألفًا، في دفع الدكاة لمفقخاء ال يشبغي أف تعصي الفقضخ أكثخ مغ نراب، العمساء رجَّ
نراب الحىب، حتى األربعضغ ألفًا، أما في كجػب الدكاة فاألكلى أف تجب الدكاة ال عمى نراب الحىب بل عمى 
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 غ حاجاتظ األساسضة ادفع عشو عغ كل أربعضغ كاحجًا. نراب الفزة، ك األكسل ما زاد ع

 الذخكط الستعمقة بالساؿ نفدو :

اآلف الذخكط الستعمقة بالساؿ نفدو، قاؿ: يجب أف يكػف السمُظ تامًِّا، عشجنا ممظ ناقز، لظ مع إنداف ديغ، ك 
لػا: ال تجب الدكاة ال في الساؿ ىحا الجيغ لضذ في يجؾ، فيحا الجيغ لضذ ممكًا تامًا، ممكًا ناقرًا، فالعمساء قا

السفقػد، ك ال في الساؿ السغرػب، ك ال في الساؿ السجفػف الحؼ ال ُيعخؼ مكانو، ك ال في الساؿ الُسدتسمظ مغ 
ِقَبل الجكلة، ماؿ مدتسَمظ، مرادر، مغرػب، مفقػد، مجفػف في مكاف لضذ معخكفًا فضو، ىحا الساؿ ممكضتو لضدت 

بسا أعضجت ىحه األرض إلى صاحبيا، أك أُعضج ىحا الساُؿ السدتسمظ إلى صاحبو، عشجما تامة فالساؿ السدتسمظ ر 
يعاد تجب فضو الدكاة، فالسفقػد ك السغرػب ك السجفػف ك السدتسَمظ ممكضة ىحا الساؿ لضدت ممكضة تامة، إًذا ال 

 تجب فضيا الدكاة، لحجيث عمي: "ال زكاة في ماؿ الزسار".
 أ أك السجفػف أك السغرػب أك السفقػد أك السغرػب كسا قمت قبل قمضل. ماؿ الزسار الساؿ السخب

 أْكاـ الّجيغ :

ط، ك ىشاؾ ديغ قػؼ، الجيغ الزعضف الحؼ جحجه  يغ لو أحكاـ خاصة، ىشاؾ ديغ ضعضف، ك ىشاؾ ديغ متػسِّ الجَّ
شج، ك ىحا السجيغ السجيُغ، لضذ لظ عشجؼ شيء، أنت أعصضتشي مئة ألف ك لضذ معظ كثضقة، ال إيراؿ، ك ال س

جحج ىحا الجيغ، فيحا ديٌغ ضعضف ال تجب فضو الدكاة في رأؼ الفقياء، ك لكغ الجيغ الستػسط، الجيغ معتخٌؼ بو، 
لكغ تحرضمو صعب، فراحب الجيغ حضشسا يقبس الجيغ يجفع زكاة ىحا الجيغ عغ الدشػات الدابقة، أك حضشسا 

ربعػف ألفًا، أعصاه دفعة ثسانضة آالؼ، ثسانضة آالؼ خسذ يقبس خسذ الشراب مغ ىحا الجيغ مثبًل الدكاة أ
الشراب، عمضيا، األربعػف كع خسديا؟ خسدة في ثسانضة، أربعػف خسذ الشراب عمضو مئتا لضخة تقخيبًا، فحضشسا 
تدتخدُّ خسذ الشراب تجفع زكاة الساؿ، ك ىكحا، لكغ الّجيغ القػؼ كقخض ثابت محقَّق الجفع ىحا تجب فضو الدكاة 

ؼ زكاة مالظ ك لػ لع ُيؤدَّ الجيُغ بعج، فعشجنا ديغ ق ػاًل كاحجًا، فإذا كاف معظ ماٌؿ مغ جشذ ىحا الجيغ يجب أف تؤدِّ
ط، ك ديغ ضعضف، الزعضف ال زكاة فضو، ك الستػسط حضغ قبزو، ك القػؼ تجفعو زكاة ىحا  قػؼ، ك ديغ متػسِّ

 الجيغ مغ ماؿ آخخ متػافخ بضغ يجيظ.
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ااًل، ك عشجؾ ديغ، عشجؾ في السحل التجارؼ بزاعة قضستيا مئة ألف لضخة، لكغ عمضظ بعس اآلف لػ أف معظ م
ثسشيا لمتجار، عمضظ أربعػف ألف لضخة ديغ لتجار أصحاب ىحه البزاعة، فبذكل شبضعي ججًا يسكغ أف تصخح ىحا 

 يغ.الجّيغ مغ قضسة البزاعة ك تؤدَّؼ زكاة ماؿ التفاضل بضغ السػجػد ك بضغ السبمغ السج
الجيغ السانع لمدكاة لو شخكط، الجيغ الحؼ يسشع الدكاة أك الحؼ يخرع مغ الدكاة لو شخكط، الجيغ الحؼ لو 
مصالب، أؼ إنداف يصالبظ بيحا الجيغ، بل إف الدكاة ما داـ اإلماـ يصالب السدمع بدكاة مالو فالدكاة ُتعجُّ ديشًا يدقط 

صالب مغ ِقَبل هللا عد كجل عغ شخيق اإلماـ أك مغ ِقبل العباد، ىحا جدًءا مغ قضسة الشراب، إًذا الجيغ الحؼ لو م
ىا في  الجيغ ُيصَخح مغ أصل الساؿ، يؤدؼ عغ الستبقِّي، إنداف مثبل عسل جخًدا، ك عمضو زكاة عذخكف ألف لع يؤدِّ

زكاة الساؿ ديٌغ  العاـ القادـ عسل جخدًا مغ حقِّو أف يصخح زكاة مالو التي لع ُتجفع مغ أصل الساؿ السجخكد ألف
 ىشاؾ مغ يصالبظ بو، كىػ اإلماـ، أما الجيػف األخخػ مغ ِقبل العباد فيحه قصعًا ُتدَقط مغ حداب جخد األمػاؿ. 

 الدكاة في األمػاؿ الشامضة أما األمػاؿ السدتيمكة فبل زكاة ليا :

نت بحاجة إلى شعاـ، أك الشراب في األصل يجب أف يكػف زائجا عغ حػائجظ األصمضة، مثبل سبعة آالؼ لػ أ
شخاب، الحاجة األساسضة الصعاـ ك الذخاب ك الكداء ك السأكػ ك أثاث البضت ك محل العسل ك أدكات الحخفة ك 
السخكػب، ىحه الحاجات األساسضة؛ شعاـ ك شخاب ك لباس كمأكػ ك مكاف عسل ك آالت حخفة ك أداة نقل، ىحه 

ىحه الحاجات األساسضة إذا بمغ سبعة آالؼ فيػ نراب عمى  كميا الحاجات األساسضة، الساؿ الحؼ يفضس عغ
أساس الفزة، إذا بمغ أربعضغ ألفًا فيػ نراب عمى أساس الحىب، لكغ دائسًا ىشاؾ نقصة ك أتسشى عمى هللا عد 
كجل أف تكػف كاضحًة، أؼ الخصأ مع هللا صػاب، لػ أنظ دفعَت أكثخ مسا عمضظ، لػ أف دفعت زكاة مالظ عمى 

زة ال عمى أساس الحىب فأنت الخابُح، إذا أخصأت في الجفع مع هللا عد كجل فأنت الخابح دائسًا في أساس الف
دة يكدبيا درجة التػاتخ،  الدكاة، أنا قمت لكع قرًة سسعتيا مغ ثبلث جيات، ك ىحا الدساع مغ جيات متعجِّ

ك في مشصقة تفجَّخت فضيا الحخكُب القرة أف أحج أىل الرشاعة في ىحه البمجة افتتحػا مرشعًا ليع في لبشاف، 
األىمضة، لكغ ىؤالء أِلفػا شخيقة في دفع الدكاة، فػؽ الصخيقة التي نطسيا الذخع، أؼ الذخع أعفاؾ مغ دفع زكاة 
البضت السدكػف، أعفاؾ مغ دفع زكاة األرض السدركعة، أعفاؾ مغ دفع زكاة األثاث الحؼ في البضت، أعفاؾ مغ 

ك أنا أعخفيع، أحج أبشائيع  -أعفاؾ مغ دفع زكاة ثسغ السخكبة التي تخكبيا، لكغ ىؤالء دفع ثسغ أدكات الحخفة، 
ثشي عشيع أشخاٌص مػثقػف، كل عاـ يجسعػف كلَّ مستمكاتيع السشقػلة ك غضخ السشقػلة  -كاف مغ تبلمحتي  ك حجَّ
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كف زكاة  بسا فضيا أثاث البضػت، بسا فضيا الثخيات ك الدجاد، ثسغ الدضارات ك ثسغ األراضي ، ثسغ السعسل ك يؤدُّ
عغ كل ذلظ، شبعًا ىحا تبخُّع، ك قمت لكع قبل قمضل: الذارع الحكضع أعفى اإلنداف مغ السدتيَمكات، أؼ أنت تدكغ 
ـٍ، بجقة  بضتًا أخحتو بأربعضغ ألفًا ك قضستو اآلف أربعة مبليضغ، فبل زكاة عمضو ماداـ مدتيمكًا تدكشو، ىحا ماؿ غضخ نا

ي ىػ الساؿ الحؼ يسكغ أف تخبح مشو، مثبًل ىحه الشاقة كلجت، كىحه الفخس كلجت، كىحه الساشضة خبلؿ الساؿ الشام
العاـ كلجت أؼ عجد كبضخ، ك أكضح نسػٍّ نسػُّ الساشضة عشجؾ قصضع غشع ألف رأس، أصبحػا ألفًا ك ثبلثسئة، ىحا 

اف الكضمػ بثسانضغ فرار بسئة ك ثبلثضغ، ىػ الشسػ، فكل شيء يشسػ، ك عخكض التجارة تشسػ، يقاؿ لظ: ك هللا ك
كاف الكضمػ بكحا ألف فرار بخسدة آالؼ، أنا أسسع دائسّا أف أسعار السػاد تشسػ، فعخكض التجارة تشسػ بذكل 
شبضعي، كمسا كثخ الصمب عمضيا ارتفع سعُخىا، فقج تذتخؼ حاجًة تزعيا في السدتػدع، ك بعج عاـ تخػ أنو قج 

لتجارة أمػاؿ نامضة، ك أؼُّ شيء يشسػ يجب أف تجفع زكاتو، لكغ الذيء الحؼ ال يشسػ تزاعف سعُخىا، فعخكض ا
السدتيمكات، ىحا الشسػ نسػّّ ُخمَّبي، أخي ك هللا أخحت البضت بأربعضغ فرار بثسانضة مبليضغ، ىحا الشسػ نسػّّ خمَّبي، 

كغ في الصخيق؟ فحكسة الذارع ىل بإمكانظ أف تدكغ في الصخيق؟ ىل بإمكانظ أف تبضع ىحا البضت ك أف تد
الحكضع أنو أكجب الدكاة في األمػاؿ الشامضة أما األمػاؿ السدتيمكة فيحه لع يػجب فضيا الدكاة، كسا قمت قبل قمضل: 
البضت ك األثاث ك مكاف العسل ك أدكات الحخفة ك األرض السدتيمكة في الدراعة ك السخكبة، ىشاؾ أناس اشتخكا 

ألف اآلف قضستيا ممضػف كنرف، ىل بإمكانو أف يتخمَّى عشيا؟ لضذ بإمكانو، جدء مغ عسمو، سضارة مغ الجكلة بسئة 
إًذا الساؿ غضخ الشامي السدتيمظ السدتعسل ىحا الساؿ ال تجب فضو الدكاة، ك ىؤالء الحيغ أعخفيع مع أف ىحه 

كف زكاة ثسش يا، الحؼ حرل أنو في الحخب األمػاؿ التي يحدبػنيا كل عاـ معفاٌة مغ كجػب الدكاة، كانػا يؤدُّ
األىمضة التي جخت في لبشاف في العذخ سشػات الساضضة، ىحا السعسل يحتل نرف البشاء بالحات، ك في القدع 
اآلخخ معسل آخخ ألناس مغ دمذق، أصحاب السعسمضغ مغ دمذق، السعسل األكؿ ُتؤدَّػ زكاة األمػاؿ كميا حتى 

أصحابو مغ عامة الشاس، انتيت الحخُب األىمضة في لبشاف ك السعسل اآلخخ التي أعفى الذخُع مشيا، السعسل الثاني 
لع يبق فضو شيء، ك القرة لغخابتيا تكاد ال ُترجَّؽ، لع يبق فضو شيء، ال آالت ك ال مغاسل ك ال حشفضات ك ال 

د عضاف، ك أقدسػا مفاتضح كيخباء، عاج البشاُء عمى العطع، ك بضغ السعسمضغ ججار كاحج، ك السعسل الثاني ك الذيػ 
باهلل أف صاحب السعسل فتح باب معسمو بعج انتياء الحخب األىمضة فإذا السعسل كسا تخكو، بآالتو ك الخضػط في 

 أماكشيا، كل شيء كسا ىػ عمضو ليحا قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: 
 )) ْرشػا أمػالكع بالدكاة ((

 ]الصبخاني عغ عبج هللا بغ مدعػد[
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 خ أك بحخ إال بحبذ الدكاة (()) ما تمف ماؿ في ب
 ]الصبخاني عغ أبي ىخيخة[

 التجقضق مع هللا عد كجل دلضل عجـ معخفة العبج بخبو :

أنا أردت مغ ىحه القرة أف إذا أخصأت في الحداب مع هللا عد كجل فأنت الخابح، ال تجقِّق كثضخًا، تتعامل مع 
ضة آالؼ ك سبعسئة ك اثشضغ ك ستضغ لضخة، معظ ثساني خالق الكػف ك بضجه كل شيء، فإذا كانت الدكاة عمّي ثسان

 لضخات؟ شجة، ىحا التجقضق مع هللا عد كجل دلضل عجـ معخفة العبج بخبو عد كجل.
أقػؿ لكع كثضخًا: لسا سألػا رجبًل عارفًا باهلل كع الدكاة؟ قاؿ: عشجنا العبج كمالو لدضجه، ك يسكغ أف أسػؽ عمى ىحا 

اه مغ الغخيق أك السػضػع عذخات القرز التي  أعخفيا ك أعخؼ أصحابيا، ك كضف حفع هللا ليع ماليع، ك نجَّ
كنو مغ زكاة أمػاليع.  الحخؽ أك التجمضخ بفزل ما يؤدُّ

إًذا أف يكػف الشراُب زائجًا عغ الحػائج األصمضة لئلنداف، فكل زيادة تجب فضيا الدكاة، ك يجب أف يكػف الشراب 
 مى كجػب الدكاة فضيا، ىشاؾ أمػاؿ ال تجب الدكاة فضيا. في األمػاؿ التي نزَّ الذارُع ع

 الدكاة في عمة السحاصضل ال في عضشيا :

 سأسػؽ اآلف نقصة دقضقة ججًا ك قج عالجيا الفقياُء معالجة دقضقة كىي: 
ـٍ )) َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِريِّ َرِضَي َّللَاُ َعْشُو َقاَؿ ُكَشا ُنْعِصضَيا ِفي َزَماِف الَشبِ  يِّ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َصاًعا ِمْغ َشَعا

اَؿ ُأَرى ُمِجا ِمْغ َأْك َصاًعا ِمْغ َتْسٍخ َأْك َصاًعا ِمْغ َشِعضٍخ َأْك َصاًعا ِمْغ َزِبضٍب َفَمَسا َجاَء ُمَعاِكَيُة َكَجاَءْت الَدْسَخاُء قَ 
 َىَحا َيْعِجُؿ ُمَجْيِغ ((

ُ َعْشُو[]البخارؼ َعْغ َأِبي سَ   ِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ َرِضَي َّللاَّ

قضل: ال تجب الدكاُة فضسا سػػ ىحه السحاصضل، انطخ مضدة العقل ىشاؾ نقل ك ىشاؾ عقل، لساذا أكجب الشبي 
الدكاة في ىحه السحاصضل؟ ألنيا محاصضل رئضدة، ك أساسضة، ك فضيا قػت الذعب، ك بضئة الشبي عمضو الربلة ك 

أساسي أيزًا قج يكػف مثبل الحرة، ك قج الدبلـ ىحه السحاصضل األساسضة فضيا، لكغ نحغ اآلف عشجنا محرػؿ 
يكػف العجس، ك قج يكػف الدسدع كسا يقػلػف، شيء أساسي، ك الفاكية أساسضة في الحضاة، التفاح أساسي، ك 
الحسزضات أساسضة، ك العدل أساسي، فمحلظ العمساء قالػا: ىحه السػاد األربع تجب الدكاة ال في عضشيا بل في 

رػؿ أساسي، إًذا أؼ محرػؿ أساسي في السدتقبل، مثبل مذخكع مدرعة كخز، مدرعة عمَّتيا، ما عمَّتيا؟ مح
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أجاص ك تفاح بخسدسئة ألف أحضانًا، بثسانسئة ألف، بسمضػف يزسشيا، نقػؿ لو: أنت معفى مغ الدكاة؟ ألف كمسة 
في عضشيا، إًذا الساؿ الفخيد في الحجيث لضدت كاردة، لضذ معقػاًل، العمساء قالػا: تجب ىحه الدكاة في عمتيا ال 

معشى ماؿ أؼ شيء ُيشتفع بو، شيء يسمَّظ، أؼُّ شيء يسمظ ك ُيشتفع بو ىػ ماٌؿ، إذًا أف يكػف الشراب مغ األمػاؿ 
 التي نزَّ الذارع عمى كجػب الدكاة فضيا. 

 مخكر عاـ كامل عم  الساؿ لضكػف عمضو زكاة :

ضقة اآلف نعالج مػضػعًا دقضقًا، أنا أممظ خسدضغ ألفًا بػاحج اآلف حػالُف الحػؿ عمى جسضع أنػاع األمػاؿ، ك الحق
مغ الذيخ األكؿ، بػاحج شػاؿ كانػا معي، بػاحج مغ الذيخ الثاني أنفقُت مشيع عذخة آالؼ، إذا الدكاة مغ كاحج 
مغ الذيخ األكؿ إلى كاحج مغ الذيخ الثاني كانت خسدضغ، كمغ كاحج مغ الذيخ الثاني إلى كاحج مغ الذيخ 

لثالث نقرػا عذخة، أصبح السبمغ أربعضغ، مغ كاحج مغ الذيخ الثالث جاءني ثسانػف ألفًا، ثسانػف فػؽ األربعضغ ا
أصبحػا مئة ك عذخيغ، في كاحج مغ الذيخ الخامذ دفعت ثسانضة آالؼ، نقز، ىحه غضخ معقػؿ، أؼ حدابات 

ي رمزاف اعسل جخدًا لكل أمػالظ، ك تكاد تكػف مدتحضمة، أفزل شخيقة لحداب الدكاة، الدكاة في رمزاف، ف
ادفع عشيا الدكاة، رمزاف الثاني اعسل جخدًا آخخ، فضكفي أف تجخؼ حدابًا كل عاـ لمسستمكات التي تجب فضيا 
الدكاة، أما أف كل مبمغ يجب أف يسزي عمى ىحا السبمغ عاـ بكاممو، ك لكغ انجفع مشو عذخة آالؼ قبل يػمضغ، 

دتحضمة، فالخأؼ الفقيي السعتسج ك الدائج ك السخيح ك األبدط ك األسيل أف أضضف لو خسدة آالؼ، قزضة م
تجخؼ جخدًا ألمػالظ في كل عاـ، ك أف تجفع عغ ىحا الجخد زكاة مالظ، ك ىشاؾ إجخاء أقػلو لكع دائسًا: اإلجخاء 

لسدتحقيا في كقت الثاني أخػانشا التجار مسغ يجفعػف زكاة أمػاليع أيزا قج تجج صعػبة بالغة في دفع الدكاة 
قرضخ، إال أف تػكِّل بيا، لكغ أنت بحدب مزي األياـ ك األسابضع ك الذيػر ك الفرػؿ أنت إنداف تعضر في 
أسخة لظ أقخباء، ك لظ جضخاف، ك لظ معارؼ، ك لظ أناس يعخفػنظ، ك لظ أناس يمجؤكف إلضظ، فإذا فتحت حداب 

متيا في الحداب سمفًا، مغ حداب زكاة في دفاتخؾ ك كمسا جاءؾ كلُّ مغ ىػ مدتحق ليح ه الدكاة دفعتيا لو ك سجَّ
زكاة العاـ القادـ، في العاـ القادـ جاء رمزاف اآلخخ ك أجخيت جخدًا لسستمكاتظ، عمضظ زكاة ثسانضة عذخ ألفًا 
دفعت ستة عذخ عمى مجار الدشة، فعمى مجار الدشة قج تجفع الدكاة إلى مدتحقيا الحقضقي ك بكل مشاسب ك 

دقضق، إًذا أكاًل ك ىحه خبلصة التجارب أجِخ جخدًا لسستمكاتظ كل عاـ برخؼ الشطخ عغ بقائيا حػاًل أك  بذكل
نقريا عغ نرابيا أك زيادتيا، أجِخ في كل عاـ ك األكلى في رمزاف ألف الحػؿ ىػ الحػؿ اليجخؼ ال 
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ابجأ بعج رمزاف حدابًا ججيجًا  السضبلدؼ، أجخ في كل عاـ حدابا لسستمكاتظ في رمزاف ك ادفع عشيا الدكاة، ك
مغ حداب العاـ القادـ، فكمسا جاءتظ حالٌة نحتاج إلى مداعجة مشيا إجخاء عسمضة جخاحضة، مشيا مداعجة لضتضع، 
ألرممة، لسدكضغ لعاجد، إذا دفعت ىحا الساؿ يسكغ أف يكػف محدػبًا مغ زكاة مالظ في العاـ القادـ عمى شكل 

مة ُتحدب مغ أصل ز   كاة العاـ القادـ ىحا الحؼ عمضو السجار حػالف الحػؿ. دفع مقجَّ

 الدكاة في القضع ك لضذ في األمػاؿ :

أف يكػف الساُؿ نامضًا، الساؿ غضخ الشامي ما ىػ؟ الساؿ السدتيمظ، السدتيمظ غضخ ناـ، أما الساؿ الشامي فيػ الحؼ 
غ ىشاؾ سؤاؿ دقضق ىل العسمة الػرقضة لضدت يديج، إما يديج سعُخه أك يديج حجسو، مثل الساشضة يدداد عجدىا، لك

نامضة؟ الحىب ال يشسػ، شبعًا الحىب حضشسا أصبح قضسة ثابتة كيقابل عمى سعخ العسمة الػرقضة صار يشسػ، أما لػ 
ل إندانًا  كاف الحىب في األصل لمتجاكؿ، ال يشسػ، نحغ عشجنا سمعة ك عشجنا قضسة، الساؿ قضسة، أنت مثبل تذغِّ

غ مكاف لسكاف تعصضو مئة لضخة، أنت أعصضتو كرقة، ك لكغ ىحه الػرقة قضسة تعبو يحىب إلى إنداف بشقل تخاب م
آخخ يذتخؼ بيا شعامًا، ىحا الصعاـ قضسة جسعو ك تحرضمو ك تقجيسو لمسدتيمظ، فاألكراؽ الشقجية في األساس ىي 

فمساذا أكجب فضو الذارُع الدكاة؟ ىحا سؤاؿ، رمػز لقضع، لقضع ثابتة، فشحغ عشجنا سمعة ك عشجنا قضسة، الساؿ ال يشسػ 
ة لمتجارة يشسػ سعُخىا،  الساشضة تشسػ، ك عخكض التجارة تشسػ، البضت السعجُّ لمتجارة يشسػ سعُخه، األرض السعجَّ
مت عمى مخكبة كُكزِّعت  السخكبة، أنت عشجؾ مخكبة تدتعسميا، ك حضشسا صجر قخار باالكتتاب عمى مخكبات سجَّ

عمضظ، ك في نضتظ أف تبضعيا بثسغ أعمى، نضة تجارة، إًذا يشسػ سعخ ىحه السخكبة، السخكبة تشسػ ك  ىحه السخكبة
األرض تشسػ ك البضت يشسػ ك البزاعة تشسػ لكغ العسمة الػرقضة ال تشسػ، فمساذا فخض الذارُع فضيا الدكاَة؟ مغ 

أال تزع في بضتظ مئات األلػؼ ك الذباب أجل أف تدتثسخىا، مغ أجل أال تخدنيا، مغ أجل أال تكشدىا، مغ أجل 
كف عمى عسل يعسمػنو، لحلظ أفزل شخكة ىي شخكة السزاربة، الساؿ مغ إنداف، كىحا الساؿ فائس عغ  يتمػَّ
حاجتو، أك ىػ كبضخ في الدغ ال يقػػ عمى العسل، أك امخأة أرممة ال تقػػ عمى أف تعسل، أك ماؿ لضتضع لضذ في 

انطخ كع حالة، إنداف شاب يعسل، ك لكغ ىحا لو عسل، شبضب أحضانًا لو دخل أكبخ مغ إمكانو أف يدتثسخ ماَلو، 
مرخكفو، عشجه ماؿ فائس، أك إنداف كبضخ في الدغ لضذ بإمكانو أف يعسل، أك امخأة قابعة في بضتيا كرثت عغ 

أشعسشاه مشيا استيمكشاىا،  أبضيا مااًل ك ليا زكج ك أكالد ك ىي متفخغة لمبضت، أك يتضع لو أمػاؿ، كىحه األمػاؿ إف
كع حالة ىشاؾ؟ إنداف عشجه ماؿ فائس عغ حاجتو، أك امخأة، أك عاجد، أك كبضخ في الدغ، أك صغضخ، أك يتضع، 
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يأتي إنداٌف آخخ شاب يسمظ الخبخة، ك الشذاط، ك الػقت، ك الفخاغ، ك ال يسمظ الساَؿ، فإذا اجتسع ماُؿ ىحا مع 
ع شخكة مزاربة، إنداف بجيجه ك إنداف بسالو، ك كاف عمضو الربلة ك الدبلـ جيج ىحا أنتجا شخكة سساىا الذخ 

 أكؿ شخيظ مزارب في اإلسبلـ، اتَّجخ في ماؿ خجيجة رضي هللا عشيا.
إًذا الشقصة الجقضقة في الجرس لساذا أكجب هللا الدكاة في القضع ك لضذ في األمػاؿ؟ شبعا كمسة ماؿ ما ُيشتفع بو 

ىا في غخفتي، شعاـ آكمو، ثضاب  مباشخة، أما الػرؽ ك ادة أمجُّ الشقج فيحا ال ُيؤكل، مثبل كخسي أجمذ عمضو، سجَّ
ألبديا، مخكبة أستعسميا، بضت أسكشو، كل ما ُيشتفع بو مباشخة ىحا ماٌؿ، لكغ األكراؽ الشقجية ىل بإمكاني أف أنتفع 

ىحا الشقج الحؼ ىػ كسضط كىػ ال يشسػ؟ كسا بيا مباشخة؟ ُتؤكل، ال تؤكل، ىي كسضط، لساذا أكجب هللا الدكاة في 
 قاؿ األخ عبج الحكضع: دفعًا الستثساره ك لضعػد الشفع عمى األشخاؼ كميع في الحضاة. 

 شخكط صحة أداء الدكاة :

 ػ الشضة : 1

 شبعا -بقي عمضشا شيء كاحج، شخكط صحة أداء الدكاة، أكؿ شيء: الشضة، العمساء أجازكا حضشسا تشػؼ دفع الدكاة 
نػيت أف أعصي ىحا اإلنداف جدءًا مغ زكاة مالي، لكغ أحضانًا ال تجج مدتحقًا في  -الشضة في القمب، محميا القمب 

كقت معضَّغ، فإذا كضعت زكاة مالظ في ضخؼ ك ختست ىحه الطخؼ ك قمت: أمػاؿ زكاة، ككضعتيا في مكاف 
عغ مالظ إذا نػيت دفع ىحه الدكاة لسدتحقيا ك معضَّغ في بضتظ، ىحه العسمضة اسسيا العدؿ، حضشسا تعدؿ الدكاة 

عدلتيا عغ مالظ، فيحا الػقت مشاسب لمشضة، لكغ بالسشاسبة لػ أف ىحه الدكاة التي عدلتيا احتخقت أك تمفت ىل 
سقصت عشظ الدكاة؟ لع تدقط، ألف الدكاة ما ركشاىا؟ تسمضظ فقضخ مدمع، فالساؿ جاىد، لكغ ال بج كي تدقط عشي 

كيا فقضٌخ مدمع، كسا لػ أف عمضظ ديشًا إلنداف ككضعت الجيغ في ضخؼ معضَّغ ك عدلتو عغ مالظ، ك مغ أف يتسمَّ 
لع تمتق بيحا اإلنداف ك ىحا الساؿ احتخؽ، ىل ُيعفضظ الجائُغ مغ ىحا الجيغ؟ ال يعفضظ، إًذا الشضة، الدكاة عبادة لكغ 

ك هللا ىحا أحدبو زكاة، ىحا ال يجػز عشج األحشاؼ يجب أحضانًا اإلنداف يجفع شضئًا بعجما يجفعو بذيخيغ أك ثبلثة، 
أف تدبق الشضة العسل، أك أف تخافقو في الحجِّ السعقػؿ، أما أف تأتي متخمِّفة عشو، أنا وهللِا أريج أف أصمي سشة 
الطيخ أربع ركعات، ك أنا أصمي ك هللِا صار العرُخ قخيبًا، يا هللا فخض عضغ ىحه ال ترضخ، الشضة يجب أف 
تدبق العسل أك أف تخافقو في أقلِّ تقجيخ، فأنت قبل أف تجفع الدكاة لفبلف قمت: ىحه زكاة، أما أنت دفعت ىحا 

ليا لدكاة، ال.  الساؿ مثبًل صجقة، ك بعجما دفعت صجقة، رأيت الرجقات كثخت، حػِّ
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 ػ اإلسبلـ : 2

ح األحشا ؼ أف يكػف األداُء عمى الفػر، أؼ مكخكه اإلسبلـ شبعًا مغ شخكط صحة الدكاة، الشضة ك اإلسبلـ ك يخجِّ
خ الدكاة في الجفع، نحغ قمشا قبل قمضل: لظ أف تجفعيا سمفًا، ألضذ كحلظ؟ أما التأخضخ فغضخ  كخاىًة تحخيسضة أف تؤخِّ
مدتحب، ك مكخكه كخاىة تحخيسضة أنو لعل ىحا اإلنداف مات ك لع يؤدِّ زكاة مالو، فأصبحت ذمَّتو مذغػلًة بدكاة 

 ساؿ. ىحا ال

 ػ أف يكػف فقضخًا مدتحقًا كرد ذكُخه في آية مرارؼ الدكاة : 3

 الدكاة يجب أف ُتجفع لفقضخ مدتحق كرد ذكُخه في آية مرارؼ الدكاة قاؿ تعالى: 
خَِّقاِب َكاْلَغاِرِمضَغ َكِفي َسِبضِل َّللَاِ َكِاْبِغ ﴿ ِإَنَسا الَرَجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ َكاْلَعاِمِمضَغ َعَمْضَيا َكاْلُسَؤَلَفِة ُقُمػُبُيْع َكِفي ال
ِكضع    َْ  الَدِبضِل َفِخيَزًة ِمَغ َّللَاِ َوَّللَاُ َعِمضع  

 [ 60] سػرة التػبة : 

إف شاء هللا مرارؼ الدكاة تحتاج إلى شخح ال بأس بو، أنا أردت أف يكػف درُس األحج في رمزاف فقط متعمِّقًا 
نو شيء ميعّّ ججًا، كىي الفخيزة الخامدة، أعتقج سبعة آالؼ عمضيا زكاة، ك الخأؼ الخاجح ما بسػضػع الدكاة، أل

فاض عغ حاجاتظ فأدِّ عشو زكاة مالظ، ك كسا قمت قبل قمضل الخصأ في دفع الدكاة عضُغ الرػاب، ك الخصأ مع 
 هللا ىػ الرػاب.

 التسمضظ :

حضانًا ال أحب أف أقػؿ لكع ىحه الشقصة الجقضقة، الػاحج عمضو بقي مػضػع التسمضظ مػضػٌع دقضق، مػضػع خبلفي، أ
ديغ أك لظ مع فبلف ديغ، أنا يكفي أف أشصبو مغ دفتخؼ ك أضعو في الدكاة، ىحا مػضػع خبلفي، ىشاؾ عمساء 
يخفزػف ىحا، ما ىػ الدبب؟ ك ىشاؾ عمساء يجضدكنو، ىشاؾ حالتاف يجػز، لػ فخضشا جاءؾ الحؼ عمضو الجيغ ك 

ظ: ك هللا أنا لضذ معي أف أعصضظ ىحا الجيغ، فإذا دفعت لي زكاة مالظ أعصضظ الجيغ، فأنت دفعت لو زكاة قاؿ ل
مالظ، فأمدظ ىحا الساؿ ك أعصاؾ ما لظ عشجه، يرح، إذا كانت السبادرة مغ الفقضخ إذا عخض عمضظ الفقضخ أف 

مع كمغ دكف أف يخضى ك مغ دكف أف تعصضو زكاة مالظ عمى أف تدتخدَّ ديشظ مشو يجػز، لكغ مغ دكف أف يع
تسمِّكو شضئًا أنت كحجؾ حدست ىحا الساؿ مغ الدكاة ك أسقصت عشو الجيغ عشج بعس العمساء ىحا ال يجػز، 
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الحكسة الفقضخ أحضانًا يكػف استجاف ثسغ ألبدة ك انتطخ رمزاف لتأتضو زكاة الساؿ لضذتخؼ شعامًا ك شخابًا، بضشسا 
ا المباس مغ الدكاة ك أعفاه مغ ىحا الجيغ بقي جائع ىػ ك أكالده، فالفقضخ مخضَّخ، أنا ىحا الحؼ ديشو حدب ثسغ ىح

لظ بحمتي ىحا السبمغ لكغ أميمشي، أنطخني أنا معِدخ، لكغ أعصشي شضئًا آكمو، فالحيغ مشعػا إسقاط الجيغ مغ 
عاـ يأكمو، أك إلى شخاب يذخبو، أك حداب الدكاة التفتػا ليحه الشاحضة، قج يكػف ىحا الفقضخ في أمّذِ الحاجة إلى ش

إلى لباس يدتخ أكالده، كىشاؾ رأؼ آخخ أف ىحا اإلنداف ماداـ الجيغ ثابت ك عمضو ك أنت سامحتو فضو، يسكغ أف 
 ُيعجَّ مغ الدكاة، عمى كلٍّ ىحه قزضة خبلفضة بضغ السحاىب، لكغ التسمضظ أكلى مغ أف تعصضو ىحا الساؿ ك يتسمَّكو. 

 أْكاـ سخيعة :

بعس األحكاـ الدخيعة؛ يجب أف ُتػزَّع الدكاة عمى فقخاء البمجة التي ُجِبضت مشيا األمػاؿ، أف ىحا الغشي لساذا 
أصبح غشضًا؟ ألف كل ىؤالء الفقخاء اشتخكا مغ عشجه شعامًا أك شخابًا أك لباسًا أك حاجات، فيع ساىسػا في تشسضة 

باب أكلى يجب أف تعػد عمضيع زكاة مالو، ليحا الذارع الحكضع  ثخكتو، ما دامػا ىع ساىسػا في تشسضة ثخكتو ىع مغ
و إلى أف تبقى الدكاة في البمجة التي ُجِبضت فضيا، أك نست فضيا األمػاُؿ، لكغ أحضانًا أنت تكػف في بمج أجشبي ك  تػجَّ

يدتحق السداعجة، مدتػػ السعضذة مختفع ججًا، أكبخ دخل في بمج ناـ لػ قضذ في ببلد غشضة يعجُّ صاحُبو فقضخًا 
أخي دخمي في الدشة خسدسئة ألف في بمج آخخ يقاس بعسمتيا السحمضة تبجك فقضخًا عشجىع أنت مثبًل، ففي مثل ىحه 
الحاالت يجػز نقل الدكاة مغ ببلد الكفخ إلى ببلد السدمسضغ، شبعًا ىشاؾ مدمسػف كحلظ، لكغ إذا كاف مدمسػ 

 الغشضة فشقُل الدكاة يجػز. البمج األصمي أفقخ بكثضخ مغ مدمسي الببلد
لػ فخضشا الدكاة زكاة مػاش يأتي عامُل الدكاة يختار أكبخ غشسة، أكبخ بقخة، أحدغ بقخة، إنتاجيا أربعػف كضمػ، 

 كىشاؾ بقخة ميدكلة، ك بقخة كسط، فالشبي عمضو الربلة ك الدبلـ قاؿ: 
َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َلَسا َبَعَث ُمَعاًذا َرِضَي َّللَاُ َعْشُو َعَم   ))َعْغ اْبِغ َعَباٍس َرِضَي َّللَاُ َعْشُيَسا َأَف َرُسػؿَ 

ـٍ َأْىِل ِكَتاٍب َفْمَضُكْغ َأَكَؿ َما َتْجُعػُىْع ِإَلْضِو ِعَباَدُة َّللَاِ فَ  ـُ َعَم  َقْػ َأَف َّللَاَ َقْج  ِإَذا َعَخُفػا َّللَاَ َفَأْخِبْخُىعْ اْلَضَسِغ َقاَؿ ِإَنَظ َتْقَج
ْع َزَكاًة ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َكُتَخُد َفَخَض َعَمْضِيْع َخْسَذ َصَمَػاٍت ِفي َيْػِمِيْع َكَلْضَمِتِيْع َفِإَذا َفَعُمػا َفَأْخِبْخُىْع َأَف َّللَاَ َفَخَض َعَمْضيِ 

 َكَخاِئَع َأْمَػاِؿ الَشاِس ((َعَم  ُفَقَخاِئِيْع َفِإَذا َأَشاُعػا ِبَيا َفُخْح ِمْشُيْع َكَتَػَؽ 
ُ َعْشُيَسا[  ]البخارؼ َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ
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الذيء الحؼ يخاه في نطخه كبضخًا اتخكو لو، إياؾ ك كخائع أمػاليع، عبَّخ عشيا العمساء أف تكػف الدكاة مغ الساؿ 
سسغ غشسة، الػسط، أف ُتؤخح الدكاة مغ زكاة الػسط، ال أضعف بقخة ك ال أكبخ بقخة، ال غشسة ميدكلة ججًا ك ال أ

األعضاف، أؼ العضغ السذتخكة، ك أف تؤخح الدكاة مغ الساؿ الحبلؿ، فبل تجػز الدكاة مغ الساؿ الحخاـ، ألف هللا 
شضِّب ال يقبل إال شضبًا، ك ال ُيذتخط لرحة األداء حػالف الحػؿ، لحا يرح تعجضل الدكاة لدشة أك سشتضغ أك 

دفع الدكاة لدشة قادمة أك لدشػات قادمة، لضذ الذخط حػالف الحػؿ، شبعًا إذا حاؿ الحػُؿ تجب  سشػات، يجػز
 الدكاُة، ك لكغ ىشاؾ شخط كجػب ك شخط أداء، فخٌؽ كبضخ بضغ شخط الػجػب ك شخط األداء.
يسكغ أف إف شاء هللا في درس قادـ نتحجَّث عغ مرارؼ الدكاة، مػضػع دقضق ججًا، ك بقضت نقصة كاحجة أنو 

ُتجفع الدكاة نقجًا أك عضشًا، لكغ أحضانًا نبلحع أف الػاحج عشجه ألبدة فخًضا ألبدة جاىدة " كشدات " ندائضة فخضًا 
غالضة ججًا ك لع ُتَبع معو، ىحه السدمسة الفقضخة ججًا التي عشجىا ثسانضة أيتاـ تعصضيا كشدة قصع، مػديل حجيث 

شجه مغ الكشدات لع ُتَبع معو يزعيا بدعخ التكمفة، ىحه حجة عمى هللا عد فخضًا، ما حاجتيا بيا؟ يحىب يخػ ما ع
كجل، ىحه غضخ مقبػلة، أما إذا عشجه سكخ مسكغ، سكخ مادة أساسضة، الدكخ مادة أساسضة، عشجؾ رّز ادفع زكاة، 

غ إذا كاف عشجؾ سسغ، أؼ مػاد أساسضة غحائضة مقبػؿ أف تجفع زكاة مالظ مشيا، ك مقبػؿ أف تجفع قضستيا، لك
عشجؾ حاجات، مثبل ححاء رياضة ك أتى رمزاف، عشجه أنػاع مختمفة األرقاـ، ك لضدت دقضقة مع بعزيا، كل 
ححاء بخقع يعصضيا زكاة، يجفعيا زكاة مالو، ىحا ال يجػز، ك ىحا احتضاؿ، مػديبلت كميا مغ الشػع الثاني مزى 

سعضات مسمػءة باأللبدة، ك لكغ ىحه األلبدة لضدت زكاة، كقتيا ال تداكؼ ربع قضستيا كميا جسعيا زكاة مالو، الج
بعزيا صجقة، عشجه ألبدة زائجة أعصاىا لجسعضة، ال مانع، أما أف تحدبيا مغ زكاة مالظ، أؼ زكاة مالظ يجب 
أف تذعخ أف ىحا الفقضخ تسمَّظ مبمغًا مغ الساؿ فاشتخػ بو حاجاتو األساسضة، اشتخػ لحسًا ك اشتخػ سسشًا، ك 

 سكخًا، ألبذ ابشو ثضابًا في العضج، اشتخػ أححية، يجب أال تكػف الحاجات بعضجة ججًا عغ حاجات اإلنداف. اشتخػ 
آخخ نقصة، أنو إذا كاف الذخز يدتحق الدكاة لكغ ىػ متبلؼ لمساؿ األكلى أف تعصضو الدكاة عضشًا، حاجات، ك  

ة يجبِّخ أمػره، ك يجفع ديػنو القمضمة ك يذتخؼ حاجات إذا كاف الذخُز حكضسًا ججًا فاألكلى أف تعصضو نقجًا، ألف لضخ 
ىػ بحاجة إلضيا، لكغ لػ دفعت لو أنت الدكاة عضشًا ك قج يكػف لضذ بحاجة إلى ىحا الذيء، فإذا كاف اإلنداف 

 متبلفًا لمساؿ فاألكلى أف تجفع لو الدكاة عضشًا ك إذا كاف حكضسًا في إنفاقو فاألكلى أف تجفع لو الدكاة نقجًا.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : زكاة الدركع كالثسار17الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا ال ما عمستشا 
زدنا عمسًا، ك أرنا الحق حقًِّا ك ارزقشا اتباعو، إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمَّستشا ك 

ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو، ك اجعمشا مسغ يدتسعػف القػَؿ فضتَّبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في 
 عبادؾ الرالحضغ.

 كجػب الدكاة في كل ما تشبتو األرُض :

ُتعاَلج في رمزاف مػضػع الدكاة، ك قج بجأنا في أييا األخػة السؤمشػف، مغ أفزل السػضػعات الفقيضة التي 
ثشا أيزًا عغ دلضل فخضضتيا، ك عغ شخكط كجػبيا، كعغ  الجرس الساضي الحجيث عغ تعخيف الدكاة، ك تحجَّ
ثشا أيزًا عغ حقضقة الشساء في الساؿ، ك كضف أف الدكاة تجب في الساؿ الشامي، إلى ما  شخكط صحتيا، كتحجَّ

 ناكع في الجرس القادـ أف نتحجَّث عغ بقضة مػضػعات الدكاة.ىشالظ مغ مػضػعات كعج
الحقضقة نطخًا لذضػع السدارع ك ألسئمة كثضخة ججًا ُتصخح حػؿ زكاة الدركع فبلبجَّ مغ حجيث دقضق حػؿ ىحا 
السػضػع، شبعًا نحغ حضشسا نتحجَّث األكلى أف نكػف في السحىب الحشفي، ففي ىحا السحىب تجب الدكاُة في كل 

لمبقاء كالسحاصضل التي ُتخدَّف سشػات شػيمة  ما تشتجو األرض بقرج االستغبلؿ ك االستشبات سػاء أكاف صالحاً 
كالحبػب، أـ غضخ صالح لمبقاء كالثسار ك الخزار مغ خػخة كمذسر ك باذنجاف، ك إلى ما ىشالظ، إًذا تجب 
الدكاة في كل ما تشبتو األرُض مغ محاصضل ك مغ خزار ك فػاكو، الجلضل: نحغ مع تذخيع خالق الكػف، ك ال 

 ظ ىحا ىػ الحكع ببل دلضل، الجلضل قػلو تعالى: يدتصضع إنداف أف يقػؿ ل
َراِدِه   َْ َقُو َيْػـَ  َْ  ﴿ َكَآُتػا 

 [141] سػرة األنعاـ: 
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 ْكسة هللا عد كجل مغ كمسة يـػ ْراده :

ك مغ حكسة هللا عد كجل أف الفبلح أك السدارع لػال كمسة يـػ حراده لػقع في عشت شجيج، أؼ لػ أف ضضفًا زار 
بدتانو ك أكل بزع حبات مغ السذسر، أك بعس حبات مغ الحرة، لػجب أف ُتحدب ىحه الحبات مغ الدكاة، ك 

 لكّغ ربشا سبحانو ك تعالى ما جعل عمضشا في الجيغ مغ حخج، قاؿ: 
َراِدِه  ﴿  َْ َقُو َيْػـَ  َْ  َكَآُتػا 

 [141] سػرة األنعاـ: 

مو لمدػؽ ىحا معفػّّ عشو، لكغ بعج أف  د السحرػؿ ك تقجِّ أؼ ما تأكمو أنت ك أقخباؤؾ ك ضضػفظ قبل أف تجيِّ
ب ىحا السحرػؿ ك تجفعو إلى الدػؽ أصبح السحرػُؿ اآلف تجب فضو الدكاة، ىحا معشى قػلو تعالى:   تػضِّ

َراِدِه  ﴿ َكآَ  َْ َقُو َيْػـَ  َْ  ُتػا 
 [141] سػرة األنعاـ: 

أؼ قبل الحراد ىشاؾ عفٌػ مغ هللا عد كجل عغ كلِّ ما أكمتو أنت ك أكالدؾ ك أىمظ ك جضخانظ ك ضضػفظ، أما 
حضشسا تزع ىحه السحاصضل في العبػات السشاسبة، تزعيا عمى ضيخ الدضارة ك تشصمق الدضارة إلى سػؽ 

 جب الدكاة، الجلضل اآلخخ، قاؿ تعالى: الخزار، فاآلف ت

َباِت َما َكَدْبُتْع َكِمَسا َأْخَخْجَشا َلُكْع ِمَغ اأْلَْرِض    ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا َأْنِفُقػا ِمْغ َشضِّ
 [267] سػرة البقخة: 

 األرض الخخاجضة :

 يجب أف تكػف األرض غضخ خخاجضة، كقفة شفضفة عشج األرض الخخاجضة.
الببلد التي يفتحيا السدمسػف يتسمَّكػنيا، ك ُتػزَّع عمى السقاتمضغ، لكغ لمرالح العاـ سضجنا عسخ أبقاىا في أيجؼ 
أصحابيا، ك فخض عمضيع ضخيبة خخاجضة، فاألرض التي تشجب فضيا زكاة السدركعات يجب أف تكػف غضخ 

ُيفخض عمى صاحبيا لمجكلة ىحه ضخيبة، فمحلظ خخاجضة لئبل ُتجفع الزخيبة مختضغ، فاألرض الخخاجضة الخسع الحؼ 
يجب أف تكػف األرُض غضخ خخاجضة لكي ال يجتسع عذٌخ ك خخاج العذخ زكاة الشباتات، لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: " ال 

 يجتسع عمى السدمع خخاج ك عذخ "
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كأف تكػف السشتجات بقرج االستغبلؿ ك االستثسار، أؼ إنداف زرع في حجيقتو البقجكنذ، ك كع برمة، إف لع تكغ 
ىحه الشباتات بقرج االستغبلؿ ك االستثسار ال تجب فضيا الدكاة، بعج ذلظ ىشاؾ مشتجات لضدت ذات قضسة، 

فضيا، ك أف تكػف األرض مدقضًة بساء حذضر، قرب، صسغ، أشضاء ال قضسة ليا، أيزًا ىحه األشضاء ال زكاة 
السصخ أك ماء األنيخ حتى يجب فضيا العذخ، فإف ُسقضت بػسائل قجيسة أك حجيثة ليا نفقات عشجئح نرف العذخ، 
أؼ كاحج مغ عذخيغ، لحلظ لضذ في السدركعات مراريف، ربُّشا عد كجل كضع عشظ نرف الدكاة مقابل 

 السراريف، فيحا سؤاؿ يِخد كثضخًا . 

 ْكاـ متعمقة بدكاة الدركع :أ

أشضاء دقضقة تتسضَّد بيا زكاة الدركع، مغ ىحه األشضاء أنو ال ُيذتخط حػالف الحػؿ، ىشاؾ أراض أعخفيا في شساؿ 
سػرية فضيا عذخة محاصضل عمى مجار العاـ، أرض فضيا محرػالف، ك أرض فضيا ثبلثة محاصضل، يقاؿ: عخكة 

، محرػؿ شتػؼ، تجب الدكاة ال في حػالف الحػؿ، ك لكغ تجب الدكاة خخيفضة، ك عخكة شتػية، محرػؿ صضفي
 في كل ما تشتجو األرُض في كل مػسع.

ال ُيذتخط بمػُغ الشراب، أْؼ أؼُّ كسضة مغ السدركعات فضيا عذخىا زكاة، ك نرف عذخىا إف كانت أرضًا مخكية 
ذلظ، ال ُيذتخط في زكاة الدركع البمػغ ك ال  بصخيق اآلبار، أك اآلف السحخكات التي ليا نفقات باىطة ك ما شاكل

العقل، تجب األرض؛ شبعًا ىشا حكسة مغ الذارع كبضخة ججًا؛ ىي أف ىحا الصعاـ مغ حقِّ الفقخاء، لحلظ لػ كاف 
مالُظ األرض صبضًِّا غضخ مسضِّد ك غضخ مكمَّف تجب الدكاة في محرػلو، ك لػ كاف مالظ األرض مجشػنًا تجب 

 لو.الدكاة في محرػ 
شيء آخخ؛ ال تذتخط ممكضة األرض، فتجب الدكاة عشج السدتأجخيغ، تجب الدكاة عمى السدتأجخ، ك لضذ السالظ، 

 ماداـ السدتأجخ بضجه ىحه األرض كىػ يشبتيا ك يأخح محرػليا ك ريعيا.
أف  إذا باع صاحب األرض السحرػؿ قبل أف يشزج تجب الدكاة في الحؼ اشتخػ السحرػؿ، أما إذا باعو بعج
 ، نزج فتجب الدكاة في صاحب األرض، شبعا مغ الدشة أال نبضع الَحبَّ حتى يذتج، ك أال نبضع العشب حتى يدػدَّ
ك أال نبضع السدركعات حتى يبجك صبلُحيا، فإذا بضعت قبل أف يبجك صبلحيا فدكاتيا عمى مغ اشتخاىا، ك إذا 

 الدادة األحشاؼ.بضعت بعج أف بجا صبلحيا فدكاتيا عمى مغ باعيا، ىحا رأؼ 
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ال ُيذتخط في زكاة السدركعات خمػُّ السكمَّف مغ الجيغ، لػ كاف عمضو ديغ عمضو زكاة السدركعات ألف ىحه 
السدركعات فضيا شعاـ البذخ، كليا أحكاـ خاصة ك دقضقة، ك أيزًا ال ُيذتخط في السدتشبت البقاء، بل تجب 

سر، ك لػ مادة سخيعة العصب، بصضخ مثبًل، ىشاؾ فػاكو كسا الدكاة في الخزخ ك الفػاكو، ك لػ فخيد، ك لػ مذ
يقػؿ الفبلحػف ركحيا ضضِّقة، سخيعة التمف، كل ىحه الخزخكات ك الفػاكو ك السحاصضل تجب فضيا الدكاة، إًذا 
تجب في الخزخ ك الفػاكو ك ال يذتخط خمػُّ السكمف مغ الجيغ، ك ال تذتخط ممكضة األرض، ك ال يذتخط البمػغ ك 

 لعقل، ك ال يذتخط بمػغ الشراب، ك ال يذتخط حػالف الحػؿ، كل ىحه األحكاـ متعمقة بدكاة الدركع. ا

 زكاة العدل :

ك الدؤاؿ الحؼ كرد كثضخًا زكاة العدل، يجب في العدل زكاة، ك ذلظ تبعًا لمدركع ك الثسار، ألف الشحل يتغحَّػ مغ 
اة العدل العذخ، اآلف الكضمػ ثسشو خسدسئة لضخة، يقاؿ لظ: ما الثسار ك األزىار، ك الثسار فضيا العذخ، لحلظ زك

ىحا العذخ؟ ىشاؾ ُقخَّاد الشحل جاىد، قبل عامضغ أك ثبلثة جاءت حذخٌة أك مخض كبائي أصاب العدل كمو 
فأصبحت ىحه السشاحل كميا خالضة مغ العدل، مخض خصضخ اسسو قخاد الشحل، فإما أف تجفعػا زكاة العدل ك إما 

 د الشحل بالسخصاد جاىد، قاؿ لو: أف قخا
ـِ َقْػاًل اَل َأسْ  ْسبَل ًجا َغْضَخَؾ؟ َقاَؿ: )) َعْغ ُسْفَضاَف ْبِغ َعْبِج َّللَاِ الَثَقِفيِّ َقاَؿ ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ُقْل ِلي ِفي اإلِْ َْ َأُؿ َعْشُو َأ

 ُقْل آَمْشُت ِباّلَِلِ ُثَع اْسَتِقْع ((
[]أحسج َعْغ  ِ الثََّقِفيِّ  ُسْفَضاَف ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

قاؿ: أريج أخف مغ ذلظ، قاؿ: إًذا فاستعجَّ لمببلء " إذا كانت االستقامة تثقل عمضظ فاستعج لمببلء، ليحا ما تمف 
ماؿ في بخ أك بحخ إال بسشع الدكاة، أحضانًا تجج إندانًا زار مججشة حسل في ححائو مخضًا، ىحا السخض جعل ىحه 

جشة في أياـ مضتة كميا، مسكغ، عشج هللا كسائل إذا اإلنداف بخل بساؿ هللا عد كجل لع يشفقو فيشاؾ أمخاض، السج
تجج البقخة ثسشيا سبعػف ألفًا، يأتضيا مخض فتججىا ماتت، أحضانا حسى مالصضة في البقخة، ىحه الحسى السالصضة ك 

شحل ك الرقضع، أحضانا تجج الثسار يانعة ك األزىار يانعة السػت السفاجئ لمبقخ ك الػباء السفاجئ لمججاج ك قخاد ال
متفتحة شاؼ عمضيا شائف مغ ربظ كىػ نائسػف، فمسا يبخل اإلنداف فإف هللا عشجه آفات كثضخة، فالبصػلة أف 

 تكتذف أف ىحه اآلفة أصابت ىحا السحرػؿ بدبب مشع الدكاة، ليحا قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: 
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 الدكاة ...(()) ْرشػا أمػالكع ب
 ]الصبخاني عغ عبج هللا بغ مدعػد[

 ليحا قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: 

 )) ما تمف ماؿ في بخ كال بحخ إال بحبذ الدكاة ((
 ]الصبخاني عغ أبي ىخيخة [

 زكاة الشقج :

زكاة الشقج؛ زكاة الشقج شبعًا أصل الشقج الحىب ك الفزة، فكل عذخيغ مثقااًل أك كل ديشار شخعي، السثقاؿ أك 
الجيشار الذخعي يداكؼ أربعة غخامات ك مئتضغ ك ستة ك خسدضغ باأللف، فعذخكف ضخب أربعة ك مئتضغ ك ستة 

ة ك ثسانضغ غخاـ ذىب ك اثشا عذخ بالسئة ك خسدضغ باأللف يشتج خسدة ك ثسانػف ك اثشا عذخ بالسئة، فكل خسد
ىحه نراب الحىب، اضخبيا بخسدة، أك أربعة ك نرف أك خسدة ك ربع ال أعخؼ، كل يـػ لمحىب سعخ، ك أؼ 
ذىب ىحا؟ الحىب الخالز، أؼ الحىب عضار أربعة ك عذخيغ، أما العضارات األخخػ فميا حداب خاص، فشراب 

عػف ألفًا، الحؼ معو ىحا السبمغ تجب فضو الدكاة، لكغ في عيج الشبي عمضو الحىب تقخيبًا أربعػف أك خسدة ك أرب
الربلة ك الدبلـ كسا عمست كاف ثسغ الحىب مداكيًا لثسغ الفزة، لكغ اآلف اختمف األمخ، اآلف الفزة كل 
تا مئتي درىع شخعي تجب فضيا الدكاة، ك السئتي درىع شخعي، الجرىع يداكؼ ثبلثة ك نرف غخاـ بالزبط، مئ
درىع سبعسئة غخاـ، الغخاـ بعذخ لضخات سبعة آالؼ، فسا داـ نراب الفزة اآلف سبعة آالؼ، نراب الحىب 
يػا إلى أنو األكلى ك األفزل ك األكسل ك األكرع أف تجفع  حػالي أربعػف أك خسدة ك أربعػف ألفًا، العمساء كجَّ

يضة أخخػ أنو ال يجػز أف تجفع الدكاة إلنداف فػؽ الدكاة في الشراب األقل لرالح الفقضخ، شبعًا عشجنا قاعجة فق
 الشراب، في الجفع الشراب ىػ الحىب، ك في الػجػب الشراب ىػ الفزة لرالح الفقضخ. 

قمت لكع مخة: األشضاء غضخ الشامضة، بضت تدتيمكو، أثاث بضت تدتيمكو، سجاد، حاجات، بخاد، غدالة، محل  
شاعة تدتعسميا لمسشتجات، مخكبتظ، أرض تدرعيا، ىحا كمو ال تجب فضو تجارؼ يؤكيظ تبضع كتذتخؼ بو، آالت الر

ـٍ.  الدكاة، ألنو ماٌؿ غضخ نا
أما عخكض التجارة، عشجؾ بزائع، ك عشجؾ أقسذة، عشجؾ ثضاب جاىدة، كعشجؾ مػاد أكلضة، ك عشجؾ دىاف، أؼ 

مة، ك ىحه األمػاؿ يديج سعخىا مع أنػاع البزائع تجب فضيا الدكاة، ألف البزائع ك الدمع ك األمػاؿ أمػاؿ متق ػَّ
مخكر الدمغ، ك يزاؼ إلى عخكض التجارة زكاة الشقجيغ، الحىب ك الفزة، سبعة آالؼ فزة ك أربعػف أك 
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 خسدة ك أربعػف ذىبًا. 

 الكشد ىػ أُي ماؿ ال ُتؤدى زكاتو :

فدبعة آالؼ لع تؤدَّ زكاتيا تعج  كسا تعمسػف أؼُّ ماؿ ال ُتؤدػ زكاتو فيػ كشد، ك أؼ ماؿ تؤدػ زكاتو فمضذ بكشد
 عشج هللا كشدًا، ك يشصبق عمى صاحبيا قػلو تعالى: 

ْنُفِدُكْع َفُحكُقػا َما ُكْشُتْع ﴿ َيْػـَ ُيْحَس  َعَمْضَيا ِفي َناِر َجَيَشَع َفُتْكَػى ِبَيا ِجَباُىُيْع َكُجُشػُبُيْع َكُضُيػُرُىْع َىَحا َما َكَشْدُتْع أِلَ 
 َتْكِشُدكَف  

 [ 35] سػرة التػبة : 

 رأس الساؿ ميسا بمغ إف كانت زكاتو تؤدػ فمضذ بكشد ألنو خبل مغ تعمق حق الفقضخ بو. 

 مرارؼ الدكاة :

 اآلف درسشا الضـػ مرارؼ الدكاة، ك اآلية معخكفة عشجكع جسضعًا ىي قػلو تعالى: 
َكاْلَعاِمِمضَغ َعَمْضَيا َكاْلُسَؤَلَفِة ُقُمػُبُيْع َكِفي الخَِّقاِب َكاْلَغاِرِمضَغ َكِفي َسِبضِل َّللَاِ َكِاْبِغ ﴿ ِإَنَسا الَرَجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ 

ِكضع    َْ  الَدِبضِل َفِخيَزًة ِمَغ َّللَاِ َوَّللَاُ َعِمضع  
 [60] سػرة التػبة : 

لرشف كاحج مشيع، عشج الدادة الذافعضة األكلى أف السحاىب فضسا بضشيا اختبلؼ في كجػب أف تجفع لكل ىؤالء أك 
تعصي مغ كل صشف ثبلثة، ك عشج الدادة األحشاؼ يكفي أف تجفع لمفقخاء مثبًل، أك لمسداكضغ، أك لمسؤلفة قمػبيع، 
أك البغ الدبضل، أك لمغارمضغ، عمى كل ىحا السبمغ يجب أف يشرخؼ إلى أحج ىحه األبػاب، إال أف السؤلفة قمػبيع 

مػضػع خبلفي، العمساء بضغ مغ يعسل ىحا الباب ك بضغ مغ يغمقو، ألنو بعج انتذار اإلسبلـ ُألغي نرضُب ىحا 
ح الخأؼ الثاني  -السؤلفة قمػبيع، ك قضل  أنو حضشسا يزعف اإلسبلـ، ك حضشسا تشتطخ مغ أقػياء، مغ  -ك أنا أرجِّ

 ا رجع ىحا الباُب إلى مكانو الصبضعي. أناس بضجىع كل شيء، بإمكانظ أف تتألَّف قمػبيع بالدكاة، إذً 

 ػ الفقضخ : 1

أكاًل: الفقضخ، مغ ىػ الفقضخ الحؼ تجػز لو الدكاة؟ قاؿ: الفقضخ ىػ الحؼ يسمظ شضئًا قمضبًل ال يكفضو، الفقضخ دخمو أقل 
مغ مرخكفو، ك لكغ أؼُّ مرخكؼ ىحا؟ مرخكفو األساسي، األساسي معخكؼ، تخيج أف تأكل ك أف تذخب ك أف 
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مبذ ثضابًا ك أف تدكغ في بضت مجفَّأ في الذتاء ال أقػؿ مكضفًا في الرضف، ال، مجفَّأ في الذتاء، الجؼء أساسي، ت
ي نفقاتو األساسضة، ىحا في الذخع فقضخ، ك تجػز لو الدكاة، قج يسمظ الفقضخ  فالفقضخ الحؼ دخمو ال يدتصضع أف يغصِّ

شتخاه بثبلثضغ ألفًا في زمانو، ك يدكغ فضو، كلو ثسانضة أكالد، ك إذا نرابًا، أخي ىحا لو بضت ثسشو ثسانضة مبليضغ، ا
عشجه بضت ثسشو ثسانضة مبليضغ، ىحا اسسو نساء خمَّبي، أك نساء إسفشجي، ال قضسة لو إشبلقًا، نساء رغػؼ، انطخ قبة 

الغشي لكشو مدتيمظ  الرابػف بشفخة تصضخ، ىحا البضت يدتيمكو ك يدكشو، إًذا لػ الفقضخ كجج، لػ كاف عشجه نراب
ك مدتغخؽ في حاجاتو، فيػ عشج هللا فقضخ، ك قج ال يسمظ الشراب، الفقضخ ال يسمظ أك يسمظ ك لكغ الشراب غضخ 
ناـ، ك ما ىػ الشراب غضخ الشامي؟ عشجه سجادتاف أخحىسا قجيسًا، اآلف ثسغ كل كاحجة يقجر بثسانضغ ألفًا، الدجادة 

ـٍ، مدتغخقًا حػائجو، دار، أثاث، دكاف، آالت يدتعسميا، فالفقضخ ىػ الحؼ ال يس مظ الشراب أك يسمظ نرابًا غضخ نا
الرشاعة مثبًل، مخكبة يخكبيا قاؿ: ك لػ كاف صحضحًا مكتِدبًا، ال يسمظ نرابًا، أك يسمظ نرابًا غضخ ناـ، مدتغخؽ 

نرابًا غضخ ناـ يديج عغ حاجاتو في حاجاتو األساسضة، قاؿ: إذا كاف يسمظ نرابًا أك يسمظ نرابًا نامضًا، أك يسمظ 
األساسضة، عشجه بضت ثاٍف مغَمق، ىحا يسمظ نرابًا غضخ ناـ، لكشو يديج عغ حاجاتو األساسضة عشجئح ال يجػز دفع 

 الدكاة ليحا الفقضخ.
قاؿ: ىحا اإلنداف ال يجب عمضو دفع الدكاة ك ال يجػز أف ُتجفع لو الدكاة، بل تجب عمضو صجقة الفصخ، ال يسمظ 

رابًا نامضًا أك يسمظ نرابًا غضخ ناـ فائزًا عغ حاجاتو األساسضة، أما إذا كاف مالظ نراب غضخ ناـ استغخقت ن
 حاجاتو األساسضة فيحا يجػز أف ُتجفع لو الدكاة، ىحه كاحجة. 

 ػ السدكضغ : 2

فقضخ ىػ الحؼ ال أما السدكضغ فيػ الحؼ ال يدتصضع كدَب رزقو إشبلقًا، أؼ سكغ عغ الحخكة، ك بعزيع قاؿ: ال
يدأؿ، ك السدكضغ ىػ الحؼ يدأؿ، عمى كّل القاعجة األساسضة إذا اجتسعا تفخَّقا، كإذا افتخقا، إذا قاؿ هللا: فقخاء ك 
مداكضغ، أؼ الفقخاء صشف ك السداكضغ صشف، ك إذا قاؿ هللا فقخاء، أؼ الفقخاء ك السداكضغ، ك إذا قاؿ: مداكضغ 

 أؼ الفقخاء ك السداكضغ. 
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 ػ العاممػف عمضيا : 3

العاممػف عمضيا، السػضَّفػف الحيغ يجبػف الدكاة، ىؤالء مغ أجل تحرضل مبالغ الدكاة ليع نرضب مشيا، لكغ ىشا ال 
يذتخط في العامل عمى الدكاة أف يكػف فقضخًا، قج يكػف غشضًا، لكغ ىحه كضضفة ُتؤدَّػ، نحغ بحاجة إلى شاقة بذخية 

 عمضيا صشف مسغ تجب ليع الدكاة، ال يذتخط فضو الفقُخ، ك ال الزعف.  تجسع ىحه الدكاة، فالعاممػف 

 ػ في الخقاب : 4

ك في الخقاب، ىؤالء العبضج الحيغ يكاتبػف أسضادىع أك سادتيع كي يعتقػا أنفديع، ىؤالء في حكع الغارمضغ، فإذا 
 استحقػا الدكاة فسغ أجل أف يتسمَّكػا حخيتيع. 

 ػ الغارمػف : 5

لسجيػف، ك الغارمػف ىع أصحاب الجيػف، الحؼ ال يسمظ لجيشو كفاًء لكغ أحضانًا يكػف عمضو ديغ ك يكػف الغخيع ىػ ا
 لو شيء زائج عغ حاجتو مسكغ أف يبضعو ك يػفي الجيغ، ىحا ال يجػز أف يأخح زكاة الساؿ. 

 ػ في سبضل هللا : 6

هللا، أؼ الحيغ عجدكا عغ المحاؽ بجضر  ك في سبضل هللا، ىؤالء السشقصعػف مغ الغداة ك السحاربضغ في سبضل
عػا ىحا الباب، أؼ إحجاث مخاكد إسبلمضة في ببلد  اإلسبلـ لفقخىع، ليبلؾ الشفقة أك الجابة، العمساء السعاصخكف كسَّ
الكفخ، نذخ اإلسبلـ، مراريف الجعاة في ببلد الكفخ، ك كضف أف األدياف األخخػ تشذط في تأسضذ مدتذفضات 

عػا مثبًل، جامعات،  مجارس، بعثات تبذضخية، مغ أجل إقشاع الشاس ببعس الجيانات، بعس الفقياء السعاصخيغ كسَّ
ىحا البشج فجعمػه يذسل السراريف التي تحتاجيا الجعػُة إلى هللا عد كجل في ببلد الكفخ، الببلد التي بحاجة 

 ماسة إلى دعػة نذصة.
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 ػ ابغ الدبضل : 7

لكشو مشقصع في الصخيق، أؼ فقج مالو، ُسخؽ مالو، فرار ابغ الصخيق، ىحا أيزًا ك ابغ الدبضل، ىػ الخجل الغشي 
 يجػز أف يأخح مغ أمػاؿ الدكاة ما يكفضو لضرل إلى بمجه.

 مغ ال يجػز دفع الدكاة ليع :

ؼ " اآلف مغ ىع الحيغ ال يجػز أف نجفع ليع الدكاة؟ نحغ عشجنا قاعجة ىحه القاعجة تقػؿ: " األقخبػف أكلى بالسعخك 
خ ىحه القاعجة عمى الشحػ التالي األقخبػف إلى الفقخ، أك األقخبػف ندبًا، أك األقخبػف إلى  بعس العمساء فدَّ
حات، لظ قخيباف تداكيا في الفقخ، ك تفاكتا في اإليساف، السؤمغ أكلى، لظ قخيباف  اإليساف، عشجؾ ثبلثة مخجِّ

لظ قخيباف تداكيا في الفقخ ك اإليساف، األقخب لظ ندبًا أكلى،  تداكيا في اإليساف ك تفاكتا في الفقخ، األفقخ أكلى،
فاألقخب إلى الفقخ، أك األقخب إلى اإليساف، أك األقخب ندبا، فكمسا تداكػ عشرٌخ في شخرضغ ُيخجَّح الذخراف 
 بعشرخ ثاف، فإذا تداكيا في عشرخيغ يخجح أحجىا بالعامل الثالث، األقخبػف أكلى بالسعخكؼ، ال يجػز دفع

 الدكاة لبشي ىاشع ك مػالضيع، لقػؿ الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ: 
ِغ َعْبِج اْلُسَصِمِب َأْخَبَخُه َأَف )) َعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ اْلَحاِرِث ْبِغ َنْػَفٍل اْلَياِشِسيِّ َأَف َعْبَج اْلُسَصِمِب ْبَغ َرِبضَعَة ْبِغ اْلَحاِرِث بْ 

ا َرُسػَؿ اِرِث َقاَؿ ِلَعْبِج اْلُسَصِمِب ْبِغ َرِبضَعَة ْبِغ اْلَحاِرِث َكاْلَفْزِل ْبِغ اْلَعَباِس ْبِغ َعْبِج اْلُسَصِمِب اْئِتضَ َأَباُه َرِبضَعَة ْبَغ اْلحَ 
ِمُي ْبُغ َأِبي َشاِلٍب َكَنْحُغ َعَم  َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفُقػاَل َلُو اْسَتْعِسْمَشا َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َعَم  الَرَجَقاِت َفَأَت  عَ 
ًجا َعمَ  َْ   الَرَجَقِة َقاَؿ َعْبُج اْلُسَصِمِب ِتْمَظ اْلَحاِؿ َفَقاَؿ َلُيَسا ِإَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع اَل َيْدَتْعِسُل ِمْشُكْع َأ

َت  َأَتْضَشا  َْ َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ َلَشا ِإَف َىِحِه الَرَجَقَة ِإَنَسا ِىَي َأْكَساُخ الَشاِس َفاْنَصَمْقُت َأَنا َكاْلَفْزُل 
 َكِإَنَيا اَل َتِحُل ِلُسَحَسٍج َكاَل آِلِؿ ُمَحَسٍج َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ((
ِ ْبِغ اْلَحاِرِث ْبِغ َنْػَفٍل اْلَياِشِسيِّ []الشدائي ، الصبخاني في الكبضخ َعْغ   َعْبِج َّللاَّ

فيحه الرجقات ال تجػز لبشي ىاشع، لساذا؟ ألف القخآف الكخيع أعصاىع خسذ الخسذ، قاؿ بعس العمساء 
السعاصخيغ: لػ أف ىحا خسذ الخسذ لع يأخحكه عادكا إلى صحة أخح زكاة األمػاؿ، عمى كّل ىحه القزضة 

السشدػب لمخسػؿ صمى هللا عمضو ك سمع لو حكع خاص، أما األغشضاء فبل تجػز ليع أف ُتجفع ليع  محجكدة ججًا،
 الدكاة، لسا ركؼ: 
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 ))اَل َتِحُل الَرَجَقُة ِلَغِشيٍّ َكاَل ِلِحي ِمَخٍة َسِػيٍّ ((
ِ ْبِغ َعْسٍخك[  ]التخمحؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

ػؼ لسا نعصضو زكاة الساؿ أصبح كدػاًل ك قعج في بضتو، ك حضشسا يقعج ك في ركاية قػؼ، ال غشي ك ال قػؼ، ألف الق
السخء في بضتو يزعف السجتسع، ك السجتسع قػؼ بقػة أفخاده، فالغشي ال تجػز لو الدكاة، ك الفقضخ القػؼ الحؼ 

 بإمكانو أف يكتدب ال تجػز لو الدكاة لكغ عشجنا استثشاء شفضفًا: 

سػا عديد قـػ ذّؿ، كغشضاً   افتقخ، كعالسًا ضاع بضغ جّياؿ (( )) اْر
 ] ذكخ ىحه القرة ابغ ىذاـ في سضختو، كالصبخؼ في تاريخو [

إنداف كاف مغ أىل الشعع، مغ أىل الضدار، ىحا إذا افتقخ فجأة نقػؿ لو: اشتغل عتااًل؟ أكخمػا عديد قـػ ذّؿ، ك 
صحضح الجدع حفطًا لساء كجيو، ك لئبل يشكدخ، غشضًا افتقخ، ك عالسًا ضاع بضغ الجياؿ، الغشي السفتقخ ك لػ كاف 

ك لئبل ُتجخح كخامتو، يسكغ استثشاء ك ألمج يدضخ أف نعصضو شضئًا مغ زكاة الساؿ حتى يدتصضع أف يتابع عسمو 
 التجارؼ.

عشجنا مبلحطات دقضقة: ال تحل الدكاة لػلج الغشي الرغضخ دكف البمػغ، ك ال إلى ابشو الكبضخ السقَعج، ألف ابشو 
لرغضخ نفقتو عمضو، ك ابغ الغشي غشيّّ بغشى أبضو، ك ال البشو الغشي السقعج ألف االبغ الغشي السقعج غشي بغشى ا

أبضو، أما أحضانًا تجج غشضًا شحضحًا ك ابشو انفرل عشو ك تدكج، ك ىػ مػضف، ك دخمو محجكد، ك عمضو ديػف، 
 غ ىع عشج األغشضاء أغشضاء بغشى أسضادىع أيزًا. تجػز الدكاة البغ الغشي في ىحه الحالة، ألف السسالضظ الحي

 الغش  في الذخع ثبلث مخاتب :

اآلف الغشى في الذخع ثبلث مخاتب، دققػا في ىحه السخاتب الثبلثة قاؿ: غشي يحـخ عمضو الدؤاؿ، إذا سأؿ فقج كقع 
لحؼ يحـخ عمضو في معرضة كبضخة، إذا اإلنداف جمذ إلى غشي فتزعزع لو ذىب ثمثا ديشو، مغ ىػ الغشي ا

الدؤاؿ لكشو يحل لو أخح الدكاة؟ ىػ الحؼ يسمظ قػت يػمو ك ستخ عػرتو، أك كاف صحضحًا مكتِدبًا، جدسو قػؼ ك 
شاب، ىحا صحضح مكتدب يحـخ عمضو الدؤاؿ، لكغ إلى أف يكتدب مسكغ أف نعصضو، ك يجػز أف يأخح ماداـ ال 

 يحا الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ قاؿ: يسمظ قػت يػمو، فإذا ممظ قػت يػمو ُحلَّ األمخ، ل
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ـَ َعَم  َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ُعَضْضَشُة بْ  َجَثَشا َسْيُل اْبُغ اْلَحْشَطِمَضِة َقاَؿ َقِج َْ اِبٍذ ))  َْ ْرٍغ َكاأْلَْقَخُع ْبُغ  ِْ ُغ 
َعاِكَيَة َفَكَتَب َلُيَسا ِبَسا َسَأاَل َفَأَما اأْلَْقَخُع َفَأَخَح ِكَتاَبُو َفَمَفُو ِفي ِعَساَمِتِو َكاْنَصَمَق َفَدَأاَلُه َفَأَمَخ َلُيَسا ِبَسا َسَأاَل َكَأَمَخ مُ 

َْ َكَأَما ُعَضْضَشُة َفَأَخَح ِكَتاَبُو َكَأَت  الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َمَكاَنُو َفَقاَؿ َيا ُمَحَسُج أَ  اِمبًل ِإَل  َقْػِمي ِكَتاًبا اَل ُتَخاِني 
ِذ َفَأْخَبَخ ُمَعاِكَيُة ِبَقْػِلِو َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسمَ  َع َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َأْدِري َما ِفضِو َكَرِحضَفِة اْلُسَتَمسِّ

 َفِإَنَسا َيْدَتْكِثُخ ِمْغ الَشاِر (( َعَمْضِو َكَسَمَع َمْغ َسَأَؿ َكِعْشَجُه َما ُيْغِشضوِ 
 ]أبػ داكد عغ َسْيُل اْبُغ اْلَحْشَطِمضَِّة [

اآلف عشجنا غشي يحـخ عمضو الدؤاؿ ك األخح معًا، أكؿ بشج الحؼ عشجه قػت يػمو كىػ مكتدب صحضح يحـخ عمضو 
األخح معًا، يسمظ نرابًا غضخ ناـ زائجًا الدؤاؿ، لكغ إذا أخح كىػ بحاجة ال مانع، أما الغشي فضحـخ عمضو الدؤاؿ ك 

 عغ حػائجو األصمضة.

اآلف غشي يحـخ عمضو الدؤاؿ ك األخح ك تجب عمضو الدكاة ىػ الحؼ يسمظ نرابًا كامبًل نامضًا، يحـخ عمضو الدؤاؿ ك 
تجب عمضو  األخح ك تجب عمضو الدكاة، الحؼ يسمظ نرابًا غضخ ناـ يديج عمى حاجاتو يحـخ عمضو الدؤاؿ ك األخح ك

زكاة الفصخ فقط، أما الحؼ ال يسمظ نرابًا، يسمظ نرابًا غضخ ناـ ك لضذ عشجه قػت يػمو ىحا يحـخ عمضو الدؤاؿ 
 ك يجػز أف يأخح؟

 غضخ السدمسضغ، لقػؿ الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ لسا بعث معاذًا إلى الضسغ: 

ُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َلَسا َبَعَث ُمَعاًذا َرِضَي َّللَاُ َعْشُو َعَم  ))َعْغ اْبِغ َعَباٍس َرِضَي َّللَاُ َعْشُيَسا َأَف رَ 
ـٍ َأْىِل ِكَتاٍب َفْمَضُكْغ َأَكَؿ َما َتْجُعػُىْع ِإَلْضِو ِعَباَدُة َّللَاِ فَ  ـُ َعَم  َقْػ ُىْع َأَف َّللَاَ َقْج ِإَذا َعَخُفػا َّللَاَ َفَأْخِبخْ اْلَضَسِغ َقاَؿ ِإَنَظ َتْقَج

ْع َزَكاًة ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َكُتَخُد َفَخَض َعَمْضِيْع َخْسَذ َصَمَػاٍت ِفي َيْػِمِيْع َكَلْضَمِتِيْع َفِإَذا َفَعُمػا َفَأْخِبْخُىْع َأَف َّللَاَ َفَخَض َعَمْضيِ 
 َؽ َكَخاِئَع َأْمَػاِؿ الَشاِس ((َعَم  ُفَقَخاِئِيْع َفِإَذا َأَشاُعػا ِبَيا َفُخْح ِمْشُيْع َكَتػَ 

ُ َعْشُيَسا[  ]البخارؼ َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ

 فالدكاة ال ُتجفع إال لمسدمسضغ. 
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 إعصاء غضخ السدمسضغ مغ الرجقات ال مغ الدكاة :

أما غضخ السدمسضغ فيل عشجنا ما يؤكِّج أنو يجػز أف تجفع لغضخ السدمسضغ بعس الساؿ؟ لكغ ال مغ الدكاة، كىشاؾ 
 آية أكضح، قاؿ تعالى: 

بِِّو ِمْدِكضًشا َكَيِتضًسا َكَأِسضًخا   ُْ ـَ َعَم    ﴿ َكُيْصِعُسػَف الَصَعا
 [ 8] سػرة اإلنداف: 

ا مغ باب الرجقة، أؼ لظ جار غضخ مدمع افتقخ ككقع في أزمة كبضخة، ك فاألسضخ مذخؾ ك لضذ مدمسًا، ك لكغ ىح
عشجه عسضمة جخاحضة خصضخة، أنت أنججتو ك أغثتو أعصضتو مغ مالظ كلكغ لضذ مغ ماؿ الدكاة، مغ ماؿ الرجقة، 
ل ك يدتحدغ، لساذا؟ ألنو بيحا يسضل قمبو إلى اإلسبلـ، أنا سسعت عغ إنداف يشكخ كج ػد هللا ىحا يجػز ك يتفزَّ

عد كجل، مشحخؼ انحخافًا كبضخًا، غارقًا في شيػاتو، أصابو مخض عزاؿ، شخؽ األبػاب كميا، كميا مدجكدة، قاؿ 
كاف مدسػحًا أف نجسع لمشاس، ك اآلف مسشػع شبعًا، قضل لو:  -ك القرة قجيسة -لو أحجىع: ائت إلى ىحا السدجج 

ىحه العسمضة التي تحتاج إلى مبالغ شائمة في ببلد بعضجة، اذىب إلى ىحا السدجج ك قل لخصضبو أف يجسع لظ ثسغ 
فتحجَّث ىحا الخصضب جداه هللا خضخًا قاؿ: يا إخػاف ىشاؾ رجل يحتاج إلى عسمضة في الببلد الفبلنضة تحتاج إلى رقع 
جًا، كبضخ، فالشاس دفعػا، ىػ بحاجة إلى ستضغ فجسعػا ثسانضغ، ك القرة مغ ثساني عذخة سشة، ك القرة قجيسة ج
فيحا اإلنداف ذىب إلى البمج ك أجخػ عسمضة ك نجحت، ك عاد ىحا اإلنداف لضبلـز ىحا السدجج، ك يربح مغ 

.  ركاده األكائل، بالبخ يدتعَبج الحخُّ

سضج معتد، بارؾ هللا بظ، ىحا دلضل آخخ، يجػز أف تعصي لغضخ السدمسضغ مغ الرجقات، لكغ نضتظ عالضة ججًا، 
ظ قمبو، أؼ يجػز أف يكػف قج شخؽ األبػاب كميا ك لع يدتفج، كلسا شخؽ باب السؤمغ أنت عشجما تحدغ لو تسم

لبَّاه، اإليساف شيء عطضع، ىشاؾ إنداف ىػ رئضذ الحدب الذضػعي في فخندا مذيػر ججًا، مغ كبار السفكِّخيغ، 
و إلى جشجؼ مغخب ي، ىحا الجشجؼ قاؿ: أنا عمى في الحخب العالسضة الثانضة كقع أسضخًا، فجاء أمخ بقتمو، األمخ ُكجِّ

مدسع مشو ال أنفِّح ىحا األمخ، أنا مدمع، ك السدمع ال يجػز لو أف يقتل األسضخ، قاؿ ىحا السفكخ الذضػعي: السدمع 
ال يقتل األسضخ، بقضت ىحه الكمسة في قمبو ثبلثضغ عامًا ك انتيت بو إلى اإلسبلـ ك أسمع ك لو مؤلفات في 

لسدمسضغ في فخندا اآلف، مغ كمسة جشجؼ مغخبي، إنداف يكػف غضخ مدمع ك يقع اإلسبلـ، ك ىػ مغ أعبلـ ا
بأزمة، بزائقة، بسذكمة، بسخض عزاؿ، يأتي السدمع ك يسجُّ لو يج العػف، يكػف أنقحه مغ كفخه، أنقحه مغ حقجه، 

لسغ يذتخؼ العبضج  أنقحه مغ رؤيتو الزبابضة، أنقحه مغ عجاكتو، الحقضقة اإلحداف يفتح القمب،أؼ كسا قمت: عجبت
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بسالو لضعتقيع كضف ال يذتخؼ األحخار بإحدانو، أبحث عغ سػؽ العبضج ألشتخؼ عبجًا ك أعتقو، أنت اذىب ك اشتِخ 
إندانًا حخًِّا، بإمكانظ أف تذتخؼ حخًِّا بإحدانظ، ك بالسشاسبة ما كل اإلحداف ما ال مسكغ أف تحدغ لو بسداعجتو، 

ؽ في الخياضضات، ك  َِ أنت شالب مجرسة متفػؽ في الخياضضات، عشجؾ شالب آخخ في الذعبة نفديا ال أنت متفػَّ
ديغ لو أبجًا، ك عشجه شكػؾ في الجيغ ك ضعضف في الخياضضات، أنت إذا أعشتو فرارت عبلمتو جضجة، ماؿ قمُبو 

ح لو بعس األمػر، مسكغ أف تعضشو أنت بخبختظ، بعمسظ،  بسالظ، ك إلضظ، عشجئح ألِق عمضو بعس السػاعع، كضِّ
بعزبلتظ أحضانًا، أحضانًا أنت تتقغ شخاء ىحه الحاجة ك لظ صجيق ديشو رقضق ك بحاجة إلى شخاء ىحه الحاجة 
فجاء إلضظ، اذىب معو ك امِس كقتًا شػيبًل في خجمتو، قج تفتح قمبو، فمحلظ اإلحداف لغضخ السدمسضغ كارد، 

يديء إلى مدمع: فبلف الفبلني أساء إلي، أما إذا أساء بالعكذ، أنا أقػؿ لكع: اإلنداف عشجما يديء كىػ مدمع، 
السدمع لغضخ السدمع فضقػؿ ىحا غضخ السدمع: اإلسبلـ ال يشفع، ال يحكخ اسع مغ أساء إلضو، يمغي اسسو، كيقػؿ لظ: 
." اإلسبلـ لضذ بجضج، ليحا قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: "أنت عمى ثغخة مغ ثغخ اإلسبلـ، فبل ُيؤتضغ مغ قبمظ...
كدفضخ الجكلة تججىع يختاركنو ذكضًا، يسكغ سابقًا يختاركنو ذكضًا ججًا، ك يختاركنو مثقفًا، ك يتقغ المغات األجشبضة 
كثضخًا، ك يختاركنو بذكل حدغ، كسامة، يختاركنو مغ شبقة رفضعة، ألنو يسثل أمة، ىحا يسثل أمة بأكسميا، السدمع 

ه، في بضتو، في دكانو، في حداباتو، ال تػجج فػضى في الحدابات، يجب أف يعتقج أنو يسثل ديَغ هللا في مطيخ 
 شيء ُيدجل ك شيء ال ُيدجل، يزع في جضبو، ك هللا ندضت ال تؤاخحنا، أنت مدمع: 

 ﴿ َكَكاَف َأْمُخُه ُفُخًشا  
 [ 28] سػرة الكيف : 

 حداباتو دقضقة، عبلقاتو كاضحة، أمػره مشتطسة، قاؿ تعالى: 

 َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َكاَتَبَع َىَػاُه َكَكاَف َأْمُخُه ُفُخًشا  ﴿ َكاَل ُتِصْع 
 [ 28] سػرة الكيف : 

 فمحلظ اإلنداف إحدانو لغضخ السدمسضغ سبب في ىجايتيع، ىشاؾ حجيث قجسي آخخ يقػؿ هللا عد كجل: 

دغ الخمق  فأكخمػه بيسا ما صحبتسػه(( ))إف ىحا الجيغ ارتزضتو لشفدي كال يرمحو إال الدخاء ْك
 ] شعب اإليساف عغ جابخ بغ عبج هللا [
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 عجـ جػاز الدكاة لفخكع السدكي :

ال تجػز الدكاة لفخكع السدكِّي، ابشو، ابشتو، ابغ ابشو، ك ابغ بشتو، الفخكع ميسا ندلت ال تجػز، األصػؿ ميسا عمت 
أخػة ذكػر، أخػات إناث، عسات، ك خاالت، كمو ال تجػز، الدكجة ال تجػز، انتيى األمخ، األخػات يجػز، 

يجػز، ماعجا األصػؿ ميسا ندلػا ك الفخكع ميسا عمػا، ك الدكجة، ألف الدكجة عمضو نفقتيا، سّخ التذخيع أف كل 
 إنداف تجب عمضظ نفقتو، فإذا دفعت الدكاة إلضو فقج احتمت عمى هللا عد كجل.

متدكِّجًا مدتقبًل عشظ في الشفقة، لو كضضفة، ك لو دخل، ك لو زكجة، ك  ُيدتثشى مغ ىحه القاعجة أنو لػ أف لظ ابشاً 
لو أكالد، كافتقخ، االبغ الحؼ استقل عغ أبضو في الشفقة يسكغ أف يأخح مغ زكاة أبضو، عشجنا حالة عكدضة، أخت 

عصضيا مغ زكاة يجػز أف تعصضيا الدكاة باألصل، لػ أف لظ أختًا عاندًا تشفق عمضيا كىي في بضتظ ال يجػز أف ت
مالظ، ألف نفقتيا عمضظ، نأتي بحالة في األصل يجػز أف تأخح الدكاة، حضشسا تشزع إلى بضتظ ك تشفق عمضيا أنت 
أصبح إعصاء الدكاة ليا احتضااًل في السرخكؼ، االبغ في األساس ال يجػز أف يأخح الدكاة إذا استقل عشظ في 

 الشفقة يجػز أف يأخحىا.
ؾ حاالت ك لكغ نادرة يجج ابشتو في حاجة ماسة إلى مداعجة كزكجيا فقضخ، عشجنا حالة شخعضة أحضانًا اإلنداف ىشا

نعصضيا لمبشت؟ تفزل، ال يأخح الريخ، ال يخضى ك يعسل ليا مذكمة، مسكغ أف نػكِّل البشت بجفع الدكاة، أف 
كاف الريخ فقضخًا ججًا، ىػ  نػكل االبغ بجفع الدكاة، البشت تعصي زكجيا خح ىحه لظ، أخحتيع مغ أىمي لظ، إذا

أقخب الشاس لظ، فبيحه الصخيقة بعس العمساء أجازكىا، أنت دفعت الدكاة إلى صيخؾ، أما البشت فيي كاسصة، 
الدكاة لضذ إلضيا، ك لكشيا دفعتيا لدكجيا، القرج أف األقخبضغ أكلى بالسعخكؼ، ك القاعجة السعخكفة: ال ُتقبل الدكاة 

اكيج، ىحا صار تكافبًل اجتساعضًا، كل إنداف يعخؼ عساتو ك خاالتو ك إخػتو، يعخؼ مغ مؤمغ كفي أقخبائو مح
 كل أسختو، فاألكلى لئلنداف، ألنظ إذا دفعت زكاة مالظ ألقخبائظ الفقخاء فيحه زكاة زائج صمة.

ىشاؾ أشخاص سبحاف هللا عشجىع أف يشفعػا الشاس جسضعًا إال أقخبائيع، ىشاؾ شخز كاف يعسل في عسل 
حكػمي، لو قخيب معّضغ في محافطة بعضجة، تخجػه أف فبلنًا فقضخًا يدكغ في محل بعضج، ك يجفع نفقات انتقاؿ، ك 

ذكي قاؿ لو: ىحا قخيبظ مختاح ججًا في  أجػر سكغ في درعا، كىحا قخيبظ، يقػؿ: أبجًا ال آتي بو، فيشاؾ إنداف
درعا، هللا يػفقظ اتخكو ىشاؾ قاؿ: ال سآتي بو، ىشاؾ شخز ال يخيج أف يشفع أىمو أبجًا، يحب أف يقدػ عمضيع، 
، أما عمى أقخبائو فالدشة خبلؼ ذلظ، األقخباء أكلى بالسعخكؼ، أقخباؤؾ ك  تججه لمشاس في مشتيى المصف ك الكـخ

مغ حػلظ، أنت أعمع الشاس بيع، ك أنت حضشسا تعصضيع تدكِّي عغ مالظ أكاًل ك تجعل ىحه بشاتظ، أصيارؾ، ك 
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 الدكاة صمة ثانضًا، فيي زكاة ك صمة في كقت كاحج.

 الخبلؼ ْػؿ إعصاء الدكجة زكاة ماليا لدكجيا :

كلى أنو يجػز، بقي عشجنا مػضػع ىل يجػز لمدكجة أف تعصي زكاتيا لدكجيا الفقضخ؟ شبعًا السػضػع خبلفي، األ
تيع؟ تفزل، جعميا مشفقة، شيء جسضل، ىشاؾ تػجضو آخخ، الدضج مشضخ، خح  الحيغ قالػا: إنو ال يجػز ما حجَّ
مانصػ، خح الدكاة ك اشتخ لي مانصػ أحتاجو لمذتاء، كأف الشفع عاد عمضيا، فيع لع يجضدكا ذلظ، إذًا عشجنا حلّّ 

لدكجيا رأكا مػضػع القػامة مػضػع أنو عاد الشفُع إلضيا، ك الحيغ  كسط الحيغ لع يجضدكا أف تجفع الدكجة زكاتيا
أجازكا أف ُتجفع الدكاة لدكجيا رأكا أنو أقخب الشاس إلضيا، كضف نػفِّق بضشيسا تفزل؟ ال ىشاؾ حل آخخ، أؼ إذا 

أما ىػ يحتاج  كاف فقضخًا فقخًا ال يدتصضع تأمضغ الحاجات األساسضة مغ شعاـ ك شخاب األكلى أف تعصضيا لدكجيا،
بعس الحاجات ك األشضاء الثانػية، إًذا ىشا الحكسة تقتزي أف نشطخ في حاؿ الدكج، إًذا ممخَّز السػضػع ال 
 األصػؿ ميسا عمػا، كال الفخكع ميسا ندلػا، ك ال الدكجة، يجػز أف نجفع ليع زكاة أمػالشا.

خح زكاة مالظ، ك أختظ التي ىي في األصل أك عشجنا استثشاءاف، ابشظ إذا انفرل عشظ، ككاف بحاجة يجػز أف يأ
عستظ أك خالتظ التي ىي في األصل يجػز أف تعصضيا الدكاة، أما إذا كانت في رعايتظ ك تحت إنفاقظ فبل يجػز 
أف تعصضيا ألف في ىحا تػفضخًا في مرخكفظ، ك كأنظ تشفق زكاة مالظ، ك الدكجة في األعع ألرجح يجػز أف 

 تعصي زكاتيا لدكجيا. 

 عم  اإلنداف التحقق قبل أف يمقي مالو جدافًا :

عشجنا سؤاؿ؛ إذا دفع السكمَّف زكاة مالو لخجل ضشَّو مدتػفضًا لمذخكط ثع تبضَّغ لو خبلؼ ذلظ، تبضغ أنو غشي، قاؿ 
لي إنداف: هللا عد كجل يميسشا البرضخة، دخمت امخأة إلى مكتب تجارؼ في الحخيقة، عمضيا ثضاب رثَّة ججًا، ك 

كشت ك تخجَّت، فيحا صاحب الستجخ أعصاىا ثبلثة آالؼ أما أحج أخػانشا قاؿ لي: لع أرتح ليا ك ال لكبلميا ك تسد
ال لصخيقة أخحىا، كاف مخة في مرخؼ لو معاممة ىشاؾ، كججىا مػجػدة ىشاؾ فدأؿ فقضل لو: معيا سبعسئة ألف، 

جمو مكدػرة كدخًا خمَّبضًا، ك يسج السحخمة، ك أنا سسعت قررًا شيء ال ُيرجَّؽ، مبليضغ، تجج مطيخه كئضبًا، ر 
ىشاؾ معيا مئات األلػؼ، فيحا الساؿ ماؿ هللا، فمسا يأتي في محمو يزاؼ أجخؾ، في محمو، ىشاؾ إنداف مؤمغ 
لضغ،  يدتحي أف يدأؿ، ال يدأؿ إلحافًا، كخامتو غالضة عمضو، نفدو عديدة، مدتقضع عمى أمخ هللا، لكغ ىؤالء الستدػِّ
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جب أف ُيعالجػا، ك أف ُيبلحقػا، ك يػضعػا في مأكػ، قاؿ لي إنداف: قبزشا عمى متػسل، يمبذ ثػبًا كزنو ىؤالء ي
ؿ،  أكثخ مغ عذخيغ كضمػ، كميا لضخات ذىب مخضصة في البصانة، ىشاؾ أشخاص معيع مبالغ خضالضة مغ التدػُّ

 فاإلنداف قبل أف يمقي بسالو جدافًا يجب أف يتحقَّق. 

 عسمو الرالح :قضسة اإلنداف ب

لكغ عشجنا قاعجة لػ سخؽ الدائل ىمظ السدؤكؿ، فإذا أنت ال تعخؼ أعط مبمغًا ال تشجـ عمضو، مبمغ أنظ أنت لع 
ه، لكغ األكلى أف تتحقَّق ألف ىحا الساؿ فضو قػاـ الحضاة، أحضانًا اإلنداف يشقح أسخة، أحضانًا يشقح مخيزًا مغ  تخدَّ

كبضخًا، ك هللا أنا دخمت إلى أسخة مع األب مخض في قمبو خصضخ، ك العسمضة ال  مخض عزاؿ، أحضانًا يحقِّق عسبلً 
بج مشيا، تكمف تقخيبا مئتضغ ك خسدضغ ألفًا، ك الصخؽ كميا مدجكدة، بمَّغشي أحج اإلخػاف أف ىحا اإلنداف جاءتو 

جخاح قمب، مغ حزختظ؟  مكالسة ىاتفضة مغ امخأة لع تحكخ اسسيا، قاؿ لو: غجًا اتَّرل بالصبضب الفبلني، شبضب
قالت لو: فقط أعصو اسسظ، فاترل فقاؿ لو: نعع، أنا جاىد ألجخاء عسمضة مجانًا، دفعت لو سمفًا، أنا زرتو بعج 
نجاح العسمضة، ك هللا يا أخػاف شعخت بدعادة أف البضت صار كمو في فخح، ىحه السخأة التي أنفقت ىحا السبمغ امخأة 

دحت الجمػع عغ أشفالو الرغار، عغ زكجتو، أدخمت إلى قمبو الدعادة، ك هللِا مػسخة أنفقت ىحا السبمغ، ك م
زرتو شعخت أف البضت كمو يخقز، أكالده فخحػف، ك ىػ مدتبذخ، ألضذ أحدغ مغ أف نزع عخسًا بخسدة مبليضغ 

خمات، يشفقو تخفًا في فشجؽ مشحطٍّ تػزَّع فضو الخسػر ك الشداء كاسضات عاريات؟ الكافخ يا أخػاف يشفق مالو في السح
ك إسخافًا ك بحخًا، أما السؤمغ فضعمع عمع الضقضغ أيغ يزع الساؿ، أنت يسكغ أف تشقح أسخة بأكسميا مغ مخض 
عزاؿ، اآلف ىشاؾ أمخاض كثضخة، ال بج ليا مغ ثبلثسئة ألف، ك هللا ىشاؾ أخ مغ أخػانشا الكخاـ شبضب ال أنداىا 

خيج عسمضة أنا جاىد، بعثشا لو أخًا أجخاىا كاممة، ك الثاني ك الثالث ك الخابع لو ك هللِا يقػؿ: كمسا كججت إندانًا ي
ىحا مثمو مثل شبضب جذع مثبًل؟ ىل يدتػياف؟ ك هللِا ال يدتػياف، فاإلنداف إذا لع يكغ لو عسل هلل ال قضسة لو عشج 

 هللا اإلشبلؽ، ساقط مغ عضغ هللا: 
 َكْزًنا   ﴿ َفبَل ُنِقضُع َلُيْع َيْػـَ اْلِقَضاَمةِ 

 [ 105] سػرة الكيف : 

 ﴿ َسُضِرضُب اَلِحيَغ َأْجَخُمػا َصَغار  ِعْشَج َّللَاِ  
 [124] سػرة األنعاـ: 
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شخز أناني يحـػ حػؿ مرالحو، بالعكذ، مغ يشرحظ بإجخاء عسمضة ك أنت لدت بحاجة إلضيا، ىشاؾ شخز 
ألنو بضغ ثبلثة آالؼ ك ستة عذخ ألفًا، ىؤالء لضدػا يشرحظ بعسمضة قضرخية إجبارية، ك ىي ال يمدميا قضرخية 

 أشباء، ىؤالء سفَّاحػف.

اإلنداف أييا األخػة قضستو بعسمو الرالح، فمػ فخضشا إندانًا غمط ك ذىب دفع زكاة مالو لذخز مطيخه قسيء 
ت لظ نضتظ، بارؾ هللا ججًا ثع تبضَّغ لو أنو غشي، فسا قػلكع؟ ىل تجب عمضو الدكاة مخة ثانضة أـ ال تجب؟ تفزل، أن

بظ، ىحا الجلضل أساسًا، أنت لظ نضتظ، ك لكغ نيسذ في أذنظ مخة ثانضة ال تتدخَّع، ىحه السخة مخرناىا لظ، مقبػلة، 
تيا عميَّ إحجػ  ك لكغ مخة ثانضة ال تتدخع، ألنو يجػز أنو شخز غشي، أنا سسعت ك هللا قرة آلستشي كثضخًا قرَّ

داف فحػلو لبضت دعارة ك هللِا، ك هللِا سسعتيا بأذني، فاإلنداف قبل أف يجفع ال ُيؤخح الجسعضات، اشتخكا بضتًا إلن
بالعػاشف، أخػانظ السؤمشػف الصضبػف الصاىخكف السدتقضسػف األعفة الػرعػف ىؤالء أكلى بدكاة مالظ، إنداف ممتـد 

ًا، ىشاؾ أسالضب، إذا اإلنداف كاف مدتقضع، أما إنداف ال تعخفو، ك اآلف مػضػع االستججاء صار حخفة متقشة تسام
 بدضصًا أك ساذجًا، ماذا قاؿ سضجنا عسخ: "لدت بالِخْب كال الِخُب يخجعشي".

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : الدكاة بسفيػميا العاـ كالخاص18الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

بلـ عمى سضِّجنا محسَّج الرادؽ الػعج األمضغ، الميعَّ ال عمع لشا إال ما عمَّستشا  بلة كالدَّ الحسج ّلِلِّ رّب العالسضغ كالرَّ
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمَّستشا كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتِّباعو، كأرنا 

ارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسَّغ يدتسعػف القػؿ فضتَّبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ  الباشل باشبًل ك
 الرالحضغ. 

 اإلنفاؽ في الدخاء ك الزخاء :

ًا في ىحا الذيخ الكخيع مػضػع الدَّكاة ربَّشا سبحانو كتعالى يقػؿ:   أييا األخػة الكخاـ، السػضػع السشاسب ججَّ
 َمْغِفَخٍة ِمْغ َربُِّكْع َكَجَشٍة َعْخُضَيا الَدَسَػاُت َكاأْلَْرُض ُأِعَجْت ِلْمُسَتِقضَغ  ﴿ َكَساِرُعػا ِإَل  

 [133] سػرة آؿ عسخاف: 

 الستَّقػف ليع آالؼ الرفات، كربَّشا سبحانو ك تعالى اصصفى مغ بضغ كل ىحه الرفات قاؿ: 

 َكاْلَكاِضِسضَغ اْلَغْضَع َكاْلَعاِفضَغ َعِغ الَشاِس َوَّللَاُ ُيِحُب اْلُسْحِدِشضَغ   ﴿ اَلِحيَغ ُيْشِفُقػَف ِفي الَدَخاِء َكالَزَخاءِ 
 [134] سػرة آؿ عسخاف: 

ألفَّ الحقضقة الَرَجَقة اشتقاقيا مغ الِرْجؽ، ال تعبِّخ عغ صجؽ إيسانظ إال باإلنفاؽ، القبس يتػافق مع الصبع، فإذا 
ي كل ذؼ حق حقو، قبزت السبمغ كامبًل ك الحسج هلل، ىحا يتػافق مع أنت قبزت حقظ كامبًل تقػؿ: أنا أعص

يغ تتػافق مع الصبع، ىحه ال تعبِّخ عغ ِصجؽ إيسانظ،  الصبع، القبس يتػافق مع الصبع، ىشاؾ أكامخ كثضخة في الجِّ
أف يشفق ك أنفق ، فإذا أمخه -لؤلخح-لكْغ حضشسا أكدع هللا في قمب اإلنداف حبَّ الساؿ إذف السضل الفصخؼ لمقبس 
اصصفى مغ  -كليع آالؼ الرفات-فقج عبَّخ عغ صجؽ إيسانو بيحا اإلنفاؽ، فمسا كصف ربشا عد كجل الستقضغ 

 بضغ كل ىحه الرفات صفة اإلنفاؽ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ اَلِحيَغ ُيْشِفُقػَف ِفي الَدَخاِء َكالَزَخاِء  
 [ 134] سػرة آؿ عسخاف اآلية: 
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خاء سيل، فإذا كاف اإلنداف في بحبػحة كيبجك أفَّ اإلنفا كأنفق فيحا  -مالو كفضخ يفػؽ حاجاتو بكثضخ  -ؽ في الدَّ
 شيء شضِّب ججًا ك مفضج، لكْغ يبجك أف األجخ العطضع يكػف لمحيغ يشفقػف في الزخَّاء. قاؿ تعالى: 

اُت َكاأْلَْرُض ُأِعَجْت ِلْمُسَتِقضَغ * اَلِحيَغ ُيْشِفُقػَف ِفي الَدَخاِء ﴿ َكَساِرُعػا ِإَل  َمْغِفَخٍة ِمْغ َربُِّكْع َكَجَشٍة َعْخُضَيا الَدَسػَ 
 َكالَزَخاِء َكاْلَكاِضِسضَغ اْلَغْضَع َكاْلَعاِفضَغ َعِغ الَشاِس َوَّللَاُ ُيِحُب اْلُسْحِدِشضَغ  

 [134 -133] سػرة آؿ عسخاف:

ث شا مشح عذخيغ سشة عغ فزائل الدكاة، ك عغ التخغضب في أداء الحقضقة مػضػع الدكاة مػضػع معاد كثضخًا، تحجَّ
الدكاة، كعغ التححيخ مغ مشع الدكاة، لكْغ أريج في ىحا الجرس أف أقف عشج بعس األحكاـ التي نحتاجيا جسضعًا 

 في الدكاة.

 الدكاة عبادة مالضِّة صخفة :

كالعبادات كسا تعمسػف مشػَّعة مشيا عبادات  -ة عبادة مالض -أخػانشا الكخاـ، بادغ ذؼ بجء.. الدكاة عبادة مالضة 
شعائخيِّة؛ فالربلة عبادة شعائخية، الرـػ شعائخية، الحج شعائخية، الحّج شعائخيِّة ك بجنضِّة كمالضِّة إال أفَّ الدكاة 

 عبادة مالضِّة صخفة، أؼ أْف تُشِفق الساؿ فقط ىحه ىي الدكاة. لكغ ربشا عد كجل قاؿ: 
 َػاِلِيْع َصَجَقًة  ﴿ ُخْح ِمْغ َأمْ 

 [103] سػرة التػبة: 

ألفَّ الساؿ قػاـ الحضاة فسا ُأِمخ السؤمشػف بجفع الدكاة، الدكاة تؤخح مشيع ك ال تعصى، ألف األمخ خصضخ ججًا كىػ 
و األمخ إلى الشبي الكخيع ال عمى أنو نبيَّ بل عمى أنو  أمخ تقف عمضو سبلمة السجتسع، ك لحلظ َّللاَّ عد كجل كجَّ

 حاكع قاؿ: 

 ًة  ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجقَ 
 [103] سػرة التػبة: 

خ الغشّي مغ الذّح، كالفقضخ مغ الحقج، كالساؿ مغ تعمُّق  خىع ك تدكِّضيع، تصيِّ أدّؽ ما في اآلية أفَّ ىحه الرجقة تصيِّ
 حّق الغضخ بو، تدكِّضيع: تشسِّي ماؿ الغشي، ك تشسِّي نفذ الغشي، ك تشسِّي نفذ الفقضخ. 

أحضانًا يعبِّخ العامَّة عغ السعشى بالذكل التالي يقػلػف: معشػيَّاتو عالضة ججًا، فعشجما يقّجـ اإلنداف زكاة مالو يذعخ 
بقضستو في السجتسع، يذعخ أنَّو حلَّ مذكبلت كثضخة، مدح الجمػع عغ فقخاء كثضخيغ، كاف في قمػب العذخات، 
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ك يذعخ بقضستو االجتساعضِّة، ألنو أحج أركاف السجتسع، ىػ في  فالغشي عشجما يجفع زكاة مالو تتشامى معشػياتو
الحقضقة يعسل في التجارة ك يخبح لكشَّو سجَّ حاجة ثبلثضغ أسخة..سجَّ حاجة مئة أسخة..زكََّج عجدًا مغ الذباب..فتَح 

 أعسااًل لعجد مغ الشاس.. حلَّ مذكبلت آالؼ اأُلَسخ..فيكحا تختفع معشػيات الغشي.

فقخ يجعمو مدتكضشًا، يذعخ بزآلتو في السجتسع، ال أحج يقضع لو كزنًا، كعشجما تعصى لو زكاة الساؿ بأدب الفقضخ: ال
ك احتخاـ يحذُّ أنو عزػ في أسخة كأنو غاؿ عمى ىحه األسخة، فضقػؿ: إف السجتسع ييسُّو أمخؼ.. ييسُّو سبلمتي.. 

 ييسُّو مرخكفي.. ييسُّو أكالدؼ..

 ك الفقضخ تختفع معشػياتو، كالساؿ يشسػ، فيشاؾ ستة معاف. فالغشي تختفع معشػياتو، 

 كجػب الدكاة في أمػاؿ السدمسضغ :

خْح: الدكاة ُتؤخح كال ُتعصى كمغ تفضج التبعضس، ُخْح بعس أمػاليع فمضذ ىشاؾ زكاة تأخح كّل الساؿ، ال تػجج في 
ػ كاف أحجىع عشجه مدرعة أفػكادك عمضو اإلسبلـ مرادرات تامة، ك أمػاليع جسع أؼ مغ جسضع أنػاع األمػاؿ، فم

زكاة.. فخيد عمضو زكاة.. عدل عمضو زكاة..كل أنػاع األمػاؿ الدراعضة كالتجارية ك الرشاعضة كالعقارية إف كانت 
عخكض تجارة، فمػ أفَّ أحجىع اشتخػ أرضًا يخيج أف يشتفع مشيا أؼ يخيج أف يبضعيا بدعخ أغمى عمضو زكاة، اشتخػ 

ك يشتفع بو فعمضو زكاة، ىحه ىي معشى أمػاليع، جسضع أنػاع األمػاؿ؛ بضت، دكاف.. إال إذا كاف ىحا بضتًا لضبضعو 
ًا إلسكاف االبغ، أك معجًا إلسكاف البشت، فالبضت إذا كاف معّجًا لمدكغ ال زكاة فضو، كإذا  ًا لمدكغ، أك معجَّ البضت معجَّ

لبلستثسار زكاتو في قضستو، البضت ك األرض ككل أنػاع  كاف معجًا لئليجار زكاتو في أجختو، ك إذا كاف معجاً 
الدراعة.. شبعًا يػجج خبلؼ بضغ العمساء ك أنا أعصضكع أكَجو اآلراء، ما أخخجتو األرض مغ خزخاكات، فػاكو، 
 محاصضل، قػت ُيخدَّف، ُيٌضبذ، ُيعٌمب، ُيدتيَمظ فػرًا، كل أنػاع السحاصضل الدراعضة تجب فضيا الدكاة كالسراريف
محدػبة فإذا كانت زراعتظ بعمّضة فعمضظ ِعْذخ اإلنتاج، كإذا زراعتظ مخكّية فسراريف اإلركاء عمضظ إذًا نرف 
العذخ أؼ خسدة بالسئة، فعخكض التجارة: البزائع، إنتاج السعامل، العقارات السعّجة لبلستثسار، األراضي، 

كأمػاليع فضيا جسع  -أمػاليع أؼ مغ جسضع أمػاليع  ىحا معشى مغ -الحػانضت، األمػاؿ الشقجّية، الدشجات الجيػف 
كفضيا ضسضخ جسع أمػاؿ، جسع ماؿ، أمػاِؿ ِىع كُىع جسع معشاىا كل السدمسضغ تجب في أمػاليع الدكاة دكف 

 استثشاء، دكف استثشاء لسدمع. 
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 الرجقة :

الربلة..َقْرخ الربلة يؤكِّج صجؽ  صجقًة: سّساىا هللا صجقًة ألنيا تؤكِّج ِصجؽ اإليساف. إذا اإلنداف سافخ كقَرخ
إيسانو، ال يؤكج استستاعو بيحه الخخرة. الدكاج مغ الدّشة فإذا اإلنداف تدّكج ىل يؤكج الدكاج صجؽ إيسانو؟ ال، 
ألّف الدكاج شيء محّبب لئلنداف. إذا زار اإلنداف أقخباءه، كأقخباءه يحّبيع حّبًا جّسًا، كجمذ معيع ك استستع بيع 

ا صجؽ إيسانو رغع أنو نفح أمخًا إليضًا؟ ال، لكْغ ال يؤكج صْجؽ إيسانظ إال اإلنفاؽ، ىحا الحؼ فّدخه ىل يؤكج ىح
 العمساء بساذا كصف َّللّا األتقضاء؟ بأنَّيع يشفقػف في الدّخاء ك الزّخاء. 

 َمغ أنكخ كجػب الدكاة خخج مغ اإلسبلـ :

مغ قْبل في مجالذ كثضخة لكْغ َمغ أنكخ كجػب الدكاة  أّييا األخػة، ال نخيج أف نقف عشج الحقائق التي شخحت
كافخ.. كافخ.. مغ َأنكخ فخضّضة الدكاة يكفخ ألنو            يخخج مغ اإلسبلـ. فمػ قاؿ أحجىع لساذا ىحه الزخيبة؟ فإنو 

ق ك  ق..يفدَّ  يأَثع. أنكخ شضئًا ُعِمَع مغ الجيغ بالزخكرة، كمغ لع يشكخ كجػبيا لكشو امتشع عغ أدائيا يفدَّ
كتجب الدكاة عمى السدمع ك ال تجب عمى غضخ السدمع، تجب عمى السدمع الحّخ، كال تجب عمى العْبج، كتجب 
ت عمضو الذخيعة إال إذا كاف عشجه خشازيخ  عمى السدمع الحّخ السالظ لمشراب مغ أّؼ نػع مغ أنػاع الساؿ الحؼ نرَّ

الخشديخ كالسضتة ك الجـ... األشضاء السحخمة ىحه لضدت مااًل،  فيحه لضذ عمضيا زكاة ألنيا محّخمة، السحـخ الخسخ ك
 لضدت مااًل في األصل.

 معش  الشراب :

شبعًا معشى الشراب أؼ معو ماؿ يديج عغ مدكشو كمصعسو ك ممبدو كمذخبو ك مخكبو ك آالت حخفتو، أنت 
السدكغ كاألثاث كالجكاف ك األدكات تحتاج لدكغ، ك أثاث، تحتاج غخفة نـػ ك سجادة كمجفأة ك مخكحة كبّخاد، 

كالسدكغ ك األثاث كالجكاف ك األدكات كأدكات الحخفة كالسخكب كالسصعع ك  -الجاّبة كىي الدضارة اآلف  -كالسخكب 
 السذخب كالسمبذ ىحه ىي الحاجات األساسضة، فسا فاض عغ حاجتظ ىػ الشراب.

اب كىػ فقضخ، قج يكػف دخُمو كمو ال يفي بسرخكفو، فمحلظ إال أنو اآلف لجيشا إشكاؿ فاإلنداف أحضانًا يسمظ الشر
يػجج لجيشا حاالت اآلف سأتحّجث عشيا بعج قمضل بحضث يسكغ لئلنداف أف يجفع زكاة مالو كمغ حقو أف يقبس زكاة 
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مغ اآلخخيغ، ك أف يحػؿ عمضو الحػؿ اليجخؼ، أؼ أف يكػف مدمسًا حخًا مالكًا لمشراب، فاضبًل عغ حاجاتو 
ية كاألساسضة كالسصعع ك السدكغ ك السمبذ ك السخكب ك آالت الحخفة، ك أْف يحػؿ عمضو الَحػؿ اليجخؼ، الزخكر 

ك الَحػؿ يبجأ مغ امتبلؾ الشراب. مثبًل: جاءؾ مئة ألف بعج أف تسمَّكت ىحا السبمغ كمزى عمضو حػؿ كجبت فضو 
نعة، فمػ عسمت جخدًا في أّكؿ رمزاف لسجسػع الدكاة، كلكغ يا أخػاني الكخاـ ىشاؾ آراء رائعة ججًا ك جامعة ما

مستمكاتظ، معظ مبمغ نقجؼ كلظ ديػف بدشجات، كعشجؾ بزاعة، مجسػع ىحه السبالغ أؼ الكتل الثبلثة: الجيػف ك 
الشقجيات ك البزائع مئة ألف، ادفع زكاتيا في كاحج رمزاف كأرح نفدظ، في رمزاف التالي اعسل إحراء مخة 

مبمغ كع بقي عشجؾ في البضت، كأياـ بقائو، كنُقز عذخة آالؼ فشدؿ عغ نراب الدكاة  أخخػ، أما أف تحدب كل
كعّصل الدكاة شيخيغ أمخ النياية لو، فأكَجو رأؼ في مػضػع الدكاة أف تحدب مالظ في كاحج رمزاف، ك تؤّدؼ 

 الدكاة عمى ىحا الساؿ، ك انتيى األمخ. 

 كجػب الدكاة في الساؿ الشامي :

نقصة ىاّمة ججًا في ىحا الجرس كىي أف األمػاؿ، الدركع تشسػ مثبًل لػ عشجؾ شجخة أعصتظ الحقضقة ىشاؾ 
محرػاًل ىحا الساؿ اسسو ناـ، مثبًل عشجؾ غشسة كلجت،عشجؾ بقخة كلجت، عشجؾ ناقة كلجت، فيحا ىػ الساؿ 

بت فضو الدكاة، كحكسة الذارع الشامي، أّما الساؿ الشقجؼ فمضذ نامضًا، لكْغ ألنو ُيَتػصل بو إلى الساؿ الشامي كج
العطضسة مغ كجػب الدكاة في الشقج، في الشقج الػرقي أك الحىب ك الفّزة مع أنو غضخ ناـ، كمسة ماؿ ناـ: مثبًل لػ 
عشجؾ مئة رأس غشع أنجبػا خسدضغ رأسًا، أصبح العجد مئة ك خسدضغ. لػ عشجؾ أرض زرعتيا كبجرَت مئة شػاؿ 

ألف شػاؿ قسح، ىحا ىػ الساؿ الشامي، لكغ الساؿ الشقجؼ في أصمو لضذ نامضًا،  أخحتيع سبعسئة شػاؿ، أخحتيع
لكغ لئبل يجَّخخ، لئبل يحـخ مشو أصحاب الفعالضات، الصاقات الذابة، فأنت إذا كشدت الساؿ أكمتو الدكاة. فالحؼ 

السجة بالدكاة، فإف لع  عشجه مئة ألف خبلؿ أربعضغ سشة سضشفحكف نيائضًا، سضتبلشى الساؿ خبلؿ مجة أقل مغ ىحه
تدتثسخ ىحا الساؿ، إف لع تعاكف أخاؾ الذاب، فيشاؾ أشخاص لتقّجميع في الدّغ، أك ألنيع نداء كلضدػا رجااًل، أك 
ألنيع أشفاؿ صغار ال يدتصضعػف استثسار أمػاليع بأنفديع، فيحا الساؿ إذا خبأناه تأكمو الدكاة، لحلظ كجبت الدكاة 

زة كالعسمة الػرقضة ألنظ إف لع تدتثسخىا أكمتيا الدكاة، فكأف إيجاب الدكاة في الساؿ غضخ في الساؿ الحىبي ك الف
 الشامي دافع لظ كي تعاكف أخاؾ في ىحا الساؿ.
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كمشيع مغ أكجبيا في عضغ الساؿ كىشاؾ رأؼ معتجؿ أّف  -مالظ الساؿ غضخ مكمَّف إف كاف صبضًا  -مالظ الساؿ 
ف في مذخكع تجب فضو الدكاة ألنو أصبح مااًل نامضًا، فإف لع ُيَػضف في مذخكع ىحا الساؿ ماؿ الربي إذا ُكضِّ 

كىػ لضذ قادرًا عمى استثساره، ىحا معفػ مغ الدكاة كىحا رأؼ معتجؿ، لكغ ىشاؾ رأْيًا تجب الدكاة في ماؿ الربي 
الدكاة، كإف لع يدتثسخ ال مصمقًا، ك رأؼ آخخ ال تجب فضو مصمقًا، كرأؼ كسط أف ىحا الساؿ إذا استثسخ تجب فضو 

 تجب فضو الدكاة.
 ىحا السػضػع ميّع ججًا. 

 تقجيع الَجيغ عم  كل االلتدامات :

خًا في دفع الدكاة، مخَتبة الدكاة أيغ مكانيا في التدامات الستػفى؟ عمضو ديػف،  اآلف لػ تػّفي إنداف ما، ككاف مقرِّ
ـ عمى كل االلتداما يغ مقجَّ  ت، لقػلو تعالى: ككسا تعمسػف فإف الجَّ

 ﴿ ِمْغ َبْعِج َكِصَضٍة ُيػِصي ِبَيا  
 [11] سػرة الشداء: 

 الجيغ أكاًل، الػصضة ثانضًا، تجيضد السضت ثالثًا، ثع السضخاث.

قاؿ: ما عمضو مغ زكاٍة لع ُتجَفع مقَجـ عمى الّجيغ السستاز، فإذا تػّفي إنداف، كعمع أكالده أنو لع يجفع زكاة مالو، 
يؤّدكىا عغ كل الدشػات التي لع يجفعيا قبل أف تؤدػ ديػنو الذخرضة، ألف حّق هللا أحّق أف يؤّدػ عمضيع أف 

 كىحه ىي الحقضقة.

تػجج نقصة ميّسة: مغ لو ديغ كعمضو ديغ فالدكاة في التفاضل، لو مئتا ألف كعمضو مئة ألف، فالدكاة في السئة ألف 
سع ديػنو التي لو كالتي عمضو كيجخؼ تقاص بضشيسا، فالتفاضل الباقضة، مغ لو ديغ كعمضو ديغ كدخل رمزاف، يج

 ىػ الساؿ التي تجب فضو الدكاة. 

 الشضة عشج أداء الدكاة :

شبعًا الدكاُة مغ شخكشيا الشضة، الشضة عشج أداء الدكاة، إما عشج أداء الدكاة أك عشج عدؿ الساؿ الػاجب، أحضانًا ال 
يجج اإلنداف مرارؼ لمدكاة جاىدة، كأجخػ حداباتو فكانت زكاتو اثشي عذخ ألفًا، كضعيا في ضخؼ، ككتب زكاة 

الساؿ، ىحه العسمّضة تدسى العدؿ. فاإلنداف إذا عدؿ زكاة مالو الساؿ، كنّبو أىمو كأكالده أف ىحا الطخؼ فضو زكاة 
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ل ىحا  مًا، ك أنا أفزِّ عشجئح يشػؼ أداء ىحا الساؿ كدكاٍة لسالو، كىشاؾ عمساء أفاضل أجازكا أف ُتجَفع الدكاة مقجَّ
تجب في  بذكل دقضق، أنا أنرح أخػانشا الكخاـ، أخػانشا التجار، أصحاب السعامل، أصحاب الحخؼ، كل إنداف

 مالو الدكاة أف يفتح حدابًا لمدكاة مغ أكؿ شػاؿ كمسا كجج مرخفًا لمدكاة جضجًا، أؼ: إنداف فقضخ، عفضف، مؤمغ..
بالسشاسبة ال تطّشػا أييا األخػة أف اإلنداف إذا مدظ الساؿ كرماه أيشسا كاْف نجا؟ ال، ىحا الساؿ ىػ قضاـ الحضاة قج  

خات القرز مثبًل متدّػلة نطشيا فقضخة نجج حدابيا في البشظ سبعسئة تعصضو لستدػؿ معو خسدسئة ألف، عذ
ألف، فاإلنداف لضذ كمسا شاىج متدػاًل أف يعصضو بدحاجة مبمغًا ضخسًا، قج يكػف ىحا اإلنداف مخيزًا، مخيس 

 اؿ تعالى: بجسع الساؿ، كيختجؼ ثضابًا تؤّكج فقخه مع أنو غشي، اسأؿ القخآف الكخيع مغ ىػ الحؼ يدتحق الدكاة؟ ق
 ﴿ َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل َأْغِشَضاَء ِمَغ الَتَعُفِف َتْعِخُفُيْع ِبِدضَساُىْع اَل َيْدَأُلػَف الَشاَس ِإْلَحاًفا  

 [273] سػرة البقخة: 

ه ماداـ الجاىل يحدبيع أغشضاء مغ التعفف، كال يدألػف الشاس إلحافًا، إذًا كضف تعخفو أنت؟ بالعضغ تعخفو؟ ال، بيح
 العضغ ال تعخفو كلكغ بالتقّري كالدؤاؿ. 

 مغ كاجب السدمسضغ أف يتقّرػا أْػاؿ بعزيع :

اآلف كاجب السدمسضغ أف يتقّرػا أحػاؿ بعزيع، مثبًل شخز يختجؼ قسضرًا أنضقًا كقخيبظ، اسألو عغ أحػالو؟ عغ 
ه -كضعو السادؼ؟ ىل عمضو ديػف؟ اسألو؟ أنا ضّج إعصاء الدكاة لمستدػلضغ  أنا عشجؼ كل أخ، كل شاب  - ضجَّ

مؤمغ عفضف، عديد الشفذ، كخيع بحاجة لسبمغ مغ الساؿ يحّل مذكبلتو الزخكرية األساسضة، مغ تأمضغ تجفئة، 
مغ تأمضغ ممبذ، مغ تأمضغ دكاء، مغ تأمضغ شعاـ، مغ تأمضغ عسمّضة جخاحّضة، كىحا اإلنداف ال يدأؿ ك ال يصمب 

ػ لغ يدألظ ألنو كخيع الشفذ، كلغ يصمب ألنو عفضف، إنو غاؿ عمى َّللاَّ عدَّ فأنت مكمِّف أف تتقّرى أحػالو، في
كجل، فإذا كّفق هللا أحجًا ما إلى دفع زكاة مالو ألشخاص مغ ىحا القبضل فيحا أركع ما في الدكاة، كأنا أشعخ أفَّ 

مغ دكف تقّري حقائق، ىشاؾ أشخاصًا ال ييسيع إال قزاءىا يجفعيا كضفسا كاف مغ دكف تحقضق، مغ دكف سؤاؿ، 
مغ دكف تأّمل، مغ دكف حكسة، مغ دكف أف يدتذضخ، فقط يخيج أف يجفع الخسدة آالؼ مثبًل كيقػؿ: لقج دفعتيع ك 

كربُّشا عدَّ كجل قاؿ: إفَّ ىؤالء الحيغ  -قػاـ لمحضاة  -انتيضت.. إنو لع يشتو ذلظ ألف الساؿ ىػ قػاـ الحضاة 
 -ال يدألظ، ك تججه مختجيًا ثػبًا أنضقًا ك مخّتبًا، ك تحدبو أغشى مشظ  -إلحافًا يدتحقػف الدكاة ال يدألػف الشاس 

يحدبيع الجاىل أغشضاء مغ التعّفف تعخفيع بدضساىع ال يدألػف الشاس إلحافًا، ىؤالء الحيغ إذا كفَّقت بجفع الدكاة 
 ليع، تكػف قج قست بيحا الػاجب قضامًا صحضحًا.
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ـ دفع الد  كاة عغ كجػبيا، فمػ أفَّ إخػانشا فتحػا حداباتيع في كاحج شػاؿ بعج أف دفعػا زكاة إذًا يسكغ أف نقجَّ
فعمى التخاخي أؼ عمى مجار سشة، قج يػجج إنداف يحتاج لعسمّضة  -حداب الدكاة  -الساضي، فتحػا صفحة ججيجة 

ف تدّكج يحتاج لذيء مغ جخاحّضة، أك إنداف ابشو بحاجة لعسمضة، أك إنداف بحاجة لحاجة أساسضة في البضت، إندا
األثاث، فإذا كاف أمامظ عاـ بكاممو كتجفع سمفًا فأنت في بحبػحة، أما أف ييسل الجفع شػاؿ الدشة، ك عشجما يأتي 
رمزاف يجج أف عمضو دفع مبمغ مغ الساؿ يجب أف يجفعو خبلؿ يػمضغ أك ثبلثة، يمقضو ُجدافًا مغ دكف حكسة 

 عشجئح ال تِف الدكاة بأىجافيا.
باب السذابية يخصخ في بالي اآلف مػضػع الحّج، عشجما كاف ذبح اليجؼ في الحج، كاف ُيحَبح مغ دكف  كمغ

مبالغة مئات ألػؼ رؤكس الغشع في ِمشى دكف أف تدتيمظ، حتى أصبح لِسشى رائحة تفّدخ المحـػ تدتسخ أربعة 
ء: الذخيعة رحسٌة كميا، عجالٌة كميا، أشيخ، شيء ال يحتسل، ىحا ىػ الّجيغ! ىحا ىػ الَيجؼ ألع يقل أحج العمسا

مرالٌح كميا، فإذا خخجت مغ السرمحة إلى السفدجة، مغ العجالة إلى الطمع، مغ الخحسة إلى القدػة، فمضدت مغ 
 الذخيعة.. 

فسغ كع سشة الحسج ّلِلَّ الحؼ ىجاىع فيحا معقػؿ، بّخادات حجيثة، مدالخ حجيثة، تحبح الجابة، تشّطف، تدمخ، تخسل 
بالصائخة في أثشاء مػسع الحج، إلى ىحه الببلد الصػيمة العخيزة الفقضخة، لمرػماؿ، لمدػداف، لمباكدتاف،  فػراً 

لبشغبلدير، ىحا ىػ الَيجؼ، فعشجما يأكل إنداف في الرػماؿ لحع غشع قجميا حاّج فيحا شيء جسضل، أما أف أذبح 
فضو مرمحة ، الذيء نفدو في الدكاة، فمضدت  ك أرمي في الصخيق فيحا ديغ، الذخيعة مرمحة كىحا العسل لضذ

القزضة أف تمقي الساؿ كضفسا اتفق بل القزضة أف أضعو في اإلنداف السؤمغ العفضف، الحؼ ال يدأؿ، الحؼ ال 
 يصمب. 

 جػاز دفع الدكاة قبل كجػبيا بعامضغ :

تح حداب الدكاة مغ كاحج شّػاؿ، قاؿ العمساء: يجػز أف تجفع الدكاة قبل كجػبيا بعامضغ، نحغ قمشا: عاـ كاحج، اف
 أما يجػز دفعيا قبل عامضغ.. عشجما قاؿ ربشا عد كجل: 

ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع َوَّللَاُ    َسِسضع  َعِمضع   ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 [103] سػرة التػبة: 
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عمضو الربلة كالدبلـ كاف إذا أكتي برجقة قاؿ: " الميع صّل عمضيع" كىحا أمخ كبضخ ججًا، إذا اإلنداف دفع الشبي 
زكاة مالو كاف عمضو الربلة ك الدبلـ يقػؿ:" الميع صلِّ عمضيع" أما أفَّ هللا أمخه: كصلِّ عمضيع إفَّ صبلتظ سكٌغ 

أؼ بارؾ َّللاَّ لظ في مالظ، إذا اإلنداف دفع زكاة مالو مغ  ليع، كمّخة قاؿ الشبي: "الميع بارؾ فضو ك في إبمو"،
الػاجب أف ندسعو كبلمًا شضبًا، أنا أقػؿ لو: إف شاء هللا أف يكػف لظ قرخ في الجشة، بارؾ هللا لظ في مالظ، 
الذافعي كفي أىمظ، كفي أكالدؾ، كالشبي كاف يقػؿ لو: "الميع صلِّ عمضيع"، ىحه ىي كميا مغ الدّشة، ككاف اإلماـ 

 يقػؿ:" آجخؾ هللا فضسا أعصضت كبارؾ لظ فضسا أبقضت"

 آجخؾ هللا فضسا أعصضت كبارؾ لظ فضسا أبقضت، الحؼ أعصضتو لظ فضو األجخ، كالحؼ أبقضتو لظ فضو البخكة. 

 كجػب زكاة الفصخ ْت  عم  الفقضخ :

الذخز ماذا يتغحػ؟ عشجه صحغ كلعّل أكثخ شيء لفت نطخؼ أفَّ اإلنداف ال يسمظ مغ الجنضا إال قػت يػمو ف
، إذا اإلنداف ال يسمظ إاّل قػت يػمو تجب عمضو زكاة الفصخ، ال  شعاـ كرغضف خبد ككأس شاؼ، ىحا قػت الضـػ

 يسمظ شضئًا في البضت إال صحغ شعاـ ىحا اإلنداف تجب عمضو زكاة الفصخ.
فاإلنفاؽ لو شعع، كمغ ذاؽ عخؼ، كاألرَيحي في  إذًا َّللاَّ عدَّ كجل يحيق الفقضَخ في الدشة مخة كاحجة شعع اإلنفاؽ،

المغة ىػ الحؼ يختاح لمعصاء، تػجج قاعجة كىي: إذا أردت أف تعخؼ ما إذا كشت مغ أىل الجنضا أـ مغ أىل اآلخخة 
يعجَّىع ك يختِّبيع عمى الرػر  -فانطخ ما الحؼ يخيحظ؟ أف تعصي أـ أف تأخح؟ أىل الجنضا يدعُجىع أف يأخحكا 

ىع أف يأخحكا، لكغ أىل اآلخخة  -فيػ سعضج ججًا  -يزع ليع مصاشتضغ كيزعيع في الرشجكؽ تسامًا ك  يدعجُّ
يدعجىع أف يعصػا، فإذا كاف الحؼ يدعجؾ أف تأخح فأنت مغ أىل الجنضا، كإذا كاف الحؼ يدعجؾ أف تعصي فأنت 

 مغ أىل اآلخخة. 

 الدكاة في الحىب ك الفزة ك األكراؽ الشقجية :

شبعًا تجب الدكاة في الحىب ك الفزة ك األكراؽ الشقجية، أؼ خسذ ك ثسانػف غخامًا ذىبًا حاصل ضخبيع بالثسغ 
حػالي أربعضغ ألف لضخة، الفزة: مئتا غخاـ فزة حاصل ضخبيع بالثسغ حػالي سبعة آالؼ لضخة تقخيبًا، سبعة 

أك الفزة، فكّل إنداف معو سبعة آالؼ لضخة  آالؼ لضخة فزة ك أربعػف ألف لضخة ذىب، كالػرؽ بسا يقابل الحىب
سػرية عمضو زكاة ىحا السبمغ عمى نراب الفزة، ككل إنداف يسمظ أربعضغ ألفًا تجب زكاة ىحا السبمغ عمى نراب 
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الحىب ، كالعمساء يدتحدشػف أف تجفع الدكاة عمى حداب الفزة ال عمى حداب الحىب رحسًة بالفقضخ، فأنا أنرح 
بعة آالؼ فسا فػؽ ادفع زكاتيع كال تمتفت لدكاة الحىب، ألنو أجسل عسل تفعمو أف تقع في خصأ أخػانشا الكخاـ س

ادفع  -بارؾ هللا فضظ  -فأحجىع يقػؿ: أنا دفعت لضختضغ زيادة بالدكاة  -أجسل عسل تفعمو  -في الحداب مع هللا 
أخػانشا الكخاـ أف يحدبػا زكاتيع ال عمى  ألف زيادة، ادفع مئة ألف زيادة، ألفَّ العبج ك مالو لدّضجه، فأنا أنرح

الحىب بل عمى الفزة، أؼ سبعة آالؼ فسا فػؽ تجب فضيا الدكاة، كما َتِمف ماؿ في بٍخ أك بحٍخ إال بحبذ 
 الدكاة. 

 الَجيغ :

يغ الدكاة عغ كل عاـ، ى يغ ىػ مػضػع دقضق، مغ لو ديغ في رأيي أنو تجب في الجَّ حا أخػانشا الكخاـ، مػضػع الجَّ
يغ مئتي ألف إلنداف مػثػؽ معو، ىحه السئتي ألف َديغ ادفع زكاتيع كل  الحكع إلنداف معو خسدة مبليضغ مجِّ
يغ تجفع الدكاة عغ الدشػات  يغ، كحضغ قبس الجَّ يغ إال حضغ قبس الجَّ سشة، يػجج رأؼ آخخ ال تجفع زكاة الجَّ

يغ عشج قبس الجَّ  يغ عمى الدشة األخضخة فقط، كىشاؾ رأؼ رابع ال زكاة في الدابقة، كىشاؾ رأؼ ثالث ُتجَفع زكاة الجَّ
يغ، ألنظ أقخضتو كلع يشُع، كالدكاة تجب في الساؿ الشامي، فيشاؾ رأْؼ ال زكاة فضو، كرأْؼ تجب الدكاة فضو حضغ  الجَّ
و الدكاة قبزو عغ عاـ كاحج، كرأْؼ ثالث تجب فضو الدكاة حضغ قبزو عغ األعػاـ الدابقة، كالخأؼ الخابع تجب فض

 قبل أف تقبزو عغ كل عاـ، فكل إنداف لو كاقع، لو كضع خاص فسسكغ أف يصّبقو عمى نفدو.
 الحؼ معو سشجات قج باع بزاعتو بدشجات، ىحه الدشجات أكراؽ مالضة تجب فضيا الدكاة شبعًا إذا بمغت الشراب. 

 ْمي السخأة :

كلى أف تجفع زكاة حمِّ  ََ ضيا، كالسخأة التي ال تسمظ إال ىحه الحمي فبل نقػؿ ليا: بضعي مغ حمّي السخأة، السخأة الغشضة اأَل
أجل أف تجفعي زكاة ىحه الحمي، ىكحا نكػف قج حّسمشاىا فػؽ ما تصضق، إذًا تػجج بحبػحة في زكاة الحمي، لكغ 
ك  القاعجة السذخكعة أف امخأة مثبًل زكجيا مغ أصحاب الجخل السحجكد، كعشجىا سػار مغ الحىب كحمق ك مصضف
خاتع، أما التي تسمظ عذخيغ جشديخ ذىب فيحا لضذ بحمي بل ىحه ثخكة مخّدنة بذكل حمي، فسئة ألف مغ الحمي 
ليحه السخأة ال تجب فضيا الدكاة، فالحمي مسكغ أف تجفع زكاتيا كىحا عسل شضب كيسكغ أف تعصى صاحبة الحمي 

إذا كاف الدػار مكدػرًا كال يرمح لبلستعساؿ مغ زكاة ىحه الحمي بذخط أف تكػف الحمي معّجة لبلستعساؿ، أما 
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انقمب إلى ماؿ، فكدخ األساكر ماؿ تجب فضو الدكاة، أما إذا كانت ميّضأة لبلستعساؿ كلػ لع تدتعسميا، بعزيع 
قاؿ: ال تجب كعشجىع أدّلة، كبعزيع قاؿ تجب ك عشجىع أدلة، فالقزضة فضيا بحبػحة، كالحل الػسط أف السخأة 

 الحمي، األغمب ك األندب أنيا معفاة مغ زكاة ىحه الحمي، كالسخأة الغشضة السػسخة التي تسمظ مااًل التي ال تسمظ إال
 كفضخًا غضخ الحمي األكلى أف تجفع زكاة حمضيا رحسًة بالفقضخ.

سعّجة كسا قمت قبل قمضل: الجار السعّجة لمدكغ لضذ عمضيا زكاة، كالجار السعّجة لمتأجضخ زكاتيا في أجختيا، كالجار ال
 لمبضع زكاتيا في ثسشيا.

دائسًا قزضة الشّضة ميّسة، فسثبًل أنا اشتخيت بضتًا ألنتفع بو، أخحتو غضخ مكدػ كبعجما انتيى ارتفع ثسشو فقّخرت 
بضعو، كباعتبار أف الشضة في ىحا البضت شخاؤه لبضعو، إذًا ىػ عخكض تجارية فالدكاة بقضستو، أما إذا اشتخيت بضتًا 

ثابتًا ألختي األرممة مثبًل فالدكاة في أجختو، أك اشتخيت بضتًا البشي ألستَخه بو، فيحا البضت معفػ عشو، لضكػف مػردًا 
 فمجيشا إذًا ثبلث حاالت. 

 الدكاة في عمة أي محرػؿ ال في عضشو :

يقرج أك شبعًا عشجما تحّجث الشبي الكخيع حػؿ الدركع، قاؿ: تجب الدكاة في القسح ك الذعضخ ك التسخ ك الدبضب، 
 كسا قاؿ العمساء: "تجب الدكاة في عمتيا ال في عضشيا"

نعع  -فأؼ محرػؿ زراعي آخخ ذك قضسة يؤّدؼ لمسجتسع نفعًا ىحا تجب فضو الدكاة، كىػ الخأؼ السعتجؿ ك الخاجح 
السػضػع فضو خبلؼ كثضخ بضغ العمساء، شبعًا يجػز لراحب الدرع أف يأكل مغ محرػلو إلى أف يبضع  -

 ؿ كمو لقػلو تعالى: السحرػ 
َراِدِه   َْ َقُو َيْػـَ  َْ  ﴿ َكَآُتػا 

 [ 141] سػرة األنعاـ: 

ل البزاعة إلى سػؽ الياؿ بيحه الكسضة تجب  فإذا أكل كضّضف ك ىجػ فمضذ عمضو شيء، كفي الضـػ الحؼ يحسِّ
 فضيا الدكاة.

كعشجنا مػضػع ميّع ججًا أفَّ الدكاة تجب في الحّمة أـ في العضغ؟ قج ال تعخفػف الجػاب! مثبًل شخز معو مئة 
ألف لضخة كضعيع في الرشجكؽ، مزى أكؿ سشة كثاني سشة ككاف غضخ مشتبو، أك كاف ال يعمع ثعَّ عمع أنو البج مغ 

ا الساؿ؟ فإذا قمشا: في عضغ ىحا الساؿ، إذًا عمضو فقط دفع زكاة ىحا الساؿ، فػجػب الدكاة في ذّمتو أـ في عضغ ىح
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عغ سشة كاحجة، ك إذا قمشا في ذمتو فعغ سشتضغ، إذا قمشا في عضغ الساؿ أؼ يجفع ألفضغ ك خسدسئة فقط، إذا قمشا 
 في ذمتو فعمضو خسدة آالؼ، العمساء يخّجحػف أفَّ الدكاة تجب في ذّمة السدَّكي ال في عضغ الساؿ.

 ة قبل دفعيا ال يدقصيا :ىبلؾ الدكا

إذا ىمظ الساؿ كّمو قبل أف تؤّدػ زكاُتو، كىحا مػضػع خبلفي، بعزيع قاؿ: تجب فضو الدكاة، كبعزيع قاؿ: ال 
تجب فضو الدكاة، لكغ إذا ضضَّع اإلنداف الدكاة بعج أف َعَدليا، ىحه البج مغ أف تؤدَّػ، إنداف جسع زكاة مالو عذخة 

الحسج هلل ماذا أعسل قزاء كقجر أنا دفعتيا  -إلى فبلف، ك في الصخيق أضاع الطخؼ  آالؼ كقاؿ البشو: أكصميا
يغ، فإذا عمضظ َديغ عذخة آالؼ لذخز ما كأرسمتيع مع مػضَّف عشجؾ ك أضاعيع  – ال، العمساء قاسػىا عمى الجَّ

يغ؟ الجػاب: ال، فإذا الساؿ ىمظ فضو خبلؼ، أما إذا الدكاة كحجىا ىمكت  في الصخيق ىل تبخأ ذمتظ مغ ىحا الجَّ
 فبلبّج مغ أف تؤّدػ ثانضة، ال تدقط.

 تأخضخ الدكاة ال ُيدِقصيا :

شيء آخخ: تأخضخ الدكاة ال ُيدِقصيا، فالحؼ يخيج أف يتػب هلل عدَّ كجل يجب أف يحدب زكاة مالو عغ الدشػات 
ل عاـ، لكغ يجػز أف تجفع مكاف العضغ الدابقة كميا، تأخضخ الدكاة ال ُيدِقصيا أبجًا، فاإلنداف أكلى أف يجفعيا ك

نقجًا، مثبًل عمضظ غشع مغ أربعضغ، الغشسة ثسشيا خسدة آالؼ، مسكغ أف تجفع الغشسة نفديا زكاة، كمسكغ أف تجفع 
ثسشيا زكاة، ككبلىسا جائد، لػ فخضشا شخكة، مثبًل شخكة متػاضعة ججًا نرابيا عذخة آالؼ، ىل تجب فضيا 

ال تجب الدكاة إال إذا كاف كل شخيظ مغ ىؤالء الذخكاء يسمظ الشراب، لػ جسعشا ماؿ  الدكاة؟ الجػاب: ال تجب،
الذخكة صار نرابًا، ال تجب الدكاة لذخز اعتبارؼ، كل شخيظ عمى حجة، ما لع يسمظ الشراب ال تجب عمضو 
ألفضغ، الدكاة، سأعصي مثااًل تعمضسضًا: شخز يسمظ ثبلثة آالؼ، ك شخز آخخ يسمظ ألفضغ، كشخز يسمظ 

أصبح السجسػع سبعة آالؼ، نراب زكاة، ال تجب الدكاة عمى ىحه الذخكة، ألف الثبلثة ال تجب عمضيا الدكاة، 
كاالثشضغ ك االثشضغ ال تجب عمضيا الدكاة، أما مجسػع الساؿ فرار نرابًا لكغ نحغ ال نمتفت لسجسػع الساؿ، لضذ 

 ىشاؾ زكاة في الساؿ السذتخؾ.
ـ أف تّفخ مغ دفع الدكاة، فخجل معو مئة ألف قبل يػمضغ أك ثبلثة مغ رمزاف مثبًل أعصاىع كلعّل مغ أشجِّ اآلثا

ال لع تشُج، ىحا ىػ  -فضقػؿ لظ نجػت  -ألحج أك اشتخػ بيع حاجة، بعج رمزاف باع الحاجة فاستخدَّ الساؿ 
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بعج حمػؿ الحػؿ تبضع ىحه الفخار مغ الدكاة، أف تذتخؼ بالساؿ الحؼ تجب فضو الدكاة حاجة قبل حمػؿ الحػؿ، ك 
 الحاجة، فتتسّمظ الساؿ مخة ثانضة ىحا الحؼ يفعل ىحا ال يعخؼ هللا أبجًا.
 إف شاء هللا تعالى في درس قادـ نتحجث عغ مرارؼ الدكاة.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : مرارؼ الدكاة19الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

العالسضغ ، كالّربلة كالدبلـ عمى سضِّجنا محّسج الرادؽ الػعج األمضغ الميعَّ ال عمع لشا إالَّ ما عمَّستشا الحسج ّلِلَّ ربِّ 
، إنَّظ أنت العمضع الحكضع ، الميعَّ عمِّسشا ما يشفعشا ، كانفعشا بسا عمَّستشا كْزدنا عمسًا ، كأرنا الحقَّ حقًا كارزقشا اتِّباعو 

ا اجتشابو ، كاجعمشا مسَّغ يدتسعػف القػؿ فضتَّبعػف أحدشو ، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ كأرنا الباشل باشبًل كارزقش
 الرالحضغ .

 الدكاة :

أييا األخػة الكخاـ ، تحّجثشا مغ قبل عغ مػضػع الدكاة ، كقج كعْجتكع الضـػ أف أتحجَّث عغ مرارؼ الدكاة كقبل 
 أف أدخل في التفاصضل ال بّج مغ كمسة عامة .

رمزاف أكثخ األسئمة تشرب حػؿ مػضػع كاحج كضف يؤتي اإلنداف زكاة مالو ألقخب الشاس إلضو ؟ كأحج مشح أكؿ 
األسئمة الغخيبة أّف شخرًا معو ممضػف لضخة يدتثسخىا في عسل تجارؼ ، كدخُمو خسدة عذخ ألفًا ، كىي ال تكفضو ، 

 ىل أعصضو زكاة مالي؟
لدكاة يخيج أف تتجو الدكاة إلى أقخب الشاس إلضو ، كلػ كاف غشضًا ، السبلحطة األكلى ، الذيء العجضب أفَّ دافع ا
 كلػ كاف لو دْخل يسشع أف يأخح الدكاة . 

 مرارؼ الدكاة :

 أما الحكع الذخعي الُسدَتشبط مغ قػلو تعالى كىي آية مرارؼ الدكاة . 
َمْضَيا َكاْلُسَؤَلَفِة ُقُمػُبُيْع َكِفي الخَِّقاِب َكاْلَغاِرِمضَغ َكِفي َسِبضِل َّللَاِ َكِاْبِغ ﴿ ِإَنَسا الَرَجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ َكاْلَعاِمِمضَغ عَ 

 الَدِبضِل  
 [60] سػرة التػبة : 
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بّضغ االستشباط أف الدكاة يجب أف تتجو إلى كل ىحه السرادر ، فإذا كاف معظ مئة ألف زكاة فضجب أف تػزعيا 
ال مانع مغ ذلظ ،  -إف لع يكغ ىشاؾ مؤلفة قمػبيع  -بضغ كل ىحه السرارؼ ، إذا كاف ىشاؾ مرخؼ معصل 

و الدكاة كميا لسرخؼ كاحج ، فيحا مسا نيى عشو الفقياء  ترػرنا أف كل ىحه السرارؼ ، كلػ أما أف تػجَّ
 ، فاأَلكلى أف تػزَّع الدكاة إلى كل ىحه السرارؼ مجتسعًة ، فإذا كاف بعزيا غضخ متػافخ فالباقي .مػجػدة
 ِلَع لْع يقل هللا عد كجل لمفقضخ ك قاؿ لمفقخاء ؟  -جسع -لشأخح احج ىحه السرارؼ: لمفقخاء  

الدكاة إلى أحج ىحه السرارؼ ألكثخ مغ اثشضغ ، لمجسع لثبلثة ، أيزًا استشبط العمساء مغ الجسع أف تتجو 
فاأَلكسل أف ُتشَفق الدكاة لكل ىحه السرارؼ ، كلثبلثة أشخاص لمسرخؼ الػاحج ، ىحا ىػ األصل ، كىحا ىػ 

 األكسل . 

 مبلْطات متعمِّقة بسرارؼ الدكاة : 

ا كانت الدكاة تػفضخًا لظ في اإلنفاؽ فيي لضدت عمى كلٍّ ىشاؾ ثبلث مبلحطات متعمِّقة بسرارؼ الدكاة : حضثس
زكاة ، فسثبًل ابشظ في البضت ، كشبعًا األصل أفَّ األصػؿ ميسا عَمت ، كالفخكع ميسا دَنت ، كالدكجة ، ال تجػز 
يت ليؤالء زكاة مالظ فقج كفَّخت في  عمى ىؤالء الدكاة ألنظ مكمَّف باإلنفاؽ عمضيع شئت أـ أَبضت ، فإذا أدَّ

فظ ، فإذا كاف مغ السفخكض أف ترِخؼ عمى أكالدؾ خسدة آالؼ ، ك دفعت عمضيع زكاة مالظ ، فيحا مرخك 
معشاه أنظ لع َتجفع الدكاة إشبلقًا ، إذًا األصل أف الدكاة إذا ُدِفَعت إلى مغ تمدمظ نفقتو ، فأنت قصعًا لع تجفع 

 الدكاة ، ألنظ كفخت في مرخكفظ .
 أحب أف أفتي بيا دائسًا ، فسثبًل: أحضانًا ابغ مدتقل عغ أبضو في الشفقة ، أؼ لكغ ىشاؾ حاالت نادرة ، كأنا ال

كج ، كلو بضت ، كلو أكالد ، كاألب كضعو الساّدؼ كَسط، لكغ معو نراب ال ، دكاة ، كىحا االبغ غاـر عمضو ديغمتدِّ
ٍة لمساؿ ، فيشاؾ حاالت نادرة ججًا يسكغ أف تعصى فضيا الدكاة   إلى مغ يدَتقّل عشظ في الشفقة .كىػ بحاجة ماسَّ

كىشاؾ حالة معاكدة ، مثبًل أختظ في بضتظ ، ُممدـٌ أف ُتشِفق عمضيا ، فإذا أعصضتيا الدكاة تكػف قج كفَّخت في  
، رغع أفَّ اأُلصػؿ ميسا عَمت ، كالفخكع ميسا دَنت ، كالدكجة ، ال تجػز ليع الدكاة ، إال أف ىشاؾ حاالت لشفقةا

أختظ ، كشبعًا األخت السدتقمِّة في الشفقة ال خبلؼ فضيا ، لظ أف تعصضيا مغ الدكاة ، أمَّا ابشتظ  نادرة ، لػ أفَّ 
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الستدكِّجة ، فالدكاة ىشا لضدت البشتظ بل لدكجيا ، إذًا السقرػد أالَّ تكػف الدكاة تػفضخًا في اإلنفاؽ ، فإف كانت 
 دت زكاة .تػفضخًا في اإلنفاؽ ، أؼ إنفاقًا مغ اإلنفاؽ ، فيي لض

كىشاؾ قاعجة ثانضة أتسشَّى أف تأخحكا بيا كىي : " األقَخبػف َأكلى بالسعخكؼ" ، أمَّا َكمسة األقخبػف فيي قاعجة 
كلضدت حجيثًا شخيفًا ، إنَّسا ىي قاعجة فقيّضة ، األقخبػف أؼ األقخبػف مغ ثبلث زكايا ، األقخبػف إلى الفْقخ ، ك 

ػف ندبًا ، إذًا أمامظ ثبلثة عػامل ، فبإمكانظ لػ تداكػ عامبلف أْف تجعل الثاني األقخبػف إلى اإليساف ، ك األقخب
حًا كىكحا . . حًا ، كلػ تداكػ أربعة عػامل تجعل الثالث ُمخجِّ  ُمخجِّ

ة مشح مجة أنَّو عشجما ُدفَعت زكاة الساؿ إلنداف  ح األكثخ إيسانًا ، كقج سسعُت قرَّ شخراف تداكيا في الفقخ ، ُنخجِّ
اشتخػ بيا قبل كّل شيء فضجيػ ، فيل يرّح أنو بساِلظ الحؼ جشضَتو بتعبظ كأنت مؤمغ مدتقضع أف تعصضو لذخز 

 لضذتخؼ بو جيازًا لو فضو فداد كبضخ !!
كىشاؾ إحجػ الجسعّضات ال أذُكخ اسسيا ، كمغ دكف أف تعمع قج اشتخت بضتًا إلنداف فكاف ىحا البضت ككخ دعارة في 

 ّرة أعخفيا تسامًا . الشياية ، كىحه ق

 االجتياد في كضع الساؿ في مكانو الرحضح ال يقل عغ دفع الدكاة :

فاجتيادؾ في كضع  -ال لع تشتو  -أخػانشا الكخاـ . .إذا ضششَت أنو بسجّخد أف تمقي بيحا الساؿ لجية ما كانتيضت 
قرز  -ىحا السبمغ كضفسا كاف  الساؿ في مكانو الرحضح ال يقل عغ دفع ، يػجج كثضخ مغ الشاس يخيج أف يجفع

 فقبل أف تجفع الدكاة إلنداف ، اسأؿ ربشا عدَّ كجل الحؼ قاؿ :  -أعخفيا تسامًا 
 ﴿ َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل َأْغِشَضاَء ِمَغ الَتَعُفِف َتْعِخُفُيْع ِبِدضَساُىْع اَل َيْدَأُلػَف الَشاَس ِإْلَحاًفا  

 [273] سػرة البقخة : 

يَّغ الحؼ يستمظ الحضاء ، الحؼ عشجه خجل ،  كىحا ألّنيع مؤمشػف ، ألّنيع أعّدة ، فالذخز األخبلقي السؤمغ الجَّ
الحؼ عشجه كخامة ، الحؼ عشجه عّدة ، الحؼ ال يدأؿ ، الحؼ ال يمّح، الحؼ ال ُيمِحف ، أعصو ىحا الدكاة ، إذًا يحتاج 

 بيحا الساؿ ُجدافًا فيحا أمخ غضخ صحضح . األمخ الجتياد ، ال تعخؼ اسأؿ ؟ أّما أف ُيمقي اإلنداف

األقخبػف إلى الفقخ ، تداَكيا في الفقخ ، األقخبػف إلى اإليساف ، تداَكيا في الفقخ ك اإليساف ، فسغ السسكغ إذا 
تداكػ معظ عامبلف أف تدتخجـ العشرخ الثاني مخّجحًا بضشيسا ، فإذا تداكػ األكؿ كالثاني تدتخجـ الثالث ُمخّجحًا 

كّل مرارفيا إف ُكجَجت ، فإف لع تػجج فممسرارؼ السػجػدة ، كاأَلكلى أف بضشيسا ، إذًا اأَلكسل أف ُتجَفع الدكاة إلى 
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 ُتجفع لكل مرخؼ ثبلثة أشخاص ، ألّف الرضغة صضغة جسع ، كىحا األكسل .

عغ زياد بغ الحارث قاؿ: أتضت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فبايعتو ، فأتى رجل فقاؿ : أعصشي مغ الرجقة ؟ قاؿ : كّزع الرجقة 
أجداء ، كقاؿ لو: إف كشت مغ تمظ األجداء أعصضتظ ، كىحا يعشي أّف الشبي أراد أف تكػف الرجقة مػّزعة ثسانضة 

 إلى كّل مرارفيا ، فيحا دلضل .

 قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 

 ))إف هللا لع يخض بحكع نبي كال غضخه في الرجقات ْت  ْكع ىػ فضيا ((
 ]أبػ داكد عغ عبج الخحسغ بغ زياد[

فيػ لع يقل ِادفعػا الرجقات لسغ تخكنو مشاسبًا ، معشى ذلظ أّف هللا فّػض األمخ لمشبي ، كلكغ في ىحا السػضػع 
لع يفّػض هللا األمخ ألحج ، إف هللا تعالى لع يخَض بحكع نبيٍّ كال غضخه في الرجقات حّتى حكع ىػ فضيا ، أك حّتى 

 : إف كشت مغ تمظ األجداء أعصضُتظ . حكع فضيا ىػ ، فجّدأىا ثسانضة أجداء ، كقاؿ لو 

 انتقاء ألصف العبارات عشج إعصاء أخضظ الدكاة :

أريج قبل أف أدخل في التفاصضل أف أكّضح بعس السبادغ العاّمة كىي ميّسة ججًا فالشقصة الثانضة كسا قاؿ الشبّي 
 عمضو الّربلة كالّدبلـ: 

َخُة َكالَتْسَخَتاِف َكال الُمْقَسُة َكال الُمْقَسَتاِف ، ِإَنَسا اْلِسْدِكضُغ اَلِحي َيَتَعَفُف . َكاْقَخُءكا ِإْف )) َلْضَذ اْلِسْدِكضُغ اَلِحي َتُخُدُه الَتسْ 
 ِشْئُتْع َيْعِشي َقْػَلُو: ال َيْدَأُلػَف الَشاَس ِإْلَحاًفا ((

 ] البخارؼ عغ أبػ ىخيخة [

كبضتو مخّتب ، لكغ دخُمو أقّل بكثضخ مغ مرخكفو ، فمَع ال نتخكو بعّدتو  تجج أحجىع مختجيًا ثضابًا أنضقًة ، كمخّتبًا ،
لؤلخ : إذا قبمت فقج َفّزمت ككخامتو كشأنو بضغ الشاس كذلظ بأسمػب لصضف ججًا كبتػاضع ؟ فأنا أحضانًا أقػؿ 

لدت أعمى مشو بأّؼ ، كَجبخت خاشخؼ ، كأنا إف شاء َّللّا مكششي كاحتجت فدأسألظ ، فضذعخ أنو مثمظ تسامًا ، عميّ 
 درجة ، كأنو فّزل عمضظ عشجما أخح مشظ ، كجبخ خاِشخؾ ، فضقػؿ : الحضاة َديغ ككفاء .

فػاجبظ أف تشتقي ألصف عبارة ، كأجسل أسمػب ، لُتذعخ أخػؾ بأنظ غاؿ عمضشا كأنشا أسخة كاحجة ، كأّف حاجتظ 
 ىي حاجتشا . 
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 مكافحة التدػؿ ك كضع الدكاة في مكانيا الرحضح :

كنحغ كسا تحّجثشا في الجرس الدابق يػجج كثضخ مغ الستدّػلضغ ، كالتدّػؿ يجب أف ُيكاَفح ، في بعس الببلد 
كالسجف كفي بمجنا ال يػجج فضيا أؼ متدّػؿ ، كالتدّػؿ ضاىخة غضخ حزارّية ، فإنداف فقضخ لو مأكػ يأكل فضو 

يبجك حالتظ السادّية جّضجة ججًا ، فقاؿ : إّنيا قزّضة  كيذخب ، أّما أف يّتخح مغ التدّػؿ ميشة ، كقج سألػا صحابضاً 
مبجأ ، فيػ أربح مغ أّؼ شيء، قج ال ترّجؽ أّف أحجىع يسّج يجه فضقبس في يػمو حػالي ثسانسئة لضخة ، ألف ، 
ألف كخسدسئة، ثّع يغّضخ مبلبدو ك يّتجو إلى بائع الحمػيات كيصمب خسدة كضمػ تػاصي ، كقج كاف قبل قمضل 

اًل ثّع غّضخ كل مبلبدو ، كيصمب الفػاكو ، كمغ دكف حداب يعصضو خسدسئة لضخة كال يصمب الباقي فيػ لع متدػّ 
يتعب في الحرػؿ عمضيا ، فقط يسّج يجه ، كنحغ نخيج أناسًا كخماء ، أناسًا أعّدة ، ال تدأؿ ، تتعّفف ، كأقػليا مّخة 

كف اجتياد ، مغ دكف دراسة ، مغ دكف سؤاؿ ، فإّف ُأخخػ : لػ أنفقت أك دفعت زكاة مالظ عذػائّضًا ، مغ د
السذكمة ال ُتحّل ، ألّف أجخؾ في اجتيادؾ في السكاف السشاسب ال يقّل عغ أجخ دفع الدكاة أصبًل ، كنحغ نحّل 
مذكمة بالدكاة ، كقج قمت لكع مّخة : ىحا الحؼ ذىب إلى الحّج كاشتخػ ىجيًا كذبحو كتخكو في ِمشى ، فتخّضل حػالي 

دسئة ألف غشسة محبػحة ، ك الحخارة سّت كخسدػف درجة ، كبعج فتخة مغ الدمغ أصبحت رائحة التفّدخ تدّج خس
، اّبة يجب أف ترل إلى أفػاه جائعةاألنػؼ ، ىل ىحا ىػ اإلسبلـ ؟ ال ىحا لضذ باإلسبلـ ، ىحا اليجؼ أك ىحه الج

يغ ، كمثمو الدكاة ، يجب أف يرل ىحا الساؿ إلى  ُمدتحّق ، فيشاؾ أشخاص بحاجة لعسمّضات جخاحّضة ، ىحا ىػ الجِّ
كأشخاص بحاجة ألساسّضات البضت ، إلى شعاـ ، إلى شخاب ، كقج سسعت قّرة ُيعَترخ ليا القمب ، فتاة في 

تذعخ بجكار دائسًا ، كعشجما سألػىا قالت : نحغ نأكل بالّجكر ، الػجبة الرباحّضة  –لػنيا أصفخ -السجرسة صفخاء 
اثشاف مغ أربعة ، كالضـػ لع يكغ دكرؼ بالصعاـ ، ال يػجج شعاـ يكفي كّل األكالد ، فيكحا أسخة تعضر ببل  يأكل فضيا

 شعاـ ، ببل شخاب ، كنحغ نمقي الساؿ ُجدافًا .
إذًا أّكؿ فكخة يجب أف تجتيج في إعصاء الساؿ لسغ يدتحّق ، كالذيء الثاني يجب أف تشّػع مرارؼ الدكاة ، 

 لسرخؼ الػاحج ثبلثة أشخاص حّج أدنى . كالذيء الثالث ا

 مقجار الدكاة :

أّما السقجار ، فيحه نقصة دقضقة جّجًا ، قضل مغ مقاصج الدكاة كفاية الفقضخ كسجُّ حاجتو فُضعصى مغ الّرجقة القْجر 
الحؼ ُيخخجو مغ الفقخ إلى الغشى ، كمغ الحاجة إلى الكفاية عمى الجكاـ كذلظ يختمف باختبلؼ األحػاؿ 
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األشخاص ، أّما أف حاجتو ثبلثة عذخ ألفًا كتقػؿ لو : خح ىحه الخسدسئة ، ماذا فعمَت لو إذًا ؟ أبقضَتو شّحاذًا ، ك 
البصػلة أف تحّػؿ ىحا الفقضخ مغ قابس زكاة إلى دافع زكاة ، أؼ إف استصعت أف تؤّمغ لو عسبًل كآلة صغضخة 

مثبًل ، أك أف ُتؤّمغ لو ماكضشة صغضخة لضعسل تخيكػ ، أنا أرػ  لضعسل عمضيا ، أك دّراجة نارّية لضػّزع عمضيا بزاعة
ىحا أكسل أنػاع الدكاة ، أف تحّػلو مغ قابس إلى دافع ، أف تفّجخ ىحه الصاقة السخبئة فضو، ال تبقو متدّػاًل ، لسّخة 

خسدسئة ثّع مئتضغ ، ماذا  كاحجة ، مسكغ أف تداِعجه لسّخة كاحجة ، أّما أف ُتبقضو دائسًا عمى بابظ ، يأخح خسدسئة ثعّ 
سضفعل لو ىحا ؟ لغ تحّل لو السذكمة ، أّما إف أمشت لو ثسغ بْدصة ، أك عخبة لضبضع عمضيا خزارًا ، فيحا جّضج ، 

 بحضث ميسا كاف دْخمو قمضبًل فدضكفضو .
إلى الغشى ، كمغ  فسغ مقاصج الدكاة كفاية الفقضخ كسّج حاجتو سػاًء كاف مغ الرجقة القْجر الحؼ ُيخخجو مغ الفقخ
 الحاجة إلى الكفاية عمى الجكاـ ، كذلظ يختمف باختبلؼ األحػاؿ كاألشخاص ، كسّضجنا عسخ يقػؿ: 

َيا َمْغَشًسا ػُلػا : الَمُيَع اْجَعمْ )) َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: ِإَذا َأْعَصْضُتُع الَدَكاَة َفبل َتْشَدْػا َثَػاَبَيا َأْف َتقُ 
 َكال َتْجَعْمَيا َمْغَخًما ((

 ]ابغ ماجة عغ أبي ىخيخة[

 أصحاب السحاىب اختمفػا فَأغشػا .  

 كقت الدكاة :

أّؼ كقت مقرػد بيا ؟ الذافعي قاؿ : عمى الجكاـ ، أعِصو عصاء يربح بكفاية دائسة ، الحشفي قاؿ : ِلدشة يجب 
 كالذافعي عمى الجكاـ .-الحشفي  -أصعب السحاىب ، في أشّج السحاىب أف تعِصضو عصاًء يكفضوِ لدشة ، كىحا في 

، الدكاة ، ال يجج إندانًا لضأخحىالكغ سبحاف هللا في عرخ االزدىار كاف سّضجنا عسخ بغ عبج العديد عشجما يجسع 
زّضة سيمة ، ىحه مذكمة ، كّل الشاس في كفاية ، أحضانًا يكػف التدعػف في كفاية ، كالعذخة في حاجة ، كىحه ق

الثسانػف في كفاية كالعذخكف في حاجة ، أيزًا سيمة ، سبعػف كثبلثػف ، أيزًا سيمة ، سّتػف كأربعػف ، خسدػف 
كخسدػف ، إذًا يػجج صعػبات كأزمة صعبة ، العذخة في كفاية كالّتدعػف في حاجة ، عشجىا لغ تدتصضع أف تكفي 

اف ، ال يكفي ، يحتاج بضتًا ، أك دّكانًا ، كىحا يحتاج مبليضغ ، الذخز عمى الجكاـ شػاؿ حضاتو ، فػؽ شاقة اإلند
لقج أصبح الػضع صعبًا ججًا اآلف ، كعمى كّل حاؿ الدكاة تخّفف مغ بعس الستاعب ، كالعسل شخُؼ اإلنداف 

 أّييا األخػة . 
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 مغ أكل أمػاؿ الشاس أغمق عمضو باب الخزؽ :

عشجما يشصمق اإلنداف أساسًا مغ أكل أمػاؿ الشاس ُيغَمق عمضو  بالسشاسبة ، ىشاؾ مػضػع لضذ لو عبلقة ، لكغ
زؽ .   باب الخِّ

: َكاَلِحي َنْفُذ ُمَحَسٍج ِبَضِجِه ِإْف ُكْشُت َلحَ  اِلًفا َعَمْضِيَغ ال َيْشُقُز )) ِإَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ َثبلث 
 َمْػَل  َجُقػا َكال َيْعُفػ َعْبج  َعْغ َمْطَمَسٍة َيْبَتِغي ِبَيا َكْجَو َّللَاِ ِإال َرَفَعُو َّللَاُ ِبَيا ، ك َقاَؿ َأُبػ َسِعضجٍ َماؿ  ِمْغ َصَجَقٍة َفَتَر 

 َّللَاُ َعَمْضِو َباَب َفْقٍخ ((َبِشي َىاِشٍع: ِإال َزاَدُه َّللَاُ ِبَيا ِعِدا َيْػـَ اْلِقَضاَمِة ، َكال َيْفَتُح َعْبج  َباَب َمْدَأَلٍة ِإال َفَتَح 
 ] أحسج عغ عبج الخحسغ بغ عػؼ[

 ألّف اإلنداف إذا قاؿ: يا ربي أسألظ مغ فزمظ ، يا رّب ، فإّف َّللّا ال يخّضبو ، ال يخّضبو أبجًا . 

فػؽ شاقتو تحّسل مبمغًا  -))عغ ُقَبضدة بغ ُمخارؽ اليبللّي قاؿ : تحّسمُت ّْسالًة ، أي َديشا إلصبلح ذات الَبضغ 
فأتضُت الشبّي صّم  َّللّا عمضو كسّمع أسألو فضيا ، فقاؿ : أقع ْت  تأتضشا الرجقة فشأمخ لظ بيا ، ثّع قاؿ يا  -

 قَبضدة : إّف السدألة ال تحّل إاّل ألْج ثبلثة . . . .((
 ]مدمع عغ ُقَبضدة بغ ُمخارؽ اليبللّي[

ِمّخٍة قػؼ ، فإنداف شاب مفتػؿ العزبلت بإمكانو أف يدعى ال كىشا نقصة ثانضة : العصاء ال يحّل لغشي ، كال لحك 
تحّل لو الرجقة ، أؼ إنداف غشي عشجه كفايتو ، فبل يحّل لغشي كال لحك ِمخَّة قػؼ ، إاّل أنو أنت أييا الجافع ال 

 يجػز أف ُتعصي إال كفق شخكط . 

 ال يحق لئلنداف أف يدأؿ إال في ثبلث ْاالت :

لكغ ىشاؾ مػضػعًا آخخ ، أّف اإلنداف ال يحّق لو أف يدأؿ إال في ثبلث حاالت؛ الذخز يدأؿ ك لضذ لو حّق 
 أف يدأؿ ، يدأؿ فضخيق ماء كجيو ، يدأؿ مغ دكف حّق : 

)) . . . .قاؿ ال تحّل السدألة إال ألْج ثبلثة ، فخجل  تحّسل ّْسالة ، فحّمت لو السدألة ّْت  ُيرضبيا ثّع يسدظ 
ـ  مغ عضر  -أي أتمفت مالو ، اجتاْت مالو  -كرجل  أصابتو جائحة  ،  -فحّمت لو السدألة ّْت  ُيرضبِ قػا

جا  -سجد  مغ عضر  ِْ  -العقػؿ ، كندتشبط مغ ىحا القػؿ  -كرجل  أصابتو فاقة ، ّْت  يقػؿ ثبلثة  مغ غضخ 
 لو السدألة((ْت  يقػؿ ثبلثة مغ غضخ ْجا مغ قػمو لقج أصابت فبلف  فاقة ، فحّمت 

 ]مدمع عغ ُقَبضدة بغ ُمخارؽ اليبللّي[
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كرّدًا عمى سؤاؿ مغ األخػة حػؿ ىحا السػضػع ، البّج مغ الدؤاؿ عشو ، فقج يكػف كاذبًا ، نقػؿ لو : أعصشي 
: فقضخة جّجًا شَمبت ، فقالػا ليا عشػانظ ، كاسأؿ عشو ، كىحه أيزًا ليا مزاعفات ، فقج حكى لي أحج األخػة : امخأة 

نخيج عشػانظ ، فأعصتيع إّياه ، كعشجما ذىبػا رأكا مذيجًا مدتحضبًل ، غخفة عمى الصضشة ، غاز شخاز قجيع عمضو 
سصل ، كبداط مغ قراصات القساش ، كأكالد تجمذ عمى األرض ، ككانت ىحه المجشة مؤّلفة مغ أربعة أك 

تالي إلى البضت فمع يجج أحجًا ، شخؽ كثضخًا خسدة أشخاص ، أحجىع راكده الذّظ في ىحا السشطخ ، فحىب الضـػ ال
فخّد عمضو الجضخاف ، كعشجما سأليع عغ أصحاب البضت ، قالػا : ىحا لضذ بضتيع إّنسا ىػ ذلظ البضت ، فإذا بو بّخاد 

إذًا ىحه مذكمة  -البداط كالغاز القجيع كالّدصل  -كتمفاز كغّدالة ، فيحه الجساعة اّتخحكا مغ ذلظ البضت مرضجة 
 زًا ، فالشفػس ضُعَفت ، الشفػس مخضت ، كماء الػجو ذَىب . أي

))فعغ ُعَبضج هللا بغ عجّي ، قاؿ أخبخني رجبلف أّنيسا أتضا رسػؿ هللا صّم  هللا عمضو كسّمع في َْجة الػداع ، 
اؿ لػ شئتسا كىػ يقدع الرجقة ، فدأالُه مشيا ، فخفع فضيسا البرخ كقّتبو ، فخآنا َجمَجيغ أي رجَمضغ قػَيضغ ، ق

 أعصضتكسا كال ّْع فضيا لغشيٍّ كال لقػيٍّ ُمكتِدب . . .((
 ]أحسج عغ ُعَبضج هللا بغ عجّؼ[

 الدكاة ال تْحّل لقػي ك ال لغشي :

كالدؤاؿ الحؼ ُشخح عمّي ، معو ممضػف يدتثسخىا ، كدخُمو خسدة عذخ  -كال حعَّ فضيا لغشّي كال لقػّؼ مكتدب  -
ال شيء  –ب لمجاخل يخيجىا السداري -ال تكفضو ، ىل نعصضو زكاة ؟ كالسثل الذعبي  ألفًا في الذيخ ، لكّشيا

 ، كميا لمجاخل يخيجىا . كىشاؾ حجيث آخخ صخيح ، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: لمخارج
 )) ال َتِحُل الَرَجَقُة ِلَغِشيٍّ َكال ِلِحي ِمَخٍة َسِػيٍّ ((

 ]ابغ ماجة عغ أبي ىخيخة[

أؼ صحضح البجف الحؼ يقػػ عمى االكتداب ، كىشا لجيشا حالة يجب أال َتشَدػىا أحضانًا تجج إندانًا شابًا ، قػيًا ، 
أحضانًا ىشاؾ ضاىخة خصضخة ىي البصالة ، ىحا الِخبا يؤدؼ إلى  -ببل عسل  -مفتػؿ العزبلت ، لضذ لجيو عسل 

عسل يمج الساؿ ، فإذا فتحت دكانًا ، حانػتًا صغضخًا ، تجج أّنظ البصالة ، فإذا الساؿ كَلج الساؿ ، كالسفخكض أّف ال
شّغمت ألف شخز كأنت ال تذعخ ، فسثبًل تحتاج فػاتضخ ، إذًا شّغمت مصبعة ، السصبعة تحتاج إلى حبخ ، 
اشتخيت حبخًا نقل الحبخ يحتاج إلى سضارة ، إذًا يسكغ أف ُتذّغل عذخة آالؼ شخز كأنت لجيظ محل صغضخ كأنت 
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تجرؼ ، ألّف الحضاة متذابكة ، أّما إذا كضع اإلنداف أمػالو في السرخؼ ، يػجج فائجة ، إذًا الساؿ كلج الساؿ ،  ال
ال كساشة بالعسل ، العسل إذا كلج الساؿ يمغي البصالة ، أّما إذا الساؿ كلج الساؿ تشتذخ البصالة ، كاآلف أكبخ 

الِبصالة ، فيشاؾ سبعة مبليضغ إنداف ببل عسل ، ثسانضة مبليضغ ،  مذكمة في العالع الغخبي ، عالع البشػؾ الخبػّية
األسمػب غضخ الذخعي في كدب عذخة مبليضغ ، ستة مبليضغ ككّمسا كاف ىشاؾ تزّخع باألمػاؿ ، كاستخجمشا 

غ ، تقّل فخص العسل ، حتى اآلف يػجج نقصة لع يشتبو ليا أحج ، أنشا نجمب أجيدة ك نحغ مدخكركف بيا ، لكالساؿ
مغ دكف الجياز كّشا نحتاج مئة عامل ، اآلف الجياز ألغى السئة عامل ، كّشا نحتاج عمى كل نػؿ عامبًل ، لجيشا 
ألف نػؿ إذًا نخيج ألف عامل ، اآلف كل مئة نػؿ كامضخا تمفديػنضة كعامل كاحج عمى الذاشة ، فإذا انقصع خضط ، 

ألجيدة ، ىحا مخيح ، لكغ فخص العسل قّمت ، كانتذخت رقع ثبلثة عذخ ، عامل آخخ يرمحو ، فكّمسا تصّػرت ا
 البصالة ، كرافق البصالة جخيسة ، كسخقة ، كمخّجرات ، كتيخيب .

ألع يقل سضجنا عسخ: ماذا تفعل إذا جاءؾ الشاس بدارٍؽ أك ناىٍب ؟ قاؿ : أقصع يجه قاؿ: إذًا إف جاءني مغ 
إّف هللا قج استخمَفشا عمى َخمقو لشدّج جػعتيع ، كندتخ رعّضتظ مغ ىػ جائع أك عاشل ، فدأقصع يجؾ ، يا ىحا 

عػرتيع ، كنػّفخ ليع حخفتيع ، فإف كّفضشا ليع ذلظ ، تقاَضضشاىع شكخىا ، إّف ىحه األيجؼ ُخمَقت لتعسل ، فإذا لع 
 تجج في الصاعة عسبًل ، التسدت في السعرضة أعسااًل ، فاشغميا بالصاعة ، قبل أف تذغمظ بالسعرضة .

غ بدمغ الخخاء أف تجج بالذيخ سارقًا كاحجًا ، لكغ في أياـ الِذّجة تجج بالضـػ ألف سارؽ ، ألف جخيسة سخقة مسك 
بالضـػ الػاحج في السجف الكبخػ ، شبعًا في السجف الكبخػ مبليضغ الدخقات ، ستة عذخ ممضػف جخيسة سخقة سَشة 

ُتخَتكب  -كاف كل ثبلثضغ ثانضة -خ ثػاني اآلف خسذ كستضغ في أمخيكا ، اآلف اإلحراء بالثػاني ، في كل عذ
جخيسة سخقة ، أك قتل ، أك اغتراب ، فعشجما يكػف كدب الساؿ غضخ مذخكع ، ككسّضة الساؿ غضخ مذخكعة ، أؼ 
الساؿ يػلج الساؿ ، إذًا لجيشا بصالة ، لكغ َلػ أف الساؿ يػلج عغ شخيق العسل ، إذًا لجيشا فخص عسل كبضخة جّجًا ، 

 خّفف مغ البصالة ، رّبسا دْخل قمضل ، لكغ حدبسا أكّجيو . كىحا ي

 الشراب :

الساؿ ، كراتبو ال يقـػ نقصة ميّسة جّجًا ، فسغ ممظ ِنرابًا ، كالشراب سبعة آالؼ ، مغ أؼ نػع مغ أنػاع 
، فتجب  ، لكثخة عضالو ، أك لغبلء الدعخ ، فيػ غشي ، ألنو َمَمظ الشراب ، مغ حضث أنو يسمظ نراباً بِكفايتو

 الدكاة في مالو ، ك فقضخ ، ألف راتبو ال يكفضو ، فُضعصى مغ ماؿ الدكاة .
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أحجىع قاؿ لي: إف شخرًا دْخمو ألف كخسدسئة لضخة ، كعشجه تدعة أكالد ، كزكاة الفصخ خسدػف لضخة ، إذًا 
تجفع  -مقبػؿ  -خسدسئة لضخة نقرت مشو ، ثمث معاشو ، كبقي ألف ، فاهلل سبحانو كتعالى يخصج لو زكاة فصخه 

شراب لضذ غشضًا ، لكغ بحكع نفذ الذخع تجب كتأخح ، فالحكع دقضق ججًا ، اآلف ألسباب استثشائضة ، مغ ممظ ال
 عمضو الدكاة ، يجفع الدكاة ، كلو حق أف يأخح الدكاة . 

))عغ عْبج هللا بغ الّدعجي ، أنو قِجـ عم  ُعَسخ بغ الخّصاب رضي هللا عشو بسْرخ فُتعص  عمضو عسالًة ، فبل 
ريج أف يكػف عسمي صجقًة عم  السدمسضغ ، فقاؿ تقبُميا ، قاؿ: أجل ، إّف لي أفخاسًا كأعُبجًا ، كأنا بخضخ ، كأ

ُعَسخ: إني أردُت الحي أردْت ، فكاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يعصضشي الساؿ ، فأقػؿ لو: أعِط الساؿ لسغ ىػ 
ػج إلضو مشي ، فقاؿ: ما أعصاؾ  َْ أفقخ إلضو مّشي ، كإنو أعصاني مخة أعصاني مااًل ، فقمت لو: أعِصو مغ ىػ أ

كجّل مغ ىحا الساؿ ، مغ غضخ مدألٍة كال إشخاٍؼ ، فُخْحه ، فتشاكْلُو ، أك ترَجؽ بو ، كما َلع كال ُتِصعو  هللا عدّ 
 نفدظ ((

 ]الشدائي عغ عْبج هللا بغ الّدعجؼ[

 -فأحضانًا أخػؾ اجَتيج ، كأحّب أف يعصضظ مبمغًا ، كأنَت معظ ، تقػؿ لو : أنا معي ، أعِصو مغ ىػ أفقخ مشي 
إذًا ُخْحه كأعِصو َمغ ىػ أفقخ مشظ ، فالحل سيل كلصضف ، ىػ أحّب أف ُيكخَمظ ، كأف ٌيػّدؾ ،  -شيء جسضل 

مشي ، بل ُقل لو: جداؾ هللا خضخًا ، كأنت أعِصو  كأنت معظ ، كيػجج أفقخ مشظ ، ال تقل لو أعِصو لسغ ىػ أفقخ
ما أعصاَؾ هللا عد كجل مغ ىحا الساؿ ، مغ غضخ مدألٍة ، كال  -لسغ ىػ أفقخ مشظ ، ألنظ أخحتو حبلاًل ، فُيشا 

بو ، إذًا أؼ لع تتسشاُه ، كلع ُتمسِّح ، كلع ُترخِّح ، كلع تدأؿ ، كلع تتػّقع ، فُخْحه ، فتشاكْلو ، أك ترّجؽ  -إشخاٍؼ 
 ىكحا الدّشة أف نفعل . 

 عم  مغ تحـخ الرجقة ؟

تحُخـ الرجقة عمى الكَفَخة كالسبلِحجة ، السقرػد بالرجقة : الدكاة ، الدكاة ُتؤَخح مغ أغشضائيع كُتَخدُّ إلى ُفقخائيع ، 
الرجقة ، كلجيشا إذا اإلنداف غضخ مدمع ، أال يػَجج مجاؿ لسداعجتو إشبلقًا ؟ ساعجه مغ ماؿ الدكاة ، مغ ماؿ 

 دلضل قخآني . 
بِِّو ِمْدِكضًشا َكَيِتضًسا َكَأِسضًخا   ُْ ـَ َعَم    ﴿ َكُيْصِعُسػَف الَصَعا

 [8] سػرة اإلنداف: 

األسضخ غضخ مدمع ، إذًا أنت رقضق السذاعخ ، كىحا إنداف ، ىحا عْبج هلل عد كجل، كىػ عْبج اإلحداف ، فإذا 
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دِيِشظ ، فُضدمع ، لكغ لجيشا باب الرجقة ، إذا أردت أف ُتكـخ إندانًا غضخ مدمع ،  أحدشت لو ، لعّمو يسضل إلضظ كإلى
فضشبغي أف يكػف ىحا مغ ماؿ الرجقِة ، ال مغ ماؿ الدكاة ، لكغ ىشاؾ استثشاء كحضجًا كىػ السؤّلفة قمػبيع ، إذا 

شضئًا مغ الساؿ استخضاًء لو ، كحّجًا إنداف قػؼ جّجًا ، كبإمكانو أف يمحق أشّج األذػ بالسدمسضغ ، فإذا دفعَت لو 
ىحه اآلف غضخ مػجػدة ، إنسا في ضخكؼ  -كالسؤّلفة قمػبيع  -ألذاه ، مغ ماؿ الدكاة ، فيػ مغ مرارؼ الدكاة 

أّكؿ اإلسبلـ تقخيبًا ، اآلف الحسج هلل ، الشاس كّميع مدمسػف ، فبل مذكمة ، إذًا ىحه حالة استثشائّضة ، ُتجَفع الدكاة 
 اس مرخؼ السؤّلفة قمػبيع مغ الدكاة .عمى أس

بشػ ىاشع ، كالسخاد بيع آؿ َعجّؼ ، كآؿ عقضل ، كآؿ جعفخ ، كآؿ العّجاس ، كآؿ الحارث ، ىؤالء أىل بضت الشبّي ، 
 لَقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 

 ْكَساُخ الَشاِس(())ِإَف الَرَجَقَة ال َتْشَبِغي ِلُسَحَسٍج َكال آلِؿ ُمَحَسٍج ِإَنَسا ِىَي أَ 
 ]متفق عمضو عغ أبي ىخيخة[

ثع اآلباء كسا قمت قبل قمضل ، ك الدكجة ، ك ال يجػز أف ُتجفع الدكاة ُقخبًة إلى هللا لغضخ الفقخاء ، لجامع ، الجامع 
كعمى السشبخ ، كمشّطسة ، مغ ماؿ الرجقات ، اآلف الجػامع ليا الحسج هلل إيخادات جّضجة ، كعمى السؤل ، 

، كإيراالت ، ال مذكمة ، فبل يجػز أف ترل الدكاة إلى بشاء السداجج ، ألّف أساس الرجقة أف تحىب سعضاتكج
 إلى كبٍج جائعة ، إلنداف محتاج، فالسداجج ُتبشى مغ أمػاؿ الرجقات ، ال مغ أمػاؿ الدكاة .
د ديػف السّضت مغ الدكاة ، فالحّي  قاؿ: ال يجػز أف ُيكفَّغ السػتى بساؿ الدكاة ، نفقات تكفضغ السػتى ، كال أف ُتَدجَّ

 َأكلى مغ السّضت . 

 استحباب إعصاء الدكاة لمرالحضغ :

لضذ استحباب إعصاء الرجقة أؼ الدكاة لمرالحضغ ، كىحا شيء ميع جّجًا ، إنداف يرمي ، صائع ، مدتقضع ، 
في بضتو َحخاـ إشبلقًا ، كفقضخ ، فيحا َأكلى إنداف أف ُيعصى الدكاة ، ألنظ حفطَت لو ماء كجيو ، كأكخمتو ، أّما 

 اإلنداف الفاسق فيشاؾ ِاحتساؿ كبضخ أف يرِخؼ الدكاة في السعرضة . 
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 الشيي عغ شخاء الدكاة أك نقميا مغ بمج آلخخ :

يذتخؼ صجقتُو ، فأنت أكعى بحَضل ما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف ، يزع الدكاة  ىشا َنيى الذارع الحكضع الُسدكِّي أف
، ضف بألف لضخة ؟ يجضب شبعًا أتسشىفي رغضف خبد ، كيقّجمو لمفقضخ ، عمى أنو صجقة ، ثّع يقػؿ أتبضعشي ىحا الخغ

 فاشتخاه بألف لضخة كىحه حضمة شخعّضة ما أنَدؿ هللا بيا مغ سمصاف . 
ال يشبغي أف ُتشَقل مغ بمج إلى بمج ، كيػجج تفدضخ اقترادؼ رائع ججًا ، أنَت جسعَت الساؿ مغ الدكاة في األصل 

البمجة ، فتحت محبًل تجاريًا تبضع الشاس ، َمغ ربَّحظ ؟ ىؤالء الشاس ، ففقخاء ىؤالء الشاس َأكلى بالساؿ الحؼ أخحَتو 
سًا في بمج أجشبي ، ككّميع كّفار ، كىشاؾ بحبػحة كبضخة مغ أغشضائيع . أّما في حاالت نادرة ، أف يكػف اإلنداف ُمقض

جّجًا ، مسكغ أف يجفع زكاة مالو في بمجه ، ُتشَقل الدكاة ، كلكغ ىشاؾ حاالت خاّصة ، األصل أاّل ُتشَقل ، األصل 
ل مغ ىحه البمجة بالّحات .   أف يأخح فقخاء البمجة ماؿ الدكاة الحؼ ُحرِّ

 لمعابج : اتجاه الدكاة لصالب العمع ال

أّف شمبة العمع دكف الُعّباد َأكلى بالدكاة ، َلَجيظ عابج كشالب عمع ، العابج إنداف ال  -أمخ إرشادؼ  -كىشاؾ تػّجو 
يعسل ، يعبج هللا ، أّما شالب العمع فضصمب العمع لغضخه ، كسػؼ يكػف مشارة لؤلّمة ، أّما العابج فمشفدو ، فاأَلكلى أف 

: ج مشظ ، أنتع مغ ُيصعسكع ؟ قالػاَمغ ُيصعسظ ؟ قاؿ : أخي ، قاؿ : فأخػؾ أعبَ  -سل قاؿ نقػؿ لمعابج: ِاذىب كاع
فالشبي عشجما شكا لو شخز عمى شخيكو شالب العمع ، قاؿ لو الشبي: فمعّمظ  -نحغ ، قاؿ فكّمكع أفزل مشو 

ي ، قاؿ: فأخػؾ أعَبج مشظ ، َفُفِيَع ُتخَزؽ بو ، فمّسا رأػ رجبًل يعبج هللا كال يعسل ، قاؿ : َمغ ُيصعُسظ ، قاؿ : أخ
 مغ ذلظ أّف الدكاة يجب أف تتجو لصالب العمع ال لمعاِبج . 

 نقاط ىامة ْػؿ الدكاة :

، بشاىع مغ الدكاة ، ُمداَمحاآلف نقصة دقضقة بالدكاة ، أّف لظ مع شخز خسدة آالؼ ، ال يجفعيع ، تقػؿ لو : حد
العمساء فعمى أّنو ال يجػز إاّل أف ُتعصَضو إياىا ، كتأخح َديشظ مشو ، فقاؿ  ىحه فضيا َفتػػ ضعضفة جّجًا ، أّما أكثخ

بعس العمساء : لضذ إاّل أف ُتجخَمو إلى غخفة ، كُتقفل عمضو ، كمعظ قزضب ، كُتعصضو السبمغ ، فإّما أف ُتعضجه ، أك 
 ظ .أمامظ الزخب . . البّج مغ أف يتسّمظ ىحا الساؿ ثّع بعج ذلظ ِلتأُخح مشو َديش
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 كالعكذ غضخ صحضح . -لدكجيا  -يجػز ك ُيدتحّب أف ُتعصي السخأة زكاة ماليا لدكجيا الفقضخ 
كُيدَتحب أف تخّز األقارب بالدكاة ، لكغ لع نقل األقارب األغشضاء ، بل الفقخاء كلحلظ في بعس األقػاؿ : ال 

 ُتقبل زكاة السخء ، كفي أقخبائو محاكيج . 
 ابغ عّع ، فقضخ في شخؼ السجيشة ، قبل أف ُتعصي الغخيب أعِط القخيب .لَظ عّسة ، لظ خالة ، لظ 

لظ أف ُتطِيخ الدكاة ، كلظ أف ُتخفَضيا ، إْف أضيختيا فضشبغي أف يكػف ىحا لعّمٍة تخيجىا ، لحكسٍة تخيجىا ، كإف 
 أخفضتيا فيػ أْشيخ لقمبظ ، كأْركح لشفدظ ، كبيحا نكػف قج أنيضشا مرارؼ الدكاة .

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 لسغ تجب الدكاة -مقجار الدكاة  -شخعضتيا  -أىسضتيا  -: تعخيف الدكاة 29الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا ، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا 

اجتشابو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، ك أدخمشا بخحستظ اتباعو ، ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا 
 في عبادؾ الرالحضغ . 

 الدكاة تؤخح ك ال تعص  :

أييا األخػة الكخاـ ، مغ أقخب السػضػعات إلى رمزاف مػضػع الدكاة ، كقج مزى الحجيث عغ الدكاة مخات 
عجيجة في حكستيا ، كفي فزائميا ، كفي التححيخ مغ مشعيا، كأريج أف أدخل مباشخًة في مػضػع تفاصضل الدكاة 

كغ ال مانع أف نبجأ الجرس بآية كخيسة ألنشا في أمذ الحاجة إلى ىحا السػضػع، كالسضسا كنحغ في رمزاف ، كل
 ىي قػلو تعالى: 

ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع َوَّللَاُ    َسِسضع  َعِمضع   ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 [ 103] سػرة التػبة: 

الحقضقة ىحه اآلية مػجية لمشبي عمضو الربلة كالدبلـ ال عمى أنو نبي كرسػؿ ، بل عمى أنو كلي أمخ السدمسضغ ، 
فالدكاة تؤخح كال تعصى ، لػ تخؾ أداؤىا لمسدمع يؤدييا أك ال يؤدييا ، كقج عمقت مرالح السدمسضغ عمى أدائيا ، 

 مخ السدمسضغ فقاؿ لو: لحلظ جاء التػجضو اإلليي يخاشب الشبي عمى أنو كلي أ

ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع َوَّللَاُ    َسِسضع  َعِمضع   ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 [ 103] سػرة التػبة: 

أنػاع الدكاة تجب فضيا الدكاة ، ما قاؿ : أما مغ أمػاليع فتذضخ إلى أف كل أنػاع الساؿ ، جاءت الكمسة جسعًا كل 
خح مغ ماليع ، الدركع ، العدل ، عخكض التجارة ، الثخكات الصبضعضة ، الخكاز ، الحمي ، في بعس الحاالت أما 
كمسة أمػاليع ، ىع ىحه تفضج ضسضخ الجسع ، إذًا ال يدتثشى كاحج مغ السدمسضغ مغ دفع الدكاة ، مغ َمَمظ الشراب، 
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نداف أف تصػػ عشو ىحه الفخيزة لدبب أك آلخخ ، خح مغ أمػاليع ، أما كمسة صجقًة فتذضخ إلى أف ال يدسح إل
اإلنداف قج يفعل أفعااًل كثضخة تتػافق مع الذخع لكشيا تعػد إلى صالحو بالشياية كىحه األفعاؿ ال يخقى بيا مع أنيا 

ع فصختو ، فالصبع يسضل إلى قبس الساؿ كاألمخ متػافقة مع الذخع ، أما حضشسا يفعل فعبًل يتشاقس مع شبعو ال م
بالدكاة أمخ بجفع الساؿ لحلظ اإلنداف يتأكج صجقو في إيسانو مغ دفع مالو ، يػجج أشضاء كبلـ ، كأشضاء حخكات ، 
األقػاؿ ال تكمف شضئًا ، أما حضشسا يجفع اإلنداف مغ مالو الحؼ كدبو بكجه كعخؽ جبضشو ، دفع ىحا الساؿ يؤكج 

انو فمحلظ هللا عد كجل في ىحه اآلية عجؿ عغ كمسة الدكاة إلى كمسة الرجقة ، خح يا دمحم ال تشتطخ أف صجؽ إيس
يجفعػا لظ ، يجب أف تأخح مشيع ألف الدكاة تتعمق بيا مرالح السدمسضغ ، خح مغ أمػاليع ، مغ تعشي التبعضس ، 

أمػاليع كل أنػاع الساؿ ، كىع تعشي كل  ال تعشي خح كل أمػاليع ، خح بعس أمػاليع ، كبشدب معقػلة ججًا ،
السدمسضغ ، خح مغ أمػاليع صجقًة تؤكج صجقيع تصيخىع كتدكضيع بيا ، نفذ الفقضخ تصيخ مغ الحقج ، نفذ الغشي 
تصيخ مغ الذح ، الساؿ يصيخ مغ تعمق حق الغضخ بو ، كتدكضيع : نفذ الفقضخ تشسػ ، الدكاة تشسػ بإحداسو 

شدو ، مجتسعو ميتع بو ، تشسػ نفدو ، يذعخ بثقة بشفدو ، كالغشي حضشسا يخػ أف مالو العسضق بأف مجتسعو لع ي
أصبح حاجات انتفع بو الشاس كشكخكا لو عصاءه كأحبػه تشسػ نفدو ، كالساؿ نفدو يشسػ بأداء الدكاة بصخيقتضغ ، 

 ه اآلية تجسع قاؿ تعالى: شخيقة كفق قػانضغ هللا عد كجل، كشخيقة مبيسة كفق العشاية اإلليضة السباشخة . ىح

ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع َوَّللَاُ    َسِسضع  َعِمضع   ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 [ 103] سػرة التػبة: 

 كجػب الدكاة عم  السدمع الحخ السالظ لمشراب :

لدكاة عمى السدمع الحخ السالظ لمشراب ، مغ أؼ نػع مغ أنػاع الساؿ الحؼ تجب فضو الدكاة ، أييا األخػة ، تجب ا
نراب الحىب كالفزة ىػ أقخب شيٍء إلضشا ، الفزة تقخيبًا نرابيا سبعة آالؼ ، كالدكاة تقخيبًا نرابيا يقجر 

غ كالسأكل كالسذخب كاآللة كالجابة بخسدضغ ألفًا ، فسغ ممظ سبعة آالؼ لضخة فائزٍة عغ حاجتو األساسضة في السدك
فيحا السبمغ عمى نراب الفزة تجب فضو الدكاة ، أك مغ ممظ خسدًة كأربعضغ ألفًا فائزًا عغ حاجاتو األساسضة 
تجب فضو الدكاة عمى اعتبار أف ىحا الشراب نراب الدكاة ، إال أنو األكلى كاألكسل كاألتقى ك األكرع أف تجفع 

 فزة ال عمى أساس الحىب كىحا لرالح الفقخاء .زكاة مالظ عمى أساس ال
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شيء آخخ شبعًا ىحا الساؿ الشراب أف يكػف فائزًا عغ حاجتو الزخكرية التي ال غشى لمسخء عشيا ، كالسصعع ، 
كالسذخب ، كالسمبذ ، كالسدكغ ، كالسخكب ، كآالت الحخفة ، سبعة آالؼ زيادة عغ ىحه األساسضات ، أك خسدة 

سا فػؽ زيادة عغ ىحه األساسضات ، ىحا ىػ الشراب الحؼ تجب فضو الدكاة ، كيجب أف يحػؿ عمضو كأربعػف ألفًا ف
الحػؿ اليجخؼ أؼ يسزي عاـ عمى كجػد ىحا الساؿ ، كيعتبخ ىحا الحػؿ بجءًا مغ امتبلؾ الشراب كاستسخارًا 

ة متعجدة ، أؼ أكسل ، كأدؽ ، كأصح لدشة ىجخية بالتساـ كالكساؿ ، لكغ أخػانشا الكخاـ ىحا السػضػع فضو آراء فقيض
رأؼ أف تزع تاريخًا معضشًا مثبًل كاحج رمزاف ، أك الخامذ عذخ مغ رمزاف ، أك الخامذ عذخ مغ شػاؿ ، 
كاألكلى في رمزاف ، كاألكلى في أكؿ رمزاف كسا يخػ اإلماـ الذافعي ، في ىحا الػقت كع معظ مغ ماؿ تجفع 

ىات الحدابات ، ىحه السئة ألف بقضت تدعة أشيخ كعذخة أياـ إذًا لع يحل عمضو الدكاة ، أما أف تجخل في متا
الحػؿ عمضيا ، كىحه العذخة آالؼ بقضت سشة كشيخيغ ، ىحا العسل لضذ لو نياية ، عسمضة معقجة ججًا كتجخل 

 اإلنداف في شبيات ال تشتيي .
كاحج شػاؿ مجسػع ما تسمظ تجفع عمضو  أما أبػ حشضفة فقاؿ: " السعتبخ كجػد الشراب في أكؿ الحػؿ كآخخه " ،

الدكاة ، أما بعج شيخ السبمغ قّل أك تزاعف ثبلثة أضعاؼ ، لضذ لظ عبلقة ، لػاحج شػاؿ الثاني كع تسمظ مغ 
الساؿ تجفع عمضيا الدكاة ، ىحا أكسل حداب ، كأدؽ حداب ، كأجسل حداب ، كأبدط حداب ، أما الحدابات 

 متاىات ال تشتيي .األخخػ فعسمضات معقجة تجخل في 
لػ تخؾ الشراب كمو في أثشاء الحػؿ كعاد الشراب مختضغ ألكؿ الحػؿ الثاني تجب الدكاة في الساؿ السزاعف 

 . تسمظ في كاحج مغ شػاؿ مغ كل عاـ مختضغ ، فأنت ال تيتع إشبلقًا بسا يجخؼ أثشاء العاـ عمضظ أف تيتع بػاقع ما

 اختبلؼ الفقياء ْػؿ الدكاة في ماؿ الربي كالسجشػف : 

الدكاة في ماؿ الربي كالسجشػف مختمف عمضيا ، بعس العمساء يخػ أنيا تجب في الساؿ ال في صاحب الساؿ ، 
إذا قمشا : في صاحب الساؿ ، صاحب الساؿ لضذ مكمفًا ، ال الربي مكمف ، كال السجشػف مكمف ، أما إذا قمشا : 

اة في الساؿ إذًا يجب أف يجفع كلي الربي ككلي السجشػف زكاة ماؿ الربي كالسجشػف ، بعزيع قاؿ: ال تجب الدك
ىحا اإلنداف غضخ مكمف لكغ الخأؼ الػجضو الحؼ كرد في كتاب القخضاكؼ حػؿ مػضػع الدكاة أف ماؿ الربي 

إذا كاف غضخ مدتثسخ فبل تجب فضو  الرغضخ أك ماؿ السجشػف إذا كاف مدتثسخًا تجب فضو الدكاة قػاًل كاحجًا أما
 الدكاة ، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 
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 )) اَتِجُخكا ِفي َأْمَػاِؿ اْلَضَتاَم  ال َتْأُكُمَيا الَدَكاُة ((
 ]مػشَّأ مالظ َعْغ َماِلظ [

أمخ نبػؼ أف يتجخ السدمع في ماؿ الضتضع كي ال تأكمو الدكاة ، كال يػجج أركع مغ الدكاة كخادع ألكل الساؿ إف لع 
يدتثسخ ، ىشاؾ أشخاص كثضخكف يزعػف أمػاليع في بضػتيع في حخز حخيد كانتيى األمخ ، ىحا الساؿ أكاًل تشقز 

الجكؿ الشامضة التزخع فضيا عاؿ ججًا ، أؼ سبعة عذخ قضستو كل سشة سبعة عذخ بالسئة ، ىحا رقع التزخع ، في 
بالسئة مغ قضسة الساؿ تشدؿ ، أؼ القضسة الذخائضة ضعضفة ، في عاـ ألف ك تدعسئة ك أربعة ك ستضغ كاف ثسغ 
السمحق بالسياجخيغ ستة آالؼ لضخة أك القبػ ، أفخخ بضت مئة كخسدػف متخًا، أربع غخؼ كصالػف بالسياجخيغ 

، كالحؼ يسمظ عذخيغ ألفًا قبل عذخيغ سشة ، اآلف ال يذتخكف لظ بضتًا، كال أربعسئة ألف ، كال أربعة  بعذخيغ ألفاً 
مبليضغ ، معشى ىحا أنو يػجج تزخع ، كىحا التزخع كل سشة تقل قضسة الساؿ سبعة عذخ بالسئة ، فإذا اإلنداف 

كمو ، يؤكل مختضغ ، يؤكل مغ التزخع كيؤكل مغ كشد مالو كلع يؤِد زكاتو أكاًل التزخع يأكمو ، كثانضًا الدكاة تأ
الدكاة ، ففخيزة الدكاة أكبخ حافد لراحب الساؿ عمى استثساره ، ك إال يأكمو التزخع كالدكاة ، قاؿ عمضو الربلة 

 كالدبلـ: 

 )) اَتِجُخكا ِفي َأْمَػاِؿ اْلَضَتاَم  ال َتْأُكُمَيا الَدَكاُة ((
 ]مػشَّأ مالظ َعْغ َماِلظ [

 يزة الدكاة أكبخ باعث الستثسار الساؿ :فخ 

الحقضقة يػجج سؤاؿ دقضق ىػ أف الدكاة ال تجب إال في الساؿ الشامي الحؼ يدداد ، قصضع الغشع يشسػ بالػالدة ، مج 
القسح يشسػ بالدراعة ، فالبحكر تشسػ بالدراعة ، كالسػاشي تشسػ بالػالدة ، لكغ الساؿ ال يشسػ ، لػ أنظ كضعت 

صشجكؽ ، كضعت مئة ألف لغ تجج ىحا الساؿ مئتي ألف بعج عاـ فكضف أمخ الذارع الحكضع دفع الدكاة الساؿ في 
لمساؿ الشقجؼ أؼ الحىب كالفزة كالػرؽ؟ قاؿ : ىحا األمخ فضو حكسة بالغة ، كىحه الحكسة ىي أف ىحا الساؿ إف 

دمسضغ ، فدػؼ يربح ىحا الساؿ لع يػضع في التجاكؿ ، إف لع يدتخجـ مذاريع ، إف لع تحل بو مذكبلت الس
معجكمًا أك متشاقرًا مع مخكر األياـ ، فأكبخ باعث يبعث اإلنداف الستثسار مالو كنفع السدمسضغ بو ككضعو في 

 مذخكعات نافعة ىػ فخيزة الدكاة .
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بعج أسبػع ، ال  يػجج عشجنا نقصة ميسة إذا إنداف معو مئة ألف عجًا كنقجًا ، عمضو ديغ بدتضغ ألفًا كعمضو أف يجفعيا
تجب الدكاة إال في األربعضغ ، الجيغ الثابت الحؼ يجب أف تجفعو يصخح مسا تسمظ مغ الساؿ ، الباقي تجب فضو 

 الدكاة . 

 كجػب الدكاة عم  مبالغ الدمف :

مى لكغ اآلف أخػانشا يصخحػف سؤااًل دقضقًا أحضانًا رجل سجل عمى سضارة فخضًا كدفع سمفة خسدضغ ألفًا ، يػجج ع
السبمغ زكاة؟ نقػؿ لو : نعع ، كل مبالغ الدمف يػجج عمضيا زكاة إلى أف يتحجد البضت ، ىحا ىػ البضت ، الصابق 
الثالث ، ثسشو ثسانسئة ألف ، دافع مشيع أربعسئة كعمضظ أربعسئة ، إذا البضت تحجد مكانًا كجيًة كسعخًا كتقضضسًا 

ظ في البضت ، أما دافع سمفة مئة ألف لذيء غضخ محجد ، ال كعمضظ ديغ اآلف ىحا الجيغ الثابت يصخح مسا تسم
 نػعًا ، كال ثسشًا ، كال قضسًة ، كال عجدًا ، فكل مبالغ الدمف عمضيا زكاة ، ىحه نقصة يجب أف تكػف كاضحًة عشجكع. 

 مغ مات ك عمضو زكاة يجفع كرثتو زكاتو :

اإلنداف إذا مات كعمضو زكاة عمضو أف يجفعيا ، عمى كرثتو أف يجفعػىا عشو ألف ديغ هللا أحق أف يؤدػ ، بل إف 
بعس العمساء يخػ أف زكاة الساؿ التي لع تجفع تؤخح قبل كل شيء مغ ماؿ الستػفى ، قبل ديػنو ، قبل تشفضح 

 أحق أف يؤدػ ، إذا عمضظ ديغ يصخح مغ ماؿ كصضتو ، قبل تػزيع مضخاثو ، قبل الػصضة كقبل الجيػف ، حق هللا
 الدكاة فإذا كشت تسمظ مااًل كلع تؤد زكاتو فبلبج مغ أداء زكاتو تحت شائمة السحاسبة الذجيجة . 

 مغ شخكط الدكاة الشضة :

 الشضة شخط أساسي في أداء الدكاة لقػلو تعالى: 
َشَفاَء َكُيِقضُسػا الَربَلَة َكُيْؤُتػا الَدَكاَة َكَذِلَظ ِديُغ اْلَقضَِّسِة  ﴿ َكَما ُأِمُخكا ِإاَل ِلَضْعُبُجكا َّللَاَ  ُْ يَغ   ُمْخِمِرضَغ َلُو الجِّ

 [5] سػرة البضشة: 
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 ك : 

َضاِت َكِإَنَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى َفَسْغ َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإَل  ُدْنَضا ُيِرضبُ  َيا َأْك ِإَل  اْمَخَأٍة َيْشِكُحَيا )) ِإَنَسا األْعَساُؿ ِبالشِّ
 َفِيْجَخُتُو ِإَل  َما َىاَجَخ ِإَلْضِو ((

 ] متفق عمضو عغ ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب[

اإلماـ الذافعي كاإلماـ مالظ اشتخشا أف تكػف الشضة عشج األداء ، أبػ حشضفة رحسو هللا تعالى يخػ الشضة تجب عشج 
ت أجخيت حداباتظ كعمضظ ثسانضة آالؼ كلضذ أمامظ مغ تعصضو ىحه الدكاة ، تزع األداء أك عشج عدؿ السبمغ ، أن

الدكاة في ضخؼ كتكتب عمضو : زكاة الساؿ ، تعدلو في مكاف في الرشجكؽ ، كحضشسا عدلت ىحا الساؿ انِػ أف 
اإلماـ الذافعي تقجمو لمفقخاء السدتحقضغ فعشج أبي حشضفة الشضة تكػف عشج األداء أك عشج عدؿ الساؿ ، أما عشج 

 فالشضة تكػف عشج األداء . 

 دفع الدكاة فػر كجػبيا ك تحخيع تأخضخىا :

كمغ أحكاـ الدكاة الزخكرية أف الدكاة يجب أف تجفع فػر كجػبيا كيحـخ تأخضخىا عغ كقت الػجػب إال إذا لع 
حسج كالبخارؼ ركيا عغ يتسكغ مغ أدائيا فضجػز التأخضخ حتى يتسكغ ، األصل أف تجفع عشج الػجػب ، اإلماـ أ

 عقبة بغ الحارث: 
ـَ َسِخيًعا ))َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ اْلَحاِرِث َرِضي َّللَاُ َعْشُو َقاَؿ: َصَمْضُت َمَع الَشِبيِّ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع اْلعَ  ْرَخ َفَمَسا َسَمَع َقا

ـِ ِمْغ َتَعُجِبِيْع ِلُدْخَعِتِو ، َفَقاَؿ: َذَكْخُت َكَأَنا ِفي الَربلِة ِتْبًخا َدَخَل َعَم  َبْعِس ِنَداِئِو ُثَع َخَخَج َكَرَأى َما فِ  ي ُكُجػِه اْلَقْػ
 ِعْشَجَنا َفَكِخْىُت َأْف ُيْسِدَي َأْك َيِبضَت ِعْشَجَنا َفَأَمْخُت ِبِقْدَسِتِو ((

ُ َعْشُو[  ]البخارؼ َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ اْلَحاِرِث َرِضي َّللاَّ

 أف تجفع الدكاة فػر كجػبيا ، أما إذا تأخخت في دفعيا فمعحر يقبمو الذخع .أؼ يجب 

 ىشاؾ حجيث وهللا مخضف أييا األخػة ، ركػ البخارؼ كالذافعي عغ عائذة أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 

 )) ما خالصت الرجقة مااًل قط إال أىمكتو ((
 ]البخارؼ عغ عائذة[

أؼ ىحا الساؿ ماؿ زكاة مػضػع في الرشجكؽ مع مالظ كتداىمت في دفعو لمفقخاء ، أؼ ىحا الساؿ خالط مالظ ، 
الحخاـ السجسج دكف أف يعصى لمفقخاء ييمظ الحبلؿ كسا كرد في ىحا الحجيث ، أما أركع ما في السػضػع أنو يجػز 
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تأخضخه ، كىحه أكسل شخيقٍة في أداء الدكاة ،  أف تؤدييا سمفًا كلػ قبل عامضغ ، إذا فعمت ىحا نجػت مغ خصخ
أديت زكاة مالظ في رمزاف كانتيى األمخ ، جاء أكؿ شػاؿ تفتح صفحًة في حداباتظ حػؿ ماؿ الدكاة ، أنت 
اآلف بيجكء ، بتأف ، ببحث ، بتجقضق ، بسعالجة ىادئة ، كمسا رأيت مرخفًا لمدكاة صحضحًا مفضجًا ىحا الساؿ يأتي 

حضح ادفعو سمفًا ، سجل ثبلثة آالؼ ، أربعة آالؼ ، خسدسئة إلى أف يشقزي العاـ ، جاء رمزاف في مكانو الر
أجخيت الجخد بحدابات دقضقة ، رأيت أف عمضظ أف تجفع عذخة آالؼ لضخة كأنت دافع ثسانضة عمى التخاخي شػاؿ 

فأكسل شخيق لمدكاة أف تبجأ بجفعيا  العاـ بيجكء ، بتأف ، بقي عمضظ ألفاف ، يجفع ىحا السبمغ لمسدتحق ببل مذقة ،
في أكؿ العاـ سمفًا بيجكء ، كبتأف ، بالسكاف الرحضح ، يػجج عسمضة جخاحضة ، شالب عمع ، أسخة تحتاج إلى 
مداعجة عمى مػسع الذتاء ، ىؤالء يحتاجػف كقػدًا ، عمى مػسع السجارس ألبدة لؤلكالد ، ثسغ كتب ، في الػقت 

ئظ ، ىحا أكسل شيء في أداء الدكاة أف تفتح صفحة لحدابات الدكاة بجءًا مغ أكؿ السشاسب مغ حػلظ مغ أقخبا
 العاـ ، أكؿ العاـ اليجخؼ تجفع عمى ميمظ. 

، ًا كفي ىحا تتبلفى خصػرة تأخضخىاكسا أنو يحطخ عمى مغ تجب عمضو الدكاة أف يؤخخىا ، سسح لظ أف تجفعيا سمف
ا دفعتيا سمفًا يػجج خرع في الػاحج ستة تجفعيا بقجرىا كمغ ثع كتكدب أجخ دفعيا سمفًا ، كاآلف الزخائب إذ

 يربح ىشاؾ غخامات . 

 كجػب الجعاء لمسدكي عشج أخح الدكاة :

 قاؿ: يجب أف تجعػ لمسدكي عشج أخح الدكاة لقػؿ هللا عد كجل: 
ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمضْ   ِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع َوَّللَاُ َسِسضع  َعِمضع   ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 [ 103] سػرة التػبة: 

الَشِبُي َصَم  َّللَاُ ))َعْغ َعْسِخك ْبِغ ُمَخَة َقاَؿ: َسِسْعُت َعْبَج َّللَاِ ْبَغ َأِبي َأْكَف  َكَكاَف ِمْغ َأْصَحاِب الَذَجَخِة َقاَؿ َكاَف 
َعَم  آِؿ َأِبي ِإَذا َأَتاُه َقْػـ  ِبَرَجَقٍة َقاَؿ : الَمُيَع َصلِّ َعَمْضِيْع َفَأَتاُه َأِبي ِبَرَجَقِتِو ، َفَقاَؿ: الَمُيَع َصلِّ  َعَمْضِو َكَسَمَع :

 َأْكَف  ((
 ]مدمع َعْغ َعْسِخك ْبِغ ُمخََّة[
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 كركػ الشدائي: 

ْجٍخ َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَاُ  ُْ  َعَمْضِو َكَسَمَع َبَعَث َساِعًضا َفَأَت  َرُجبًل َفآَتاُه َفِرضبًل َمْخُمػاًل َفَقاَؿ الَشِبُي )) َعْغ َكاِئِل ْبِغ 
َؽ َّللَاِ َكَرُسػِلِو َكِإَف ُفبلًنا َأْعَصاُه َفِرضبًل َمْخُمػاًل المَ  َكال ِفي ِإِبِمِو  ُيَع ال ُتَباِرْؾ ِفضوِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: َبَعْثَشا ُمَرجِّ
ْدَشاَء َفَقاَؿ َأُتػُب ِإَل  َّللَاِ َعَد َكَجَل َكِإَل  َنِبضِِّو َصَم  َّللَاُ  َْ  َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ الَشِبُي َفَبَمَغ َذِلَظ الَخُجَل َفَجاَء ِبَشاَقٍة 

 ِمِو ((َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع الَمُيَع َباِرْؾ ِفضِو َكِفي ِإبِ 
 ]الشدائي َعْغ َكاِئِل ْبِغ ُحْجٍخ[

دعاء مأثػر ، رجل قاؿ لظ : سأدفع لظ زكاة مالي ، قل لو : الميع بارؾ لظ كفي مالظ ، كاإلماـ الذافعي يقػؿ: 
 إذا دفعت لو زكاة الساؿ أجخؾ هللا فضسا أعصضت كبارؾ هللا لظ فضسا أبقضت . 

 األشضاء السدتيمكة معفاة مغ الدكاة :

إذا اإلنداف قجـ زكاة مالو مغ الّدشة أف تجعػ لو ، إذًا تجب الدكاة في الشقجيغ الحىب كالفزة ، الحىب خسدة  أؼ
كأربعػف ألفًا فسا فػؽ ، كالفزة سبعة آالؼ فسا فػؽ ، لكغ أخػانشا التجار إذا أجخكا الجخد في رمزاف ، لكغ 

لجكاف كآالت الحخفة ىحه كميا معفاة مغ الدكاة إال إذا البضت كأثاثو ، كالسخكبة كحاجاتيا ، كاألرض كالسعسل كا
اشتخيت بقرج االتجار بيا ، إنداف اشتخػ أرضًا لضبضعيا بعج حضغ فضخبح بيا بعج حضغ ، اشتخػ محبًل تجاريًا 
لضبضعو كيشتفع بتفاضل الدعخيغ ىحه صارت تجارة ، إذا اتجخت بالبضػت كاألراضي كالجكاكضغ كآالت الحخؼ ، 

كشة جػارب لضبضعيا بدعخ مختفع ، أما إذا اشتخيت محبًل تجاريًا كي تدتيمكو ، البضت مدتيمظ ، عشجؾ اشتخػ م
بضت ساكغ بو ، اشتخيت بضتًا آخخ ، تخيج أف تزع الساؿ في شيء يخبح فاشتخيت البضت صار عمى البضت زكاة ، 

 كآالت الحخفة ، كالدضارة ، اشتخيت سضارة كخدنتيا عمى ثسشيا زكاة .
 ألشضاء السعفاة إف كانت مػضػعًة لبلستيبلؾ معفاة أما إذا كضعت لمتجارة فأصبح عمضيا زكاة . ا

 مت  يرضخ الساؿ عخكضًا تجارية تجب فضيا الدكاة ؟ 

قاؿ: متى يرضخ الساؿ عخكضًا تجارية تجب فضيا الدكاة ؟ قاؿ: بذخشضغ ، أف يسمكو كالثاني أف يشػؼ عشج تسمكو 
بضتًا البشو كابشو سافخ كأقاـ ببمج أجشبي كلغ يعػد ، فغضخ نضتو كقاؿ : أبضعو كأنتفع ببضعو ،  لمتجارة ، رجل اشتخػ 

 فمسا نػػ أف يبضعو دخل في الدكاة ، أف يشػؼ عشج تسمكو أنو لمتجارة ، أما إذا نػػ أنو لبلستيبلؾ فبل زكاة عمضو .
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، التجار يغفمػف عغ حالة ميسة ججاً يسا أقل ، أخػانشا شبعًا أخػانشا التجار البزاعة تقّضع بدعخ الدػؽ أك الكمفة أي
، ألفًا ، يؤيجىا عمى ربو بسئة ألفشارؼ كجبة ألبدة بسئة ألف مػديميا انتيى عخضيا لمدػؽ فكانت تداكؼ ثبلثضغ 

حا ال يرضخ ىحا ، إذا أردت أف تجفع الدكاة عضشًا يشبغي أف تقػميا بدعخ الدػؽ الحالي أك بكمفتيا أييسا أقل ، ى
 نطاـ الدكاة إف أردت أف تجفع ىحه الحاجات زكاة مالظ .

تسمظ سشجات ، أكراؽ مالضة تجػز فضيا الدكاة ، لظ ديػف ثابتة تجب فضيا الدكاة ، عمضظ ديػف تصخح مغ الدكاة ، 
 في الرشجكؽ يػجج ماؿ نقجؼ يجػز فضو الدكاة . 

 الدكاة في عمة السحاصضل ال في عضشيا :

ة الدراعة في أكجو اآلراء كأصػبيا تجب فضيا الدكاة ، ألف العمساء حضشسا ذكخكا حجيث رسػؿ كسا تعمسػف أف زكا
صضل التي كانت عمى عيج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :" تجب الدكاة في القسح ، كالذعضخ ، كالتسخ ، كالدبضب " ، ىحه السحا

اة فضيا ، العمساء قالػا : تجب الدكاة في عمتيا ال ، فسغ الدحاجة كضعف التفكضخ ، كالغباء ، أف تحرخ الدكهللا
، تيا ، الدكاة ، مدرعة تفاح ، كخزفي عضشيا ، عمة ىحه السحاصضل أنيا محاصضل ذات قضسة تجب فضيا كفي مثضبل

كضػؼ ، بصضخ ، أؼ إنتاج زراعي مسا أنتجتو األرض العذخ إذا كانت الدراعة بعمضة ، كنرف العذخ إذا كانت 
 مخكية ، يػجج مراريف كال يجػز حدع السراريف مغ ثسغ اإلنتاج .الدراعة 

هللا عد كجل عغ شخيق الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مغ خبلؿ الدشة حدب لظ نرف الدكاة مراريف فبل يشبغي 
أف تجفع الدكاة عمى ثسغ السحرػؿ دكف اعتباٍر لمسراريف ألنو في األساس ماداـ ىشاؾ مراريف يػجج ماء 

سحخؾ ، ثسغ نفقات ، كقػد ، صضانة ، ماء مذتخػ شخاًء ، زكاة ىحه السحاصضل نرف العذخ ، ككحلظ مدتخخج ب
العدل إما أف تجفع العذخ إذا كاف العدل شبضعضًا ، خبليا شبضعضة في الكيػؼ ، أما إذا كاف خبليا مذتخاة مغ 

 أماكغ كليا ثسغ كتكالضف فشرف العذخ .
فع اسسو ؟ قخاض الشحل ، كىحا مخض خصضخ ، مغ سبع سشػات جاء يػجج مخض يرضب خبليا العدل مغ يح

القخاض فأكل معطع خبليا الشحل ، فسخة قاؿ لي أحجىع : يػجج عمى العدل زكاة ؟ فقمت لو: شبعًا ، قاؿ: أكضج ؟ 
 قمت لو: نعع فإذا لع تجفع الدكاة يػجج قخاض كىػ جاىد .
 ع الخأؼ الػجضو مغ كل السحاىب في ىحا السػضػع . ال أحب أف أدخل في تفاصضل خبلؼ العمساء ، أعصضك
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 كجػب زكاة اإلنتاج الدراعي عشج الحراد :

 زكاة اإلنتاج الدراعي ال يذتخط فضيا حػالف الحػؿ ، بل تجب عشج الحراد قاؿ تعالى: 
َع ُمْخَتِمًفا ُأُكُمُو َكالَدْيُتػَف َكالُخَماَف ُمَتَذاِبًيا ﴿ َكُىَػ اَلِحي َأْنَذَأ َجَشاٍت َمْعُخكَشاٍت َكَغْضَخ َمْعُخكَشاٍت َكالَشْخَل َكالَدرْ 

َراِدِه َكاَل ُتْدِخُفػا ِإَنُو اَل ُيِحبُ  َْ َقُو َيْػـَ  َْ   اْلُسْدِخِفضَغ  َكَغْضَخ ُمَتَذاِبٍو ُكُمػا ِمْغ َثَسِخِه ِإَذا َأْثَسَخ َكَآُتػا 
 [ 141] سػرة األنعاـ: 

 اسع الدراعضة مع كل مػسع .إذًا تجب الدكاة في السػ 

 كجػب تأدية الدكاة مغ الفاكية الجضجة :

لكغ أيزًا في مػضػع السحاصضل يػجج فاكية مغ الجرجة الخامدة ، يػجج شيء يدقط مغ الذجخ ، كشيء 
 مزخكب، يػجج أناس يأخحكف ىحه الفاكية غضخ الجضجة كيجفعػنيا زكاة ماليع ، قاؿ تعالى: 

َباِت َما َكَدْبُتْع َكِمَسا َأْخَخْجَشا َلُكْع ِمَغ اأْلَْرِض َكاَل َتَضَسُسػا الْ ﴿ َيا َأُيَيا  َخِبضَث ِمْشُو ُتْشِفُقػَف اَلِحيَغ َآَمُشػا َأْنِفُقػا ِمْغ َشضِّ
ِسضج    َْ  َكَلْدُتْع ِبَآِخِحيِو ِإاَل َأْف ُتْغِسُزػا ِفضِو َكاْعَمُسػا َأَف َّللَاَ َغِشّي 

 [ 267لبقخة: ] سػرة ا

 يجب أف تؤدػ الدكاة مغ الفاكية مغ الجرجة األكلى . 

 كجػب الدكاة في الحمة ال في العضغ :

كنشتقل إلى مػضػع دقضق كىػ أف الدكاة تجب في الحمة ال في العضغ ، كفخؽ كبضخ ججًا بضغ أف تجب الدكاة في 
الحمة كبضغ أف تجب في العضغ ، مئة ألف لضخة مػضػعة في الرشجكؽ صاحبيا لع يجفع عشيا الدكاة لعامضغ اآلف 

دكاة تجب في العضغ يكتفى أف تجفع مخة كاحجة ، َتحّكخ أف يجفع الدكاة ، ىحه ألفاف كخسدسائة ، ال ، لػ أف ال
مادامت الدكاة تجب في الحمة إذًا عمضظ أف تجفع عمضيا الدكاة مختضغ ، عغ كل عاـ مخة ، أؼ كل عاـ تجب 

 الدكاة في ذمتظ مخة ، فيحه نقصة ميسة ججًا كىي أف الدكاة تجب في الحمة ال في العضغ . 
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 مبلْطات ىامة ْػؿ الدكاة :

إذا تمف الساؿ كمو بجكف تعّج مغ صاحبو سقصت الدكاة ، كإف ىمظ بعزو سقصت حرتو ، بشاًء عمى تعمق  قاؿ :
الدكاة بعضغ الساؿ ، أما إذا ىمظ بدبب تعّج مشو فإف الدكاة ال تدقط ، معو مئة ألف سخقت ، ىمظ الساؿ قاؿ : 

الساؿ فالدكاة تبقى ثابتة ، شبعًا إذا اإلنداف تدقط معيا الدكاة ، لكغ إذا كاف ىشاؾ تقرضخ أك تعّج حتى تمف ىحا 
 حجث معو ذلظ قزاء كقجرًا هللا سبحانو كتعالى رحضع ، أما إذا كاف ىشاؾ تعّج فالدكاة تبقى ثابتة .
اآلف عدلت الدكاة فزاعت قبل أف تؤدييا ، الدكاة ثابتة ال تدقط ماداـ أصل الساؿ مػجػدًا ، كزكاتو ىحا الطخؼ 

اع مشظ ، أك ذىب إنداف لضعصي الدكاة في الصخيق سخؽ مشو ىحا الطخؼ ، الدكاة ثابتة ال فضو خسدة آالؼ ض
، كاة السعدكلة فالدكاة تبقى ثابتةتدقط ، تمف أصل الساؿ مغ دكف تعّج سقصت الدكاة عغ الساؿ ، أما إذا تمفت الد 

 ع ثسغ عذخ سشػات .كيجب أف تؤدػ مخًة ثانضة ، كتأخضخ الدكاة ال يدقصيا عذخ سشػات يجب أف تجف
إذا كاف ىشاؾ ماؿ مذتخؾ بضغ شخيكضغ ، بإمكاف كل شخيظ أف يجفع الدكاة عغ نرضبو ، ىحا الساؿ مقـػ بأربعة 
مبليضغ تجفع عغ حرتظ ، كالصخؼ الثاني ىػ حخ ، ال تعمق أىسضة عمى الجفع السذتخؾ ، لظ مذخكع ، لظ مشو 

كحجؾ ، كأكثخ الشاس الحؼ يزعػف أمػاليع عشج أشخاص مئة ألف ىحا السبمغ يسكغ أف تجفع عشو الدكاة 
كاستثسار ، السدتثسخ عشجه الساؿ لضذ مكمفًا بجفع الدكاة إال إذا فػضتو بجفع الدكاة يجفعيا عشظ كىػ لضذ مكمفًا 
ألف الساؿ مالظ ، كتجب الدكاة عمى صاحب الساؿ ، كأنا أقػؿ ألخػاني الحيغ يزعػف أمػاليع عشج أناس 

يع ، إما أف تجفع الدكاة مغ مالظ األصمي عغ ىحا الساؿ السػدع عشج فبلف ، أك أف تأخح مشو دفعة مصسئشضغ ل
تػازؼ زكاة مالظ عشجىا تجفعيا ألقاربظ ، أك أف تػكمو بجفع الدكاة ، كإما أف تجفعيا مغ جضبظ ليحا الساؿ الحؼ 

 عشج فبلف ، فيحا أيزًا خضار في الدكاة .

 الكشد :

يفخ مغ دفع الدكاة قبل حػالف الحػؿ بضـػ أك يػمضغ ييب مالو لفبلف ، بعج أسبػع يقػؿ لو : شبعًا ىحا الحؼ 
أكىبشي إياه مخة ثانضة ، ىحه كميا حضل ال تشصمي عمى هللا عد كجل كصاحبيا جاىل جيبًل مصبقًا ، كمقرخ ، 

أكديت زكاة مالو لضذ بكشد ، كبالسشاسبة أؼ ماؿ لغ تؤدػ زكاة مالو فيػ كشد ، سبعة آالؼ كشد كالسمضار إذا 
 فقػلو تعالى: 
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َباِر َكالُخْىَباِف َلَضْأُكُمػَف َأْمَػاَؿ الَشاِس ِباْلَباشِ  ْْ ِل َكَيُرُجكَف َعْغ َسِبضِل َّللَاِ ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ِإَف َكِثضًخا ِمَغ اأْلَ
ْخُىْع ِبَعَحاٍب َأِلضٍع  َكاَلِحيَغ َيْكِشُدكَف الَحَىَب َكاْلِفَزَة َكالَ   ُيْشِفُقػَنَيا ِفي َسِبضِل َّللَاِ َفَبذِّ

 [ 34] سػرة التػبة: 

ىحه اآلية العمساء أكجكا أف تعخيف الكشد ىػ الساؿ الحؼ لغ تؤدػ زكاة مالو كلػ كاف قمضبًل ، كإف تعخيف الساؿ 
 الحؼ بارؾ هللا بو ىػ الساؿ الحؼ تؤدػ زكاتو ميسا كاف كثضخًا.

 لحلظ الشبي الكخيع يشيى عغ أف نرف أحجًا بالذح إذا أدػ زكاة مالو ، بخأ مغ الذح مغ أدػ زكاة مالو. 

 الدكاة تجفع عضشًا أك نقجًا :

يسكغ أف تجفع الدكاة نقجًا أك عضشًا ، لكغ أخػانشا الكخاـ دفع الدكاة عضشًا يجب أف تكػف ىحه السػاد مسا يشتفع بيا 
، عرفخ ، ال يخيج أف يأكل عرفخًا ، ىل مغ السعقػؿ أف تػزع أكقضة أكقضة عمى الساشي ،  الفقضخ انتفاعًا شجيجاً 

العرفخ لضذ مادة أساسضة ، نكاشات أسشاف ال يأكل شضئًا حتى يشكر أسشانو !! ألبدة نػفػتضو ىكحا يدسػنيا ، 
خيج أف يقجميا زكاة ، أحضانًا شيء نادر ، كالسدخفػف يمبدػنيا كقسضز كزنو عذخة غخامات مذكػؾ لع يبع معو ، ي

كفػؼ جمج كال يػجج بخد ، يجب أف تعصي الفقضخ شضئًا أساسضًا ، مسكغ أف تعصضو حخامًا ، رزًا لحسًا ، جػخًا ، 
شيء يدتفاد مشو في الجرجة األكلى ، أما أشضاء لمستخفضغ فبل يشبغي أف تؤدػ زكاًة لمفقخاء ، حضاة الفقضخ معخكفة 

ضة ، غحائضة ، ألبدة ، تجفئة ، إلى آخخه، يجػز أف تجفع عضشًا أك نقجًا لكغ نحغ بحاجة إلى يحتاج إلى مػاد أكل
حكسة ، كالحكسة تقتزي إذا ىحا اإلنداف إنداف فقضخ يسكغ مبمغ مغ الساؿ يحل بو كل مذاكمو ، أعصو ألفضغ 

قخيب كلكغ ال يػجج فضو ديغ ،  عمى العضج ، يخيج أف يؤمغ ألكالده ثضابًا كشعامًا ، ككل إنداف متبلؼ لمساؿ ،
يجخغ مثبًل أك يذخب كأكالده جائعػف لسثل ىحه الحالة األكلى أف تعصضو الدكاة عضشًا ، كأنا وهللا أعمع أخػاف في ىحا 
الجامع أنا أجميع ججًا ييضئػف مؤكنة شيخ ألسخة مغ خسدة أشخاص ، سسشة كرز كسكخ في عمبة مغ الكختػف ، 

، كالفقضخ خففت عشو عبء الذخاء ، كأنت تأخح كسضة كبضخة تأخحىا بدعخ أقل  مؤكنة شيخ لخسدة أشخاص
كتأخحىا نػعضة جضجة ، يػجج أناس يجػلػف بسخكباتيع بعج صبلة الفجخ كيػزعػف مػاد عضشضة عمى الفقخاء ، كأبػاب 

 الخضخ ال يعمسيا إلى هللا .
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ح كتقػؿ لو : ىحه زكاة مالي ، أيغ يصحشو ؟ كأيغ أحضانًا مغ الرعب أف تعصي إندانًا في دمذق كضدًا مغ القس
يخبده ؟ يعسخ تشػرًا في البضت مداحة البضت سبعضغ متخًا !! لضذ معقػاًل ، لضذ كل شيء يجفع عضشًا ، أما أعصي 
كضذ قسح لخجل في الخيف فيحا شيء ثسضغ ججًا ، الصاحػنة جاىدة كالتشػر مػجػد ، كاألىل جاىدكف ، تحتاج 

 إلى حكسة .

 عم  اإلنداف أف يبحث عغ السرخؼ الرحضح أثشاء تأدية الدكاة :

لي مبلحطة عمى بعس أخػانشا ، ييسو فقط أف يجفع زكاة مالو ، ىحه عبادة ، كأنت بارؾ هللا لظ ، دفعت زكاة 
مالظ كلكغ يشبغي أف تبحث عغ السرخؼ الرحضح ، ثبلثة أشخاص ، اثشاف مؤمشاف أييسا أفقخ ، اثشاف فقخاء 

ا أقخب إلى اإليساف ، اثشاف فقخاء كمؤمشاف أييسا أقخب ندبًا ، اثشاف أقخباء أييسا أشج إيسانًا ، ككمسا كججت أييس
مداكاة بذخط حخؾ الثاني ، تداكيا في الذخشضغ حخؾ الثالث ، اجعل الذخط الثاني ىػ السخجح ، تداكيا بذخشضغ 

ه قاعجة ، كلضدت حجيثًا شخيفًا كال آية ، ىحه قاعجة ، اجعل الثالث مخجحًا ، شبعًا األقخبػف أكلى بالسعخكؼ ىح
قالػا: األقخبػف ندبًا كفقخًا كإيسانًا ، اثشاف فقخاء أييسا أقخب إلى اإليساف ، اثشاف مؤمشاف أييسا أقخب إلى الفقخ ، 

 جح .اثشاف قخيباف أييسا أفقخ ، أبجًا كمسا أخحت اثشضغ حخؾ الثاني اجعل الذخط الثاني ىػ الحكع كالسخ 

 لدكاة الّجيغ أربعة أْكاـ :

ػد إلضظ قائع ، ك ديغ لضذ أما زكاة الجيغ ففضيا أربعة أحكاـ ، أكاًل : الجيغ نػعاف ، ديغ ثابت كاحتساؿ أف يع
، شخشاف ، أحضانًا يػجج خبلؼ عمى مػضػع الجيغ ، ديشظ لضذ ثابتًا كىػ عّجه أجخة ، أنا لي معو ، دفعت لو ثابتاً 

ل كىػ عّج السبمغ كمو أجختو ، كأنا لي معو عذخة آالؼ ىحا الجيغ لضذ ثابتًا ، الجيغ فضو عشرخاف دفعة ككمفتو بعس
الثبات كاألداء ، إذا كاف الجيغ ثابتًا كأداؤه محققًا فحكع زكاتو أربعة أحكاـ ، أكاًل : تجب عمضو الدكاة كلػ لع تقضجه ، 

 ة ألف زكاتو .رجل مضدػر أداف مئة ألف كمعو ممضػف ، يجفع عمى السئ
الحالة الثانضة ديغ ثابت كأداؤه ثابت يسكغ أف تجفع زكاتو حضشسا تقبزو ، أما إذا قبزتو فتجفع الدكاة عغ األعػاـ 

 الدابقة ىحا الحكع الثاني .
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 الحالة الثالثة : حضشسا تقبس الساؿ تجفع زكاتو عغ العاـ الحالي فقط ، الحكع الخابع: ال زكاة عمى الجيغ ألنظ لع
تشتفع بو ، انتفع بو السجيغ ، فالقزضة متعمقة بحالة اإلنداف إذا كانت حالتو السادية جضجة ججًا ، كأقخض إندانًا 
مبمغًا ثابتًا كأداءه ثابتًا ، ادفع عشو زكاة كتقخب إلى هللا ، كرجل معو مئة ألف ال يسمظ غضخىا قجميا ديغ آلخخ ، 

ألعػاـ الدابقة لضخقى بيا عشج هللا ، أك عغ عاميا األخضخ ، كإذا قاؿ : حضشسا يدتخدىا يجفع عشيا الدكاة إما عغ ا
أنا لع أنتفع بيحا الساؿ بقي معو خسذ سشػات ، أنا ال يػجج عمّي زكاة ، نقػؿ لو : يػجج محىب يغصي حالتظ ، 

ال تجب فضو الدكاة  أربعة محاىب في مػضػع الجيغ الثابت ، أما الجيغ غضخ الثابت كغضخ الستػقع األداء فيحا الجيغ
 إال إف دفع ، عشجما تقبزو تجفع زكاتو .

أرجػ هللا سبحانو كتعالى أف نكػف قج ألسسشا إلسامة سخيعة في أحكاـ الدكاة التفرضمضة ، كإف شاء هللا في درس 
 سابق نتابع مرارؼ الدكاة كىحا درس ىاـ ججًا .

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 الدكاة: مرارؼ 21الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال ما 
عمستشا ، إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زدنا عمسًا ، ك أرنا الحق حقًا ك 

، ك أرنا الباشل باشبًل ك ارزقشا اجتشابو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، ك أدخمشا  ارزقشا اتباعو
 بخحستظ في عبادؾ الرالحضغ .

 تػلي هللا تعال  بشفدو تحجيج مرارؼ الدكاة ألىسضة ىحا السػضػع : 

ىحا السػضػع أف أقجـ لو بيحه أييا األخػة الكخاـ ، درس الضـػ مرارؼ الدكاة كأريج قبل أف أدخل في تفاصضل 
 السقجمة .

أحضانًا يتػىع السدمع أنو لسجخد أف اتخح قخارًا بجفع زكاة مالو ، كعدؿ ىحا السبمغ كدفعو إلى جية ما فقج قاـ بيحه 
العبادة السالضة ، الحقضقة أف ميسة السدكي ال تشتيي باتخاذ قخار دفع الدكاة كدفع ىحا الساؿ لجية ما ، لكغ قخار 

سدكي يدتسخ إلى أف يجتيج اجتيادًا دقضقًا في كضع ىحه الدكاة في مكانيا الرحضح ، فاإلنداف إذا ألقى بساؿ ال
الدكاة جدافًا ، لسجخد أنو دفعيا بخأت ذمتو ؟ ال ىشاؾ جيج آخخ كىػ أف تجتيج في كضع الدكاة في مكانيا 

 ربلة كالدبلـ: الرحضح ، كيػجج حجيث دقضق ججًا ، كدقضق لمغاية ، يقػؿ عمضو ال
َسِغ ْبِغ ِزَياٍد َأَنُو َسِسَع ِزَياَد ْبَغ ُنَعْضٍع اْلَحْزَخِمَي َأَنُو َسِسَع ِزَياَد ْبَغ اْلحَ  ْْ اِرِث الُرَجاِئَي َقاَؿ: َأَتْضُت )) َعْغ َعْبِج الَخ

ِجيًثا َشِػيبًل َقاَؿ: َفَأَتاُه َرُجل  َفَقاَؿ َأْعِصِشي ِمَغ الَرَجَقِة َفَقاَؿ َلُو َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَباَيْعُتُو َفَحَكَخ  َْ
َكَع ِفضَيا ُىَػ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: ِإَف َّللَاَ َتَعاَل  َلْع َيْخَض ِبُحْكِع َنِبيٍّ َكال َغْضِخِه ِفي الَر  َْ َت   َْ َجَقاِت 

َقَظ ((َفَجدَ  َْ  َأَىا َثَساِنَضَة َأْجَداٍء َفِإْف ُكْشَت ِمْغ ِتْمَظ األْجَداِء َأْعَصْضُتَظ 
 ]أبػ داكد َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ ِزَياٍد[
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 ركاه أبػ داكد كقاؿ : حجيث حدغ ، إف هللا هلالج لج لع يخَض بحكع نبي في تػزيع الدكاة فجدأىا بشفدو حضشسا قاؿ: 

اْلَغاِرِمضَغ َكِفي َسِبضِل َّللَاِ َكِاْبِغ ِإَنَسا الَرَجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ َكاْلَعاِمِمضَغ َعَمْضَيا َكاْلُسَؤَلَفِة ُقُمػُبُيْع َكِفي الخَِّقاِب كَ ﴿ 
ِكضع    َْ  الَدِبضِل َفِخيَزًة ِمَغ َّللَاِ َوَّللَاُ َعِمضع  

 [ 60] سػرة التػبة: 

ألف السػضػع دقضق دقضق كخصضخ خصضخ فاهلل سبحانو كتعالى كزع ىحه السرارؼ بآية قخآنضة ، كالسعيػد أف  إذاً 
القخآف الكخيع لمكمضات ، كأف الحجيث الذخيف لمتفرضبلت ، القخآف يقخر كالشبي يبضغ ، القخآف يأمخ كالشبي يفرل ، 

 الدكاة .إال أنو في ىحا السػضػع القخآف فرل ، القخآف حجد مرارؼ 

إذًا لػال أف ىحا السػضػع دقضق كخصضخ لسا تػلى هللا بشفدو تحجيج مرارؼ الدكاة ىحه أكؿ نقصة ، آية الدكاة 
 السعتسجة في ىحا السػضػع ىي قػلو تعالى: 

ْع َكِفي الخَِّقاِب َكاْلَغاِرِمضَغ َكِفي َسِبضِل َّللَاِ َكِاْبِغ ﴿ ِإَنَسا الَرَجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكضِغ َكاْلَعاِمِمضَغ َعَمْضَيا َكاْلُسَؤَلَفِة ُقُمػُبيُ 
ِكضع    َْ  الَدِبضِل َفِخيَزًة ِمَغ َّللَاِ َوَّللَاُ َعِمضع  

 [ 60] سػرة التػبة: 

ككمسة إنسا معخكفة عشجكع بذكل جمي إنيا تفضج الحرخ ، أؼ ال يجػز أف تجفع الدكاة إال ليؤالء حرخًا دكف زيادة 
 نقراف .  كال

 مرارؼ الدكاة :

 ػ الفقضخ ك السدكضغ : 1

مغ ىع الفقخاء كالسداكضغ ؟ الفقخاء كالسداكضغ كمستاف إذا اجتسعتا تفخقتا ، كإذا تفخقتا اجتسعتا ، أؼ إذا قمشا فقخاء 
نعشي الفقخاء كالسداكضغ ، كإذا قمشا : مداكضغ نعشي الفقخاء كالسداكضغ ، أما إذا قمشا : الفقخاء كالسداكضغ ، الفقخاء 

شبعًا الفقخاء كالسداكضغ يجسعيع تعخيف جامع شامل ىع السحتاجػف  شيء كالسداكضغ شيء آخخ ، بذكل عاـ
الحيغ ال يججكف كفايتيع ، أؼ الستدػؿ شيء كالفقضخ شيء آخخ ، الستدػؿ اتخحىا حخفًة ، كفشاف في إضيار 
ضعفو كفقخه ، يدتأجخ بضتًا خاصًا لِمجاف التي تجخل إلى البضت كتبكي، ىحا البضت مرضجة كلو بضت آخخ ، 

ذحاذ الستدػؿ اتخحىا حخفًة ، كىػ فشاف في إضيار ضعفو أك مخضو ، يجبخ يجه كىي سمضسة ، يدتأجخ كلجًا ، فال
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يػجج شخكات اآلف تػزعيع في أماكغ حداسة ، امخأة معيا كلج مخبػشة يجه ، كىي تمبذ مبلية ال لػف ليا مغ 
كتعصضيع مغ الجسل أذنو ، عقج اجتساع قبل  كثخة االستعساؿ ، ىحه خبخة ، كتسخ سضارة مداًء تمع الغمة كتحدبيا

شيخ أنا حزختو التحاد الجسعضات الخضخية كسسعت مغ الحقائق السجىذة ما ال يرجؽ عغ نذاط التدػؿ في 
 بمجنا ، فشحغ إذا تحجثشا عغ الفقخاء كالسداكضغ لضدػا ىؤالء الستدػلضغ ، ىؤالء اتخحكا التدػؿ حخفة .

نظ أنت غشي ؟ كأنا أقدع لي أخ في هللا كاف في محل تجارؼ دخمت امخأة بػضع ال أساسًا سألػا رجبًل متدػاًل أ
يحتسل مغ زراية ثضابيا ، كشمبت مداعجة ، فأعصاىا التاجخ مغ زكاة مالو مبمغًا مغ الساؿ ، فقاؿ لي لسحتيا في 

 ا سبعسئة ألف .أحج السرارؼ فدألت أحج السػضفضغ ما شأف ىحه ىشا ؟ فقاؿ لي: ليا حداب ضخع عشجنا ، لي
مخة متدػؿ مات في الصخيق كزف ثػبو أربعة أضعاؼ كزنو ، كمو لضخات ذىب مخضصة في داخمو ، يػجج مخض  

يرضب السجتسع كىػ التدػؿ ، كنحغ لضذ لشا عبلقة بالتدػؿ إشبلقًا ، كىحا لو جسعضة مكافحة التدػؿ ، كاآلف 
لستدػلضغ يتدػلػف كسيشة كلضذ عغ الستدػؿ تحجد حخيتو شيخًا ثع شيخيغ ثع ستة أشيخ بحكع عخفي ، كأغمب ا

حاجة ، كالحقضقة مغ أعمى الجخػؿ دخػؿ السّتدػلضغ ، تقػؿ أنت أنا أعصضو فقط خسذ لضخات ، يسخ في ىحا 
فمحلظ مػضػع التدػؿ خارج السكاف ألف رجل في الضـػ كأنت ال تعادؿ ىحا الجخل كأنت معظ دكتػراه ، 

 : ، وهللا عد كجل بضغ في كتابو فقاؿمػضػعشا
ِرُخكا ِفي َسِبضِل َّللَاِ اَل َيْدَتِصضُعػَف َضْخًبا ِفي اأْلَْرِض َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل َأغْ  ْْ ِشَضاَء ِمَغ الَتَعُفِف ﴿ ِلْمُفَقَخاِء اَلِحيَغ ُأ
  ِبِو َعِمضع   َتْعِخُفُيْع ِبِدضَساُىْع اَل َيْدَأُلػَف الَشاَس ِإْلَحاًفا َكَما ُتْشِفُقػا ِمْغ َخْضٍخ َفِإَف َّللَاَ 

 [ 273] سػرة البقخة: 

يمبذ كيدكغ في بضت كلكغ مرخكفو ضعف دخمو ، ىحا فقضخ ، لضذ مكمفًا أف يبضع البضت ، أخي عشجه بضت ، 
ىػ لضذ مكمفًا أف يبضع البضت ، كيػجج عشجه محل ال يػجج عسل، فالفقضخ في عخؼ الذخع مغ ال يجج حاجتو ، 

 ضذ الثانػية ، الصعاـ ، كالذخاب ، كالمباس ، كالسأكػ ، ىحه الحاجة األساسضة . شبعًا حاجتو األساسضة كل

 نراب الدكاة :

العمساء قالػا: القجر الحؼ يغجك بو اإلنداف غشضًا ىػ نراب الدكاة ، مثبًل : إنداف ساكغ في بضت يأكل ، يذخب ، 
اؿ ك لضكغ خسدضغ ألف لضخة ، ىحا ك يمبذ ىػ كزكجتو كأكالده كمغ يعػؿ ، زاد عغ حاجاتو مبمغ مغ الس

اصصبلحًا ندسضو غشضًا ، أؼ عشجه نراٌب يديج عغ حاجتو األساسضة ، شبعًا الحاجة األساسضة شعاـ كشخب 
كممبذ كمدكغ ، كدابة كآلة حخفة كنحػ ذلظ مسا ال غشى لئلنداف عشو ، فكل مغ عجـ ىحا القجر يدتحق الدكاة ، 
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 ضائيع كتخد إلى فقخائيع . كمغ حجيث سضجنا معاذ تأخح مغ أغش
ضُغ اَلِحي َيَتَعَفُف َكاْقَخُءكا ِإْف ِشْئُتْع )) َلْضَذ اْلِسْدِكضُغ اَلِحي َتُخُدُه الَتْسَخُة َكالَتْسَخَتاِف َكال الُمْقَسُة َكال الُمْقَسَتاِف ِإَنَسا اْلِسْدكِ 
 (( َيْعِشي َقْػَلُو ) ال َيْدَأُلػَف الَشاَس ِإْلَحاًفا (

 ]البخارؼ عغ أبي ُىَخْيَخَة[

ُة َكالَتْسَخَتاِف َقاُلػا َفَسا )) َلْضَذ اْلِسْدِكضُغ ِبَيَحا الَصَػاِؼ اَلِحي َيُصػُؼ َعَم  الَشاِس َفَتُخُدُه الُمْقَسُة َكالُمْقَسَتاِف َكالَتْسخَ 
 ْغِشضِو َكال ُيْفَصُغ َلُو َفُضَتَرَجَؽ َعَمْضِو َكال َيْدَأُؿ الَشاَس َشْضًئا((اْلِسْدِكضُغ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َقاَؿ اَلِحي ال َيِجُج ِغًش  يُ 

 ]البخارؼ عغ أبي ُىَخْيَخَة[

شبعًا ىشا مػضػع خبلفي بعزيع قاؿ : الفقضخ الحؼ ال يجج حاجتو مع أنو يعسل، كالسدكضغ الحؼ ال يدتصضع أف 
الحؼ ال يجج حاجتو كميا ، عمى كلٍّ الفقضخ كالسدكضغ يعسل ، بعزيع قاؿ ىحا ، كفي تفدضخ آخخ السدكضغ 

يجتسعاف في أف دخميع أقل مغ مرخكفاتيع األساسضة كأنا ألح عمى كمسة أساسضة ، األساسي أف تأكل ، امخأة 
 حامل تحتاج إلى حمضب ، إلى مػاد بخكتضشضة ، تحتاج إلى معصف تمبدو في الصخيق ، مجفأة ، كقػد ، األساسي . 

 حي يشبغي أف يعص  لمفقضخ :القجر ال

الذيء الحؼ يمفت الشطخ أف األئسة رحسيع هللا تعالى اختمفػا في القجر الحؼ يشبغي أف يعصى لمفقضخ ، لكغ أقميع 
ة الخضخية ككل كاحجة معيا يقػؿ : يجب أف تغشضو لعاـ بأكسمو ، تجج أحضانًا خسدسئة امخأة تقف عمى الجسعض

، لتأخح مئتي لضخة فقط ، يجب أف تعصي الفقضخ ما يغشضو شػاؿ العاـ ىحا قػؿ اإلماـ أبي حشضفة ، أما اإلماـ ىػيتيا
الذافعي فضجب أف تغشضو شػاؿ حضاتو ، أؼ أف تأخح لو آلة تذغمو بيا ، آلة صػؼ ، آلة تخيكػ ، تعسل لو مػردًا 

عمو في العاـ القادـ دافع زكاة ، تجفع لو زكاة ىحه الدشة ، ثابتًا ، لحلظ أفزل زكاة تجفع لمفقضخ ىي الدكاة التي تج
كفي العاـ القادـ يجفع ىػ الدكاة ، نقمتو مغ مدتيمظ إلى مشتج ، نقمتو مغ يج سفمى إلى عمضا ، نقمتو مغ آخح إلى 
معصي ، أما يػجج عصاء ال يفعل شضئًا ، خح ىحه الخسدسئة لضخة ، شػؿ عسخه يصمب مشظ ، شػؿ عسخه عبء 
ما الخقع عمضظ ، لحلظ الدكاة أحج أركاف الشطاـ االقترادؼ في اإلسبلـ ، لػ ترػرنا زكاة الجخل القػمي لبمج 

، أنا قاؿ لي أحج أخػانشا التجار: صجؽ أك ال ترجؽ ال يجفع الدكاة مغ التجار إال قمة قمضمة ججًا ججًا ، يقػؿ فمكي
الرابػف ، معامل السشطفات ، قاؿ: أربعػف ممضػف  لظ : معسل كاحج كمف ألف ممضػف ، تدسع أرقاـ معامل

، سغ معسل إنتاجو الضػمي بالسبليضغخدارة حخيق ، معسل سبعسئة ممضػف ، ألف كمئتا ممضػف ، ثبلثة آالؼ ممضػف ث
 لػ دفعت الدكاة كسا أراد هللا عد كجل كصخفت الدكاة في تػفضخ األعساؿ لمفقخاء لسا كججت فقضخًا .



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1005 

نا عسخ بغ عبج العديد في عيجه السضسػف كاف دافع الدكاة يصػؼ شػؿ الببلد كعخضيا لضخػ أنا أعتقج أف سضج
رجبًل يقبل مشو أف يأخح زكاة مالو فبل يجج ، عشجئٍح كاف ىحا الخمضفة الخاشج يزصخ إلى دفع الدكاة لمغارمضغ ، مغ 

مضسات الرانع ، كمع ذلظ ىشاؾ ضخكؼ عمضو ديغ فمضتقجـ لضأخح الجيغ ، معشى ىحا أف الدكاة مجركسة ، خالق ، تع
 ضعف اإليساف كالقبس كعجـ الجفع كأحضانًا تحل مذكبلت كبضخة بسالو .

إذًا بضغ أف نغشضو عامًا كبضغ أف نغشضو شػاؿ حضاتو ، كأفزل زكاة تجفع إلى فقضخ تمظ الدكاة التي تجعمو غشضًا في 
 العاـ القادـ كيربح دافع زكاة .
عشج الشاس يجب أف تعصي شحاذًا ، يجب أف تعصي شحاذًا لحػحًا يمبذ ثضابًا بالضة ، ال ، ك ىحا التفكضخ الداذج 

أحضانًا يكػف اإلنداف معو درجة عمسضة عالضة كعشجه زكجة كأكالد كأنضق لكغ ال يكفي دخمو كىػ اختار العمع ، 
 كدخل العمع أقل بكثضخ مغ دخل أؼ عسل آخخ.
ة في مشتيى الخقة ، مشتيى األدب ، في مشتيى التػاضع ، ىحا الحؼ يقبل أيزًا يجب أف يكػف أسمػب دفع الدكا

أف يأخح مشظ لو فزل عمضظ ، إذا قبل أف يأخح مشظ ، ألنو كاف سببًا في ىحا العسل الصضب الحؼ أكخمظ هللا ، لػ 
 رفس ال تجرؼ ماذا تفعل . 

 جػاز الرجقة لثبلثة أنساط مغ الشاس :

 ألخػة: دققػا في ىحا الحجيث أييا ا
َساَلًة . . . (( َْ  ))َعْغ َقِبضَرَة ْبِغ ُمَخاِرٍؽ اْلِيبلِليِّ َقاَؿ : َتَحَسْمُت 

]  ]مدمع َعْغ َقِبضَرَة ْبِغ ُمَخاِرٍؽ اْلِيبلِليِّ

الحسالة أؼ إنداف رأػ اثشضغ متخاصسضغ كالخرػمة تفجخت ككادت تربح قتااًل تجخل كاقتخض مبمغًا مغ الساؿ 
 حل ىحه السذكمة ، فيحا إنداف اقتخض لضرمح ذات البضغ ، ىحا تحسل حسالًة . كدفعو كجية ، أك ل

َساَلًة َفَأَتْضُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو  َْ َكَسَمَع َأْسَأُلُو ِفضَيا ، ))َعْغ َقِبضَرَة ْبِغ ُمَخاِرٍؽ اْلِيبلِليِّ َقاَؿ: َتَحَسْمُت 
َت  َتْأِتضَ  َْ ِج َثبلَثٍة َفَقاَؿ: َأِقْع  َْ َرُجٍل َشا الَرَجَقُة َفَشْأُمَخ َلَظ ِبَيا َقاَؿ ُثَع ، َقاَؿ: َيا َقِبضَرُة ِإَف اْلَسْدَأَلَة ال َتِحُل ِإال أل

َت  ُيِرضَبَيا ُثَع ُيْسِدُظ . . .(( َْ َساَلًة َفَحَمْت َلُو اْلَسْدَأَلُة  َْ  َتَحَسَل 
[]مدمع َعْغ َقِبضَرَة ْبِغ ُمَخارِ   ٍؽ اْلِيبلِليِّ

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1006 

 اقتخضت مبمغًا مغ الساؿ كحممت بو مذكمة جداؾ هللا خضخًا كأنت أخحت ىحا السبمغ مغ أىل الخضخ كانتيى األمخ . 

 )) . . . َكَرُجل  َأَصاَبْتُو َجاِئَحة  . . . . ((
]  ]مدمع َعْغ َقِبضَرَة ْبِغ ُمَخاِرٍؽ اْلِيبلِليِّ

 احتخؽ محمو التجارؼ ، جاء صقضع كأتمف لو مدركعاتو . 

َت  ُيِرضَب ِقَػاًما ِمْغ َعْضٍر َأكْ  َْ ْت َماَلُو َفَحَمْت َلُو اْلَسْدَأَلُة  َْ  َقاَؿ ِسَجاًدا ِمْغ )) . . َكَرُجل  َأَصاَبْتُو َجاِئَحة  اْجَتا
َت  َيُقػـَ  َْ َثبلَثة  ِمْغ َذِكي اْلِحَجا ِمْغ َقْػِمِو َلَقْج َأَصاَبْت ُفبلًنا َفاَقة  َفَحَمْت َلُو اْلَسْدَأَلُة َعْضٍر َكَرُجل  َأَصاَبْتُو َفاَقة  

َت  ُيِرضَب ِقَػاًما ِمْغ َعْضٍر َأْك َقاَؿ ِسَجاًدا ِمْغ َعْضٍر َفَسا ِسَػاُىَغ ِمَغ اْلَسْدَأَلِة َيا َقِبضَرُة ُسْحًتا ُبَيا  َْ ِْ َيْأُكُمَيا َصا
 ْحًتا ((سُ 

]  ]مدمع َعْغ َقِبضَرَة ْبِغ ُمَخاِرٍؽ اْلِيبلِليِّ

 الدحت أكل الساؿ الحخاـ .

تجػز الرجقة إلنداف تحسل حسالًة كحّل بيا مذكمة اجتساعضة ، أك إنداف أصابتو جائحة ، أك إنداف فقضخ يذيج 
 ثبلثة مغ أىل الحجة أنو فقضخ ، كما سػػ ذلظ سحت يحاسب عمضو اإلنداف . 

 عاني أكل الدحت :مغ م

تعمضق جانبي مغ معاني أكل الدحت ىػ العجكاف عمى الكدب أك كدب الكدب ، أؼ مثل مبدط : إنداف نقل 
حسل ىحه األكضاس عمى ضيخه ، كنقل ىحه الدضارة مغ الخمل إلى  -فاعل  -مخكبة رمل بألف لضخة لمصابق الخابع 

سسو كدب حبلؿ ، ألنو كاف مقابل جيج بحلو ، الكدب الصابق الخابع كأخح نطضخ عسمو خسدسئة لضخة ، ىحا ا
الحبلؿ مقابل عسل مذخكع ، زراعة ، صشاعة ، تجارة ، خجمات ، زرعت األرض فأنبتت فبعت ىحا الثسخ ، أك 
اشتخيت بزاعة مغ مشابعيا كبعتيا في مكاف إقامتظ ، كقجمت خجمًة لمشاس ىحه تجارة ، كالرشاعة صشعت شضئًا 

، أك عسمت مػضفًا ىحا معمع ، ىحا مجرس ، ميشجس ، أستاذ جامعة ، شبضب في مدتػصف ، يحتاجو السدمسػف 
ىحا الكدب السذخكع ، أك إنداف كرث عغ كالجه ، أك إنداف كىب لو شيء ، عمى كّل بالفقو يػجج أبػاب لمكدب 

يغ ، تمػح ليع أنشي السذخكع كميا مذخكعة ، أما أحضانًا أنت بحكع عسمظ تسمظ قجرة عمى إيقاع األذػ باآلخخ 
أستصضع أف أفعل كحا ككحا فضخاؼ فضعصضظ جدءًا مغ كدبو إذا أخحت كدب الشاس بقػتظ أك بحضمتظ أك بحكائظ أك 
بتجلضدظ فيحا عجكاف عمى الكدب ، كدب الكدب سحٌت ، كدب الكدب حخاـ ، لظ أف تكدب أما أف تأخح كدب 
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 ؿ اآلخخيغ بذكل ال يخضي هللا عد كجل . اآلخخيغ ، كما أكثخ األسالضب التي تأخح بيا أمػا

 إتقاف العسل أْج أسباب زيادة الخزؽ :

 اآلف يػجج عشجنا حكع دقضق ججًا ىػ أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 
َجِة  ))َعْغ ُعَبْضِج َّللَاِ اْبِغ َعِجيِّ ْبِغ اْلِخَضاِر َقاَؿ: َأْخَبَخِني َرُجبلِف َأَنُيَسا َأَتَضا الَشِبَي َصَم  َْ الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي 

ُع الَرَجَقَة َفَدَأالُه ِمْشَيا َفَخَفَع ِفضَشا اْلَبَرَخ َكَخَفَزُو َفَخآَنا َجْمَجْيِغ . . . ((  اْلَػَداِع َكُىَػ ُيَقدِّ
ِ اْبِغ َعِجؼِّ ْبِغ اْلِخَضاِر[  ]أبػ داكد َعْغ ُعَبْضِج َّللاَّ

 إذا كاف مؤمشًا ، كإذا كاف ببل ديغ مثل البغل . أنا عشجؼ عبارتاف مثل الحراف 

َع ِفضَيا  َْ ِشيٍّ َكال ِلَقِػيٍّ ِلغَ )) . . . َفَخَفَع ِفضَشا اْلَبَرَخ َكَخَفَزُو َفَخآَنا َجْمَجْيِغ َفَقاَؿ: ِإَف ِشْئُتَسا َأْعَصْضُتُكَسا َكال 
 ((ُمْكَتِدٍب 

ِ اْبِغ َعِجؼِّ   ْبِغ اْلِخَضاِر[]أبػ داكد َعْغ ُعَبْضِج َّللاَّ

إنداف مثل الحراف كمعو مرمحة بضجه ، كيػجج عسل في الدػؽ ، لكغ كدػؿ ، قػؼ كخبضخ بكدب الساؿ كيػجج 
عسل ، حتى نكػف دقضقضغ ، أحضانًا تكػف قػيًا كمعظ مرمحة كال يػجج عسل ، ىحا مػضػع ثاف ، أنا أقػؿ ثبلثة 

يصمب مشظ أف تعسل عشجه ، إذا تػافخت ىحه الذخكط  شخكط ، قػؼ ، صحة تامة ، كتسمظ حخفة ، كىشاؾ مغ
الثبلثة ال يجػز أف تأخح مغ ماؿ الرجقة ، أما قػؼ لكغ ال يسمظ حخفة ، يسمظ حخفة لكشو مخيس ، يسمظ حخفة 

 كمخيس كال يػجج عسل ، كاضح تساـ .

مرمحة كيػجج سػؽ ، لكغ بالسشاسبة  الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كبلمو دقضق إف قاؿ لقػؼ مذكمة ، قػؼ مكتدب ، يػجج عشجه
كىحا تعمضق جانبي لػ فخضشا يػجج عشجنا ألف إنداف يتقغ مرمحة الكيخباء ، يػجج ىبات أحضانًا يكػف ىشاؾ سػؽ 
ساخغ بالتعبضخ التجارؼ ، األلف يعسمػف ، أنا إذا فتخ الدػؽ يعسل الستقغ ، األقل إتقاف لضذ لو عسل ، دائسًا 

الستقشة ال يقف عغ العسل ، لػ كانػا ألف رجل ، الدػؽ إذا فتخ يخيجكف ثبلثضغ أك خسدضغ كأبجًا صاحب الرشعة 
كمغ الخسدضغ ىػ ، أنا أعجب مغ شخز يقػؿ لظ : ال يػجج عشجؼ عسل ، لذيخيغ ال يػجج عسل ، كإنداف 

دة الخزؽ إتقاف مػاعضجه حتى شيخيغ لضفخغ مغ عسمو ، ما ىػ الدبب ؟ يكػف لضذ متقشًا ، لحلظ أحج أسباب زيا
 العسل ، كإتقاف العسل جدء مغ الجيغ . 
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 )) ال َتِحُل الَرَجَقُة ِلَغِشيٍّ َكال ِلِحي ِمَخٍة َسِػيٍّ ((
 ]ابغ ماجة عغ أبي ىخيخة[

 إكخاـ عديد قـػ ذّؿ :

كل شيء قجيخ ، إال أف الذخع الحكضع يػجج لفتة لصضفة ججًا ، إنداف كاف مغ أغشضاء البمج كافتقخ فجأًة وهللا عمى 
أحضانًا يقػؿ لظ : يػجج عشجؼ أمػاؿ ال تأكميا الشضخاف ، هللا قادر أف يجعمظ تتسشى رغضف خبد ، قاؿ لي رجل مخة 
زرتو في محمو : رأيتو يشاـ عمى شاكلة التفرضل كيأكل مغ عمبة الدخديغ مباشخًة ال يػجج عشجه صحغ ، أقدع لي 

دخل عمضو الحمػيات إال بالرػاني ، كالفػاكو إال بالرشاديق ، كعشجه ثبلثة باهلل أف بضتو مع حجيقتو ألف متخ كما 
سضارات ، سضارة لمدفخ ، كأخخػ لمبمج ، كثالثة لمسعسل ، ككصف لي كصفًا ال يرجؽ ، القرة معقجة كشػيمة ، 

مضػف شحاذًا ، بقجرة أما بقجرة قادر بجأ يشقب بالقسامة لضأكل ، هللا سبحانو كتعالى قادر أف يجعل الحؼ يسمظ ألف م
 قادر ، كسا أنو إذا أعصى أدىر أيزًا إذا أخح أدىر ، يجىر في عصائو كفي أخحه .
؟ ال ، الذخع لع يكمفو فػؽ إذا إنداف كاف غشضًا كافتقخ بحدب نز الحجيث ىػ قػؼ ، نقػؿ لو اعسل عتااًل 

، اإلماـ الشػكؼ ركػ نرًا لئلماـ الغدالي قاؿ: سئل الغدالي عغ القػؼ مغ أىل البضػتات الحيغ لع تجِخ شاقتو
عادتيع التكدب بالبجف ، ىحه األسخة أسخة عخيقة كليا شأف بالسجتسع ، كمكانة عمضة ، كمغ أىل الخضخ ، كما 

فتقخكا يجػز أف يعصػا مغ سيع الدكاة حفاضًا جخت العادة أف يتكدب ىؤالء بعزبلتيع إال بتجارتيع ، ىؤالء إذا ا
عمى ماء كجييع كمكانتيع الدابقة ، ألف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: " أكخمػا عديد قـػ ذّؿ كغشي افتقخ 

 كعالع ضاع بضغ الجياؿ " . 

 الجػاز لسالظ الشراب أف يأخح مغ الدكاة :

ة نادرة ال تكػف إال في عيػد تزخع الشقج ، إنداف معو مئتا اآلف يػجج تػسعة عمى السدمسضغ ، كيػجج عشجنا حال
تشطخ إلضو تجج أنو يسمظ مئتي ألف يدتثسخىا في عسل تجارؼ عشج شخز ، دخل السبمغ ال يكفي مرخكفو ، 

، لكغ دخل ىحا السبمغ ال يكفي لصعامو كشخابو كممبدو ، فيحا مغ جية غشي ألنو يسمظ نراب الدكاة ، كمغ ألف
ال يجج ما يكفضو ، لحلظ العمساء قالػا : يجػز لسالظ الشراب أف يأخح مغ الدكاة ، يجفع كيأخح ، يؤدؼ جية فقضخ 
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زكاة مالو خسدة آالؼ كيسكغ أف يعصى مغ زكاة الساؿ ، شيء دقضق ججًا ، مغ ممظ نرابًا مغ أؼ نػع مغ أنػاع 
شٌي مغ حضث أنو يسمظ نرابًا فتجب الدكاة في الساؿ كىػ ال يقـػ بكفايتو لكثخة عضالو ، أك لغبلء الدعخ ، فيػ غ

مالو ، كفقضخ مغ حضث أف ما يسمكو ال يقـػ بكفايتو فضعصى مغ الدكاة كالفقضخ ، إذًا يجػز دفع الدكاة كأخح الدكاة ، 
، اً ف أـ فقضخًا ، عبجًا كاف أـ حخ كالحؼ أريج أف أنػه إلضو لسا ربشا عد كجل فخض زكاة الفصخ عمى كل إنداف غشضًا كا

ذكخًا أك أنثى ، صغضخًا أك كبضخًا بذخط أف يسمظ قػت يػمو ، الحؼ عشجه في البضت نرف كضمػ حسز مع رغضف 
خبد ىحا تجب عمضو زكاة الفصخ ، معشى ىحا أف زكاة الفصخ عمى كل إنداف مغ أجل ماذا ؟ مغ أجل أف يحيق 

جر بثسغ ، بالسشاسبة في السحىب الذافعي لػ هللا ىحا الفقضخ شعع اإلنفاؽ ، الحؼ يعصي الشاس ىحه نعسة ال تق
رجل اشتخػ بضتًا بثبلثضغ ألفًا بالسياجخيغ أربعة كصالػف ، مداحتو مئة كستػف متخًا ، كاآلف ثسشو اثشا عذخ ممضػنًا 
كىػ يعسل مػضفًا مثبًل ، أخي ىحا بضتو ثسشو يقجر باثشي عذخ ممضػف ال نعصضو زكاة ، اذىب كبع بضتظ الحؼ في 

جخيغ كاسكغ في الجكيمعة ، نقػؿ لو : ال ابق في بضتظ كلظ أف تأخح مغ ماؿ الدكاة ، لع يجد الفقياء السيا
كالسضسا الدادة الذافعضة أف يبضع اإلنداف بضتو لضأكل ، ىحا بضت مدتيمظ ، أخػانشا الكخاـ ىحه ثخكة كىسضة ، أخحتو 

ذخ ممضػنًا انتفعت بيع كال الثبلثػف خدخكؾ ، ىحا بضت بثبلثضغ ألفًا كاآلف ثسشو اثشا عذخ ممضػنًا ، ال االثشا ع
مدتيمظ ، كالسخكبة مدتيمكة ، كالسحل مدتيمظ، ييع العائج الستحخؾ ، اآلف كل كاحج إذا حدب ممضػنضخًا ككمشا 
فقخاء هلل ، بضت اشتخيشاه بثبلثضغ ألفًا كاآلف ثسشو خسدة مبليضغ ، يدكغ في بضت ال يكفضو كأكالده ، لكغ ثسشو 

 خسدة مبليضغ ، ىحا الخقع الكبضخ ، ىحا رقع تزخع .
رجل ناـ فخأػ في السشاـ أف معاشو ممضػف لضخة كىػ مػضف فصار عقمو ، اختل تػازنو في السشاـ ، قخع الباب فتح 
، فػجج أف فاتػرة الياتف سبعسئة كخسدضغ ألفًا ، لع يدتفج شضئًا ، ىحا كمو كىع ، كأرقاـ بضػتشا كميا كىع ، البضت 
كالسخكبة ، كاألرض ، ىحه كميا مدتيمكات ، ييسظ العائج الستحخؾ الدائل ، العائج الستحخؾ ال يكفضظ إذًا أنت 

، ى فقضخًا كبضتو ثسشو عذخة مبليضغفقضخ ، الدادة الذافعضة لع يجضدكا لمفقضخ أف يبضع بضتو الحؼ يدكشو ألنو فقضخ ، يبق
 دتصضع أف تقتمعو مغ جحكره كتزعو في آخخ الجنضا ، أخي أنت تسمظ .جضخانو كأكالده بالسجارس كَأِلَف حضو ال ت

حتى ىشاؾ اجتياد آخخ ككشا في مجمذ عمع مع بعس العمساء ، حتى أنت لدت مكمفًا أف تبضع سضارتو ، إذا كاف 
ة ، يسمظ سضارة مدتػر بيا ، كأكالده يشقميع بيا ، أخي بعيا ، حتى ىحه لضذ مكمف بيا ، كإف كاف تخكنيا صجم

 كلكغ ىحا رأؼ اإلماـ الذافعي ، يجب أف تغشضو . 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1010 

 الدكاة عسل عطضع :

لكغ مغ سػء ترخؼ السدمسضغ أحضانًا فيع أف الدكاة معاكنة ، ال ، الدكاة عسل عطضع ، اآلخح لو فزل مثل 
مشو أحضانًا ، السعصي ، كالسجتسع الحؼ فضو تعاكف مجتسع راؽ ججًا ، أحضانًا شخز يؤلسظ ال يأخح مشظ ، أنا أتألع 

نحغ أسخة كاحجة ، نحغ كاحج ، الحؼ يأخح لو فزل كأجخ أؼ سسح لظ أف تخقى عشج هللا عد كجل كيػجج حجيث 
 دقضق في ىحا السعشى . 

ـِ َفَقاؿَ  ـَ َعَم  ُعَسَخ ْبِغ اْلَخَصاِب َرِضي الَميع َعْشيع ِمَغ الَذا : َأَلْع ُأْخَبْخ َأَنَظ ))عغ َعْبُج َّللَاِ ْبُغ الَدْعِجيِّ َأَنُو َقِج
َخاًسا َكَأْعُبًجا َكَأَنا ِبَخْضٍخ َتْعَسُل َعَم  َعَسٍل ِمْغ َأْعَساِؿ اْلُسْدِمِسضَغ َفُتْعَص  َعَمْضِو ُعَساَلًة َفبل َتْقَبُمَيا َقاَؿ: َأَجْل ِإَف ِلي َأفْ 

ُعَسُخ َرِضي الَميع َعْشيع: ِإنِّي َأَرْدُت اَلِحي َأَرْدَت َكَكاَف الَشِبُي  َكُأِريُج َأْف َيُكػَف َعَسِمي َصَجَقًة َعَم  اْلُسْدِمِسضَغ َفَقاؿَ 
 َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ُيْعِصضِشي اْلَساَؿ . . . . ((

] ْعِجؼِّ ِ ْبُغ الدَّ  ]الشدائي عغ َعْبُج َّللاَّ

ا رجل اضصخ أف يأخح لو أسػة بدضجنا كاف سضجنا رسػؿ هللا يعصي سضجنا عسخ ، كىحه ليا معشى كبضخ ، أؼ إذ
عسخ ، عسبلؽ اإلسبلـ خمضفة السدمسضغ أخح ، ال يػجج بيا معخة أبجًا ، إذا كاف اإلنداف بحاجة ماسة ألف ابشو 

 مخيس كمزصخ إلى دكاء ال يأخح ، خح كال يػجج مانع . 

ي َأَرْدُت اَلحِ  ي َأَرْدَت َكَكاَف الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ُيْعِصضِشي )) . . . . َفَقاَؿ ُعَسُخ َرِضي الَميع َعْشيع: ِإنِّ
َػُج ِإَلْضِو ِمشِّي َفَقاَؿ َما اْلَساَؿ َفَأُقػُؿ َأْعِصِو َمْغ ُىَػ َأْفَقُخ ِإَلْضِو ِمشِّي َكِإَنُو َأْعَصاِني َمَخًة َمااًل َفُقْمُت َلُو َأْعِصِو َمغْ  ْْ  ُىَػ َأ

 َفبل ُتْتِبْعُو َنْفَدَظ  َعَد َكَجَل ِمْغ َىَحا اْلَساِؿ ِمْغ َغْضِخ َمْدَأَلٍة َكال ِإْشَخاٍؼ َفُخْحُه َفَتَسَػْلُو َأْك َتَرَجْؽ ِبِو َكَما الآَتاَؾ َّللَاُ 
اًسا َكَأْعُبًجا َكَأَنا ِبَخْضٍخ َكُأِريُج َأْف َيُكػَف مْغ َأْعَساِؿ اْلُسْدِمِسضَغ َفُتْعَص  َعَمْضِو ُعَساَلًة َفبل َتْقَبُمَيا َقاَؿ: َأَجْل ِإَف ِلي َأْفخَ 

 َصَم  الَميع َعَمْضِو َعَسِمي َصَجَقًة َعَم  اْلُسْدِمِسضَغ َفَقاَؿ ُعَسُخ َرِضي الَميع َعْشيع: ِإنِّي َأَرْدُت اَلِحي َأَرْدَت َكَكاَف الَشِبيُ 
 َكَسَمَع ُيْعِصضِشي اْلَساَؿ((

[]الشدائي عغ َعبْ  ْعِجؼِّ ِ ْبُغ الدَّ  ُج َّللاَّ

كاف سضجنا رسػؿ هللا يعصي سضجنا عسخ ، كىحه ليا معشى كبضخ ، يعشي إذا رجل اضصخ أف يأخح لو أسػة بدضجنا 
عسخ ، عسبلؽ اإلسبلـ خمضفة السدمسضغ أخح ، ال يػجج بيا معخة أبجًا إذا إنداف محتاج ، أف يكػف بحاجة ماسة 

 ابشو مخيس كمزصخ إلى دكاء ال يأخح ، خح كال يػجج مانع . 
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ي َأَرْدُت اَلِحي َأَرْدَت َكَكاَف الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو كَ  َسَمَع ُيْعِصضِشي )) . . . . َفَقاَؿ ُعَسُخ َرِضي الَميع َعْشيع: ِإنِّ
َػُج ِإَلْضِو ِمشِّي َفَقاَؿ َما  اْلَساَؿ َفَأُقػُؿ َأْعِصِو َمْغ ُىَػ َأْفَقُخ ِإَلْضِو ِمشِّي َكِإَنُو َأْعَصاِني َمَخًة َمااًل َفُقْمُت َلوُ  ْْ َأْعِصِو َمْغ ُىَػ َأ

َما ال َفبل ُتْتِبْعُو ِبِو كَ آَتاَؾ َّللَاُ َعَد َكَجَل ِمْغ َىَحا اْلَساِؿ ِمْغ َغْضِخ َمْدَأَلٍة َكال ِإْشَخاٍؼ َفُخْحُه َفَتَسَػْلُو َأْك َتَرَجْؽ 
 ((َنْفَدظَ 

ِ ْبُغ  []الشدائي عغ َعْبُج َّللاَّ ْعِجؼِّ  الدَّ

أؼ أنت لع تدأؿ ، كال شمبت ، كال تسشضت ، كال تذػقت ، كال تصمعت إال أف إندانًا أراد أف يكخمظ ، فإذا أنت 
بحاجة أنفق ىحا الساؿ عمى حاجتظ ، كإذا لع تكغ بحاجة أعصو مغ يمػذ بظ مسغ ىػ محتاج ، أيزًا شيء 

مػذ بظ ، شخع كامل ، لكغ العجضب بالرحابة الكخاـ لصضف ججًا أنت لدت محتاجًا أعصو مغ ىػ محتاج لسغ ي
السشفق بأعمى درجات األدب ، كاآلخح بأعمى درجات العفة ، لسا سضجنا سعج بغ الخبضع عخض نرف مالو عمى 
سضجنا عبج الخحسغ بغ عػؼ قاؿ لو سضجنا ابغ عػؼ : بارؾ هللا لظ في مالظ كلكغ دلشي عمى الدػؽ ، جسضل 

تفقج أخػانو ، كاألجسل بالسؤمشضغ الصخؼ اآلخخ يتعففػا إذا كانػا لضدػا بحاجة ، كلكغ الحكع ججًا في السؤمغ أف ي
الذخعي إذا إنداف عخض عمضظ مبمغًا كأنت ما شمبت ، كال سألت ، كال شسعت ، كعخضو عمضظ فخددتو فكأنسا 

  رددت عمى هللا ، خحه انتفع بو إف كشت ذا حاجة أك ترجؽ بو إف لع تكغ ذا حاجة .

 ػ السؤلفة قمػبيع : 2

السؤلفة قمػبيع مػضػع شػيل ججًا ، كيحتاج إلى مشاقذة ، كىع نػعاف مدمسػف كغضخ مدمسضغ ، كحكع دفع الساؿ 
لمسؤلفة قمػبيع ىحا حكع يقتزي ، كىػ حكع خبلفي بعزيع سسح ، كبعزيع لع يدسح ، لكغ سأركؼ لكع ىحه 

كعباس بغ مخداس كشمبػا مغ أبي بكخ نرضبيع فكتب ليع بو القرة: جاء عضضشة بغ حرغ كاألقخع بغ الحارث 
أؼ أناس ضعاؼ اإليساف يخجى بجفع الساؿ ليع أف يقػػ إيسانيع ، أك أناس غضخ  -ىؤالء مغ السؤلفة قمػبيع  -

مدمسضغ يسكغ أف يؤذكا السدمسضغ بجفع الساؿ يكف آذاىع ىحا مخترخ السػضػع ، فجاؤكا إلى عسخ كأعصػه 
بقة فأبى ك مدقو كقاؿ : ىحا كاف في عيج الشبي تأخحكنو تألضفًا لكع عمى اإلسبلـ أما كاآلف فقج أعد هللا الػثضقة الدا

اإلسبلـ كأغشى عشكع فمضذ لكع عشجؼ شيء ، فخجعػا إلى أبي بكخ كقالػا لو الخمضفة أنت أـ عسخ ؟ معشا كتاب 
شاء ، ال يػجج فخؽ بضششا ، فدضجنا عسخ اجتيج أف مغ الخمضفة أبي بكخ بحلشا لو الخط فسدقو عسخ ، فقاؿ: ىػ إذا 
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 نرضب السؤلفة قمػبيع يشتيي بعج أف أعّد هللا اإلسبلـ في الشرخ .

 ػ في الخقاب : 3

 الخقاب ، اآلف ال يػجج رقاب كالحسج هلل . 

 ػ الغارمػف : 4

 أما الغارمػف السجيشػف قاؿ ىؤالء الثبلثة كسا قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 
اْلَحاَجَة َفَقاَؿ َلُو الَشِبُي  )) َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َأَف َرُجبًل ِمَغ األْنَراِر َأَت  الَشِبَي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَذَكا ِإَلْضوِ 

ِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َمْغ َيْذَتِخي َىَحا َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َما ِعْشَجَؾ َشْيء  َفَأَتاُه ِبِحْمٍذ َكَقَجٍح َكَقاَؿ الشَ 
َم  ِدْرَىٍع ، َفَقاَؿ َرُجل : ، َفَقاَؿ َرُجل : َأَنا آُخُحُىَسا ِبِجْرَىٍع ، َقاَؿ: َمْغ َيِديُج َعَم  ِدْرَىٍع َفَدَكَت اْلَقْػـُ َفَقاَؿ: َمْغ َيِديُج عَ 

ـٍ ُمػِجٍع َأْك ُغْخـٍ ُمْفِطٍع َأْك َأَنا آُخُحُىَسا ِبِجْرَىَسْضِغ َقاؿ ِج َثبلٍث ِذي َد َْ : ُىَسا َلَظ ُثَع َقاَؿ: ِإَف اْلَسْدَأَلَة ال َتِحُل ِإال أل
 َفْقٍخ ُمْجِقٍع((

 ]أحسج َعْغ َأَنٍذ[

 كفي عيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ركػ اإلماـ مدمع: 

َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِفي ِثَساٍر اْبَتاَعَيا َفَكُثَخ َدْيُشُو َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  )) ُأِصضَب َرُجل  ِفي َعْيِج َرُسػِؿ َّللَاِ 
الَميع َعَمْضِو   َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع: َتَرَجُقػا َعَمْضِو َفَتَرَجَؽ الَشاُس َعَمْضِو َفَمْع َيْبُمْغ َذِلَظ َكَفاَء َدْيِشِو َفَقاؿَ 
 َكَسَمَع ِلُغَخَماِئِو: ُخُحكا َما َكَجْجُتْع َكَلْضَذ َلُكْع ِإال َذِلَظ ((

]  ]مدمع َعْغ َأِبي َسِعضٍج اْلُخْجِرؼِّ

 ىحا حكع التفمضذ ، إذا إنداف فمذ السػجػد عشجه يػزع عمى الغخماء بشدب ديػنو. 

 ػ في سبضل هللا : 5

 يحتاج إلى تفرضل نعالجو إف شاء هللا في كقت آخخ .كفي سبضل هللا ، كىحا مػضػع 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 زكاة عخكض التجارة : تسيضج : 22الجرس  -

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمِّسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا ، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو ، 

، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ  كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو
 الرالحضغ . 

 كمسة جساىضخ في كتب الفقو :

أييا األخػة الكخاـ ، أخ كخيع سألشي عغ زكاة عخكض التجارة ، ىحا السػضػع بحثتو مخات عجيجة مغ قبل ، كألنو 
ىحا السػضػع ، ىأنحا أنقل لكع ما في بعس كتب الفقو  سأؿ كتسشى عمّي أف يكػف ىحا الجرس كالحؼ بعجه في

 السعتسجة .
يقػؿ العمساء : ذىب جساىضخ العمساء ، كمسة جساىضخ في كتب الفقو ال تعشي جساىضخ الشاس ، جساىضخ الشاس 

 لضدػا عمى حق في األعع األغمب لقػلو تعالى : 
 َعْغ َسِبضِل َّللَاِ   ﴿ َكِإْف ُتِصْع َأْكَثَخ َمْغ ِفي اأْلَْرِض ُيِزُمػؾَ 

 [116] سػرة األنعاـ : 

فاألكثخية في السجتسعات أؼ معرضة راجت تذضع فػرًا ، أية صخعة أزياء صجرت مغ ببلد الغخب كقج يكػف 
السرسع ييػديًا تدخؼ في ببلد السدمسضغ ، فجساىضخ الشاس شيء كجساىضخ العمساء شيء آخخ ، مغ ىػ اإلمعة ؟ 

الشاس ، دىساء الشاس، سػقة الشاس ، ىؤالء تأخحىع الجنضا ، ىؤالء تأخحىع فتشيا ، تأخحىع ىػ الحؼ يتبع سػاد 
شيػاتيا ، أما عشجما تقخأ في كتاب الفقو جساىضخ العمساء أؼ العمساء ، نخبة األمة ، أك ىكحا يشبغي أف يكػنػا، إف 

عطسى ، عخفػا حقضقة الكػف ، كحقضقة الحضاة ، لع يكػنػا كحلظ يشبغي أف يكػنػا نخبة األمة ألنيع عخفػا الحقضقة ال
كحقضقة اإلنداف ، كعخفػا سخ كجػد اإلنداف ، كغاية كجػده ، كعخفػا مشيج هللا عد كجل ، كعخفػا شخيق الدعادة 

مبليضغ مسمضشة مسغ يعبجكف  كالذقاء ، فالجساىضخ شيء كجساىضخ العمساء شيء آخخ ، لحلظ تجج في األرض
 لذسذ كالقسخ ، أك يعبجكف أصشامًا ، أك يعبجكف أشخاصًا ، أك يعبجكف شيػاتيع ، قاؿ تعالى : ، أك يعبجكف االبقخ
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 ﴿ َأَرَأْيَت َمِغ اَتَخَح ِإَلَيُو َىَػاُه  
 [ 43]سػرة الفخقاف : 

 كقمة قمضمة تعبج هللا .

مغ فقييع أف يكػنػا  ذىب جساىضخ العمساء مغ الرحابة فكضف إذا كاف ىؤالء مغ الرحابة ! حكساء عمساء كادكا
أنبضاء . ىكحا كصفيع الشبي قبل كفاتو ، نطخ إلضيع فقخت عضشو بيع فابتدع حتى بجت نػاجحه كقاؿ : " حكساء 
عمساء كادكا مغ فقييع أف يكػنػا أنبضاء " ، الشبي ربى أبصااًل ، ربى الػاحج كألف كقج تجج ألفًا مغ السدمسضغ في 

 يػاتيع استحػذت عمضيع كساقتيع إلى شخيق شقائيع .آخخ الدماف كأؼ ، ألف كأؼ ألف ش

ذىب جساىضخ العمساء مغ الرحابة . كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ : " إف هللا اختارني كاختار لي أصحابي 
 " أصحاب الشبي نخبة السجتسعات .

الشبي عمضو الربلة ذىب الرحابة كالتابعػف كمغ بعجىع مغ الفقياء إلى كجػب الدكاة في عخكض التجارة . 
 كالدبلـ قاؿ : 

 )) َخْضُخُكْع َقْخِني ُثَع اَلِحيَغ َيُمػَنُيْع ُثَع اَلِحيَغ َيُمػَنُيْع . . .((
ُ َعْشُيَسا [  ] متفق عمضو عغ ِعْسَخاَف ْبَغ ُحَرْضٍغ َرِضَي َّللاَّ

خكف قخني أؼ قخف الرحابة ، ثع الحيغ فذيج الشبي عمضو الربلة كالدبلـ بالخضخية لمقخكف الثبلثة األكلى ، خضخ الق
 يمػنيع أؼ التابعػف ، ثع الحيغ يمػنيع تابعػ التابعضغ . 

 تعخيف العخكض ك األثساف :

العخكض جسع عخض كالعخض غضخ الثسغ ، نحغ في حضاتشا يػجج شضئاف ، يػجج بزاعة كيػجج ثسغ ، البزاعة 
معامل الشدضج ، معامل القساش ، معامل . . . معامل  مع الثسغ اسسيا ماؿ ، إنداف عشجه ألف شغ مغ الخضط ،

ال تعج كال تحرى ، مادتيا األكلى الخضط ، فبلف يػجج عشجه مئة شغ ألسشضـػ ، كل معسل يحتاج إلى ىحه السادة 
حجيج إلى نحاس إلى زنظ إلى األكلضة ، فبلف يػجج عشجه ألف شغ حجيج ، فبلف يػجج عشجه مغ خضػط إلى 

يشتفع بو ىػ ماؿ ، ألف الشفذ تسضل إلضو ، كألف الشفذ تقتشضو ، كألف الشفذ تجخخه ، كألف الشفذ ، كل شيء معادف
 تحتاجو ، كىحا مغ أدؽ تعاريف الساؿ .
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يػجج عشجنا عخض جسعيا عخكض كعشجنا ثسغ ، العخكض كاألثساف مجسػعة بكمسة الساؿ ، كمغ أكجو تعخيف 
بشاء مؤلف مغ عذخيغ شابقًا في أرقى أحضاء دمذق فخضًا ، كل بضت الساؿ ما تسضل الشفذ إلضو ، إنداف عشجه 

ثسشو أربعة مبليضغ أك خسدة مبليضغ ، ىحا ماؿ ألنو بأؼ لحطة يشقمب إلى ماؿ ، فبلف يػجج عشجه ألف شغ مغ 
 الخضط ، ألف شغ مغ الحجيج ، ألف شغ مغ الشحاس ، ىحه كميا أمػاؿ ألنيا في أؼ لحطة تشقمب إلى أمػاؿ ، ما
ىي التجارة ؟ تعخيف جامع مانع لمتجارة تقمضب األعخاض إلى أمػاؿ كاألمػاؿ إلى أعخاض . معظ ممضػف اشتخيت 
فضيع خضصًا ، بعت الخضط رجعػا ممضػف كمئتضغ ، اشتخيت صفقة ثانضة خضصًا انقمب الساؿ إلى خضط ، ثع الخضط إلى 

التجارية يقمب البزاعة إلى ماؿ ، كالساؿ إلى  ماؿ ، ثع الساؿ إلى خضط ، كل إنداف صاحب تجارة كل حضاتو
 بزاعة ، يذتخؼ بزاعة كيبضعيا ثع يذتخؼ بزاعة مخة ثانضة كيبضعيا .

فتقمب األعخاض إلى أمػاؿ كاألمػاؿ إلى أعخاض ىػ تعخيف التجارة ، فكل شيء تسضل الشفذ إلضو كيجخخ كيقتشى 
ضذ لو ، عشجما يأتضو ممظ السػت يجعػه إلى القبخ ، كيحتاج إلضو ىػ ماؿ ، كيػجج تعخيف شخيف : مالُو أؼ ل

فأنت إذا فيست ما ىػ الساؿ شيء يشتفع بو ، إنداف عشجه ألف غدالة أكتػماتضظ ىحا ألضذ مااًل ؟ ألف بخاد ، 
خسدة آالؼ مخكحة ، تاجخ سضارات عشجه خسدسئة سضارة بالسخفأ جاىدة ، كل شيء يشتفع بو كيباع كيقرج بو 

كثسغ ىحا الذيء ىػ ماؿ ، أيزًا العسمة الػرقضة ماؿ ، كالحىب ماؿ ، كالفزة ماؿ ، كالجكالر الخبح ىػ ماؿ 
 كالضػرك أيزًا ماؿ ، صار الساؿ ىػ السثسغ كالثسغ ، ماذا قاؿ هللا عد كجل؟ 
 ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة  

 [103] سػرة التػبة : 

 كجػب الدكاة في عخكض التجارة :

حابة تجب الدكاة في عخكض كاة في عخكض التجارة ؟ تجب باتفاؽ جسيػر العمساء مغ الرىل تجب الد 
، الجلضل كلػال الجلضل لقاؿ مغ شاء ما شاء ، كنحغ ديششا ديغ أدلة ، يػجج كحي كيػجج سشة ، كحي الدساء التجارة

 ىػ القخآف كالدشة ىي كحي غضخ متمػ لذخح الػحي الستمػ . 
َقَة ِمْغ اَلِحي ُجْشُجٍب َقاَؿ َأَما َبْعُج َفِإَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َكاَف َيْأُمُخَنا َأْف ُنْخِخَج الَرجَ  )) َعْغ َسُسَخَة ْبغِ 

 ُنِعُج ِلْمَبْضع ((
 ] أبػ داكد َعْغ َسُسَخَة ْبِغ ُجْشُجٍب[
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ؾ ، الحؼ عشجه ألف سضارة في السضشاء ، الستيبلكو الحؼ عشجه ممضػف شغ مغ الخضط السعج لساذا ؟ لبلستيبل
الذخري ؟ يدتحضل ، الحؼ عشجه ألف شغ ألسشضـػ ىل الستيبلكو الذخري ؟ ألف شغ حجيج . . . ىحه كميا 
بزائع معجة لمبضع كالبضع قرجه الخبح ، القرج ىػ نسػ الساؿ ، أنت كضف تشسي مالظ ؟ عغ شخيق شخاء البزاعة 

 ة ، عغ شخيق شخاء البزاعة كبضعيا تشسي الساؿ . كبضعيا ىحه التجار 

ا َأْف ُنْخِخَج الَرَجَقَة ِمْغ اَلِحي )) َعْغ َسُسَخَة ْبِغ ُجْشُجٍب َقاَؿ َأَما َبْعُج َفِإَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َكاَف َيْأُمُخنَ 
 ُنِعُج ِلْمَبْضع ((

 َسُسَخَة ْبِغ ُجْشُجٍب[] أبػ داكد َعْغ 

 كركػ البضقيي أيزًا : 

))عغ أبي ذر رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : في اإلبل صجقتيا كفي الغشع صجقتيا كفي البقخ صجقتيا كفي 
 البد صجقتو . . .((

 ]البضقيي عغ أبي ذر رضي هللا عشو[

، بخادات ، مػاقج غاز ، أدكات مصبخما ىػ البد ؟ قاؿ : متاع البضت ، اآلف متاع البضت ما ىػ؟ مخاكح ، ثخيات ، 
: الربلة كالدبلـ يقػؿ أثاث ، غخؼ نـػ ، غخؼ استقباؿ ، متاع البضت، كل ما يحتاجو البضت متاع ، فالشبي عمضو

 "كفي البد صجقة" .

 يا ، كفي البقخ صجقتيا ، كفي البد صجقتو .في اإلبل صجقتيا ، كفي الغشع صجقت

فسخ بي  -األدـ الجمج كالجعاب الجفاف أؼ القجكر  -كعغ أبي عسخك عغ أبضو قاؿ : "كشت أبضع األدـ كالجعاب 
 عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو فقاؿ : أدِّ صجقة مالظ ، أدِّ أمخ"

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

 اِء الخاِشجيَغ السيجيِّضَغ، تسدكػا بيا كَعُزػا عمضيا بالشػاِجِح....(())عمضكع بدّشتي كسّشِة الخمفَ 
 ] أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ العخباض بغ سارية [
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 سضجنا عسخ مغ الخمفاء الخاشجيغ شبعًا لضذ مذخعًا لكشو نقل عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .

صجقة مالظ ؟ فقمت يا أمضخ السؤمشضغ إنسا ىػ األدـ ، قاؿ  فسخ بي عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو فقاؿ : " أدِّ 
 : قّػمو ثع أخخج صجقتو " 

 العخكض الستخحة لمتجارة ماؿ مقرػد بو التشسضة :

قاؿ بعس العمساء في كتاب السغشي كىحه قرة يذتيخ مثميا كلع تشكخ فكانت إجساعًا ، ال يخفى عمضكع أف 
الكتاب كالدشة كالقضاس كاإلجساع ، فقاؿ العمساء : ككانت ىحه القرة مرادر التذخيع عشج جسيػر العمساء 

إجساعًا ، أما القضاس الحؼ اعتسجه الجسيػر في زكاة العخكض فيػ أف العخكض الستخحة لمتجارة ماؿ مقرػد بو 
أؼ يغضب  التشسضة ، ما كرد في القخآف الكخيع أف السخجرات محخمة ىل ىي مباحة ؟ تمتقي مع الخسخ بأنيا تدكخ ،

 صاحبيا عغ الػعي ، فبلف مخجر أك فبلف مخسػر تمتقضاف بعمة كاحجة .
 كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ : 

 )) ما أسكخ كثضخه فقمضمو ْخاـ ((
 ] أبػ داكد عغ جابخ بغ عبج هللا [

مذخكبات ركحضة ؟ العمة ىي الدكخ سسيا ما شئت ، اآلف اسسيا مذخكبات ركحضة كلضذ اسسيا خسخ يقػؿ لظ : 
ىي محخمة ك لػ لع يكغ اسسيا خسخًا لكغ ألنيا تمتقي مع الخسخ في عمة اإلسكار فيي محخمة قصعًا ، أما القضاس 
الحؼ اعتسجه الجسيػر فيػ أف العخكض الستخحة لمتجارة ماؿ مقرػد بو التشسضة ، فأشبو األجشاس الثبلثة ، التي 

 الساشضة األنعاـ ، كالحىب كالفزة . فضيا زكاة باتفاؽ أعشي الحخث الدركع ،

 كفي السشار جسيػر عمساء األمة يقػلػف بػجػب زكاة عخكض التجارة . 

 عخكض التجارة الستجاكلة لبلستغبلؿ نقػد : 

كقج كرد في زكاة عخكض التجارة أحاديث يقػؼ بعزيا بعزًا أؼ أف األحاديث الستعجدة كلػ كانت أقل مغ 
مػضػع كاحج فيحا مرصمح عشج عمساء الحجيث إنيا كلػ كانت أقل مغ الرحة  الرحة لكغ ألنيا تعجدت في

 لكغ يقػؼ بعزيا بعزًا ذلظ أف العمساء يقػلػف: إف عخكض التجارة الستجاكلة لبلستغبلؿ نقػد . 
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حجثشي أحج أصحاب السعامل قاؿ لي : أنا عشجؼ معسل ، ندضجي مادتو األكلى الخضػط ، كأنا حضشسا أقخض تاجخًا 
مثبًل ممضػف لضخة لدشة أنا ال أريج أف آخح فائجة عمضو إشبلقًا أبضعو بالدعخ لكغ إذا قضسة الخضط تزاعفت معشى ىحا 
أنشي خدخت خدارة كبضخة ، أنا أشتخط عمضو : ىحا الجيغ أريجه بقضسة الخضط . السمضػف كع شغ خضط تداكؼ ؟ أريج 

الضـػ حتى ال أتأثخ ، بالسشاسبة مع تبجؿ العسمة الدخيع لػ  أف تخد لي مااًل يداكؼ أششاف الخضػط التي تداكيو
إنداف اشتخط عمى مقتخض أنا ىحه السمضػف كع تداكؼ مغ الحىب أك مغ العسبلت الثابتة القػية فإذا أردت أف تخد 
سج عسمة ىحا السبمغ لي يشبغي أف تخده بيحه العسمة أك بيحه الصخيقة الحىبضة ال شيء عمضو ماداـ شيء مذتخط ، اعت

أخخػ ، يػجج عسبلت تزخسيا الشقجؼ كبضخ ججًا كيػجج عسبلت أسعارىا ثابتة ، فالحؼ يذتخط بالجيغ أف يقخض 
مبمغًا يداكؼ رقسًا معضشًا مغ عسمة أخخػ أك مغ ذىب أك فزة ال شيء عمضو ، السدمسػف عشج شخكشيع ، ألف 

لو : أنا أقخضظ ىحا السمضػف عمى أف ماذا يداكؼ  الخضط ماؿ كالخضط مادة أساسضة ججًا في آالؼ السعامل . قاؿ
 اآلف مغ الخضط ، أربعة أششاف يجب أف تخد لي بعج عاـ أربعة أششاف مغ الخضط غمى أك رخز .
 أنا إذا ارتفع الدعخ لمزعف ميسا ربحت مشظ فأنا خاسخ ، الحفاظ عمى قضسة رأس الساؿ مسكغ .

ة لبلستغبلؿ نقػد كال فخؽ بضشيا كبضغ الجراىع كالجنانضخ التي ىي العمساء يقػلػف : إف عخكض التجارة الستجاكل
 أثسانيا إال في كػف الشراب . 

 تقمب نراب الدكاة بضغ الثسغ ك البزاعة :

 نراب الدكاة يتقمب كيتخدد بضغ الثسغ كىػ الشقج كبضغ البزاعة كىي العخكض .
زكاة بخمزاف ، ك آخخ يػجج بسدتػدعو خضط  إنداف يػجج في صشجكقو ممضػف لضخة عمضيع خسدة ك عذخكف ألفاً 

بسمضػف لضخة عمضو خسدة ك عذخكف ألفًا ، فشراب الدكاة يتقمب مغ مثسغ إلى ثسغ ، مغ بزاعة إلى ماؿ ، فمػ 
لع تجب الدكاة في التجارة ألمكغ لجسضع األغشضاء أك أكثخىع أف يتجخكا بشقػدىع ، ك يتحخكا أال يحػؿ عمى نراب 

بجًا ك بحلظ تبصل الدكاة فضيسا عشجىع ، يػجج تاجخ عشجه بزائع بسئتي ممضػف ، بعذخة مبليضغ ، الشقجيغ الحػؿ أ
، مرشع كبضخ بألف ممضػف ، إذا كاف ال يػجج عمى العخكض زكاة التغت الدكاة ، ال يػجج مؤسدة مالضة ، ال يػجج

بزائع ك ديػف ، جسضع التجار ىكحا بل ال يػجج تاجخ كبضخ يػجج برشجكقو مبمغ كبضخ ، جسضع أمػالو بزائع ، 
بزائع كأنشا ألغضشا الدكاة إف معطع الثخكة في أيجؼ الرشاعضضغ ك التجار فإذا ألغضشا زكاة العخكض ك زكاة ال

في ببلد أخخػ عمى الحىب ك الفزة فقط ، العسمة الػرقضة ال تعج عشجىع  -سامحيع هللا  -، ك يػجج أناس أصبلً 
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 ا ممضػف دكالر ىحا لضذ مااًل ألنو كرؽ .مااًل ، شخز عشجه مئت
فمحلظ ال فخؽ بضغ الجراىع ك الجنانضخ التي ىي أثساف العخكض إال في كػف الشراب يتقمب ك يتخدد بضغ الثسغ ك 
بضج الشقج ، بضغ الثسغ ك ىػ الشقج ك بضغ السثسغ ك ىػ العخكض ، فمػ لع تجب الدكاة في التجارة ألمكغ لجسضع 

خىع أف يتجخكا بشقػدىع ، شخز مثبًل معو مئة ممضػف في الخامذ عذخ مغ شعباف يذتخؼ بيع األغشضاء أك أكث
بزاعة لضذ عمضو زكاة ، كاف عمى كل ممضػف يػجج كع ألف ؟ عمى كل ممضػف خسدة ك عذخكف ألفًا زكاة ، الحؼ 

عباف ال يػجج عمضو عشجه مئة ممضػف عمضو اثشاف ك نرف ممضػف ، إذا اشتخػ بيع بزاعة في الخامذ عذخ مغ ش
زكاة إشبلقًا ، في اثشضغ شػاؿ أعادىع مااًل ، باعيع فخجعػا مااًل ، ىػ يعضج ىحا كل عاـ ، ىحه سيمة ججًا ، ميسا 
كاف معو أمػاؿ نقجية يذتخؼ بيا بزائع قبل حمػؿ رمزاف بعج شػاؿ يقمبيا إلى نقج ك ىكحا ، قاؿ : لػ لع تجب 

ألغشضاء أك أكثخىع أف يتجخكا بشقػدىع ك يتحخكا أال يحػؿ عمى نرابيع مغ الدكاة في التجارة ألمكغ لجسضع ا
الشقجيغ الحػؿ أبجًا ، ك بحلظ تبصل الدكاة فضيا عشجىع ، ك إذا أضفشا إلى ىؤالء مغ ال يػجب الدكاة إال في الحىب 

 ك الفزة خخجشا مغ الدكاة كمضة ، ك مات الفقخاء ك انتيت ىحه الفخيزة الكبضخة . 

 كمسة أمػاؿ : تفدضخ

 اآلية كاضحة دعظ مغ كل ىحه التفاصضل ، دعظ مغ كل ىحه األحاديث : 
 ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة  

 [103] سػرة التػبة : 

ماذا تفيع أنت مغ كمسة أمػاؿ ؟ الحؼ عشجه بشاء بالسالكي ثسانضة شػابق ك كل شابق بثسانضغ ممضػنًا ، مكدػ عمى 
السفتاح لمبضع ، ىحا فقضخ ال يػجج معو ماؿ أبجًا ، ثسانضة بضػت ، ك كل بضت أربع شقق ، كل ببلشة أربع شقق ، ك 

ضذ مااًل معجًا لمتجارة ؟ الحؼ عشجه أراض ، الحؼ عشجه محبلت كل بضت بثسانضغ ممضػنًا يػجج ىكحا أسعار ، ىحا أل
بذارع الحسخاء مثبًل لمبضع ، الحؼ عشجه مشصقة صشاعضة ، الحؼ عشجه ألف شغ مغ الخضط ، الحؼ عشجه ألف شغ 
مغ الحجيج ، الحؼ عشجه ألف شغ مغ الخذب ، الحؼ عشجه خذب الداف الغالي ججًا السعج لرشاعة األثاث ، الحؼ 

شجه أنػاع مغ البزائع ال تعج ك ال تحرى ، الحؼ عشجه ألف سضارة بالسضشاء معجة لمبضع ، ألضدت ىحه أمػااًل ع
بالبجاىة مغ دكف تعقضجات ، مغ دكف تفرضبلت ، مغ دكف دخػؿ في التعخيفات ، ألضذ ىحا مااًل ؟ أال يشقمب إلى 

ػف ألف ممضػف ، ممضار أعصػه شضكًا ، ماؿ ىحا ، ماؿ ؟ لػ عقج صفقة مػحجة ك باع ألف سضارة ، كل سضارة بسمض
التجارة كميا تحػيل العخكض إلى ماؿ ، ك الساؿ إلى عخكض ، دكرة ك كمسا كاف التاجخ بسدتػػ أعمى تكػف 
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دكرتو قرضخة ، ك كمسا كاف التجارة متعبة الجكرة شػيمة ، يػجج دكرات سشػية ، يعبخ عشيا التجار البزاعة قمبت 
جارة تقمب بذيخيغ ، يػجج تجارة بخسذ سشػات ، يقػؿ بعس العمساء : ك رأس االعتبار في بدشة ، يػجج ت

معشاىع ، ك إقامة السرالح السدألة أف هللا تعالى فخض في أمػاؿ األغشضاء صجقة لسػاساة الفقخاء ك مغ في 
ة البخل ، ك تدكضتيا بفزائل ، ك أف الفائجة في ذلظ لؤلغشضاء ، ما الفائجة ؟ قاؿ : تصيضخ أنفديع مغ رذيمالعامة

الخحسة بالفقخاء ، ك مداعجة األمة عمى إقامة السرالح العامة ، أؼ يػجج شيء دقضق ججًا اسسو مقاصج الذخيعة 
ال يسكغ أف نغفل عشو أبجًا ، أكضح مثل ذكختو لكع فضسا أذكخ أنو عمى الحاج الستستع أك القارف أف يقجـ ىجيًا ك 

، حيا في مشى ، ك يمقضيا في الصخيقجج تقرضخ ، فكاف الحاج يسدظ ىحه الجابة ك يحبكاف يػجج جيل ، ك كاف يػ 
انتيى األمخ ىػ ذبحيا أؼ تقخيبًا ممضػف غشسة تحبح في مشى في يػمضغ ، ك تبقى ىحه األغشاـ السحبػحة متفدخة ك 

ضػاحي مكة قاؿ لي :  ذات رائحة فطضعة لسجة أربعة أشيخ ، أقدع لي أحج األخػة الحؼ يدكغ قخب مشى في أحج
ك هللا رائحة الحبائح الستفدخة تكاد تدكع أنػفشا أربعة أشيخ ، ىل أنت ترجؽ أف شخيعة هللا تأمخؾ أييا الحاج أف 
تأتي بيحه الغشسة ك ىػ شعاـ ثسضغ ججًا بل ىػ سضج الصعاـ ك الشاس جسضعًا يحتاجػف إلضو أف تحبح ىحه الغشسة ، 

كي تتفدخ !! ىحا ىػ الذخع ؟ الذخيعة مرمحة كميا ، الذخيعة حكسة كميا ، ك أف تبقضيا في الحخ الذجيج 
، القدػة ، ك مغ الحكسة إلى خبلفياالذخيعة عجؿ كميا ، الذخيعة رحسة كميا ، أية قزضة خخجت مغ الخحسة إلى 

 ك مغ العجؿ إلى الجػر، فمضدت مغ الذخيعة ك لػ ُأدخمت عمضيا بألف تأكيل ك تأكيل . 

 خيع اإلليي مغ الرجقة :ْكسة التذ

األغشضاء في الرجقة يصيخكف مغ البخل ك الذح ، ك الفقخاء يصيخكف أيزًا مغ الحقج ، ال يػجج حقج ، فقضخ 
شخؽ بابو ، جاء الصعاـ ك الذخاب ك الحمػػ ك الكداء ك القساش ك الساؿ ، معشى ذلظ أنا ميع في السجتسع ، 

امغ ، ك هللا أييا األخػة أكاد أقػؿ إف تدعضغ بالسئة مسا تعاني مجتسعي رحضع ، مجتسعي حكضع ، مجتسعي متز
مشو السجتسعات في العالع يعػد إلى الفقخ الذجيج ك الغشى الفاحر في كقت كاحج ، لػ أف الشاس جسضعًا فقخاء 
اف ال السذكمة أخف ، أما إنداف يسمظ ممضػف ك ممضػف ال يسمكػف شضئًا ، إنداف يتفشغ في شعامو ك شخابو ك إند

 يسمظ غخفة يدكشيا ، أك بضتًا يؤكيو ، ال يسمظ غخفة يدكشيا أك بضتًا يؤكيو ، ألع يقل هللا عد كجل : 
 ﴿ َكْي اَل َيُكػَف ُدكَلًة َبْضَغ اأْلَْغِشَضاِء ِمْشُكْع  

 [7] سػرة الحذخ : 
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لعل حكسة التذخيع االقترادؼ في اإلسبلـ أال تبقى ىحه الكتمة الشقجية محرػرة في أيٍج قمضمة ، أؼ ىحه حالة 
مخضضة قمضمة ججًا أف تخػ كل شيء في األسػاؽ لكغ ال يػجج مع الشاس ثسغ ليا ، حضشسا لع يكغ في األسػاؽ 

ت التجارية ، أجسل األلبدة ، أجسل شيء ك ال يػجج مع الشاس شيء أقل مسا أف تخػ كل شيء في السحبل
األجيدة ، األدكات ، صخعة اإلعبلف، أؼ اإلعبلف يخمق في نفذ اإلنداف رغبة ليحه الحاجة ، تجج مكضفًا 
مػضػعًا ك شخرًا نائسًا مختاحًا مع جبل ثمج ، ك ىػ ساكغ ببضت شابق رابع ، البمػؾ عذخة سشتستخ ، أشعة 

كضفًا مػضػع بمػحة كبضخة ك ىػ ال يػجج معو ثسشو، يذاىج مخكبة أنضقة ججًا ال الذسذ كالفخف في السشدؿ ، ككجج م
يػجج معو ثسشيا ، اإلعبلف لو مذكمة كبضخة أييا األخػة ، اإلعبلف ذكي ججًا ، كججت إعبلنًا عمى الصابعة تخخج 

ف مغخ ججًا ، اإلعبلف صػرة فخيد لذجة اإلتقاف ضشو أحجىع فخيدًا حقضقضًا ، فسج أصبعو لضأخح كاحجة ، فاإلعبل
يخمق الحاجة عشج اإلنداف ، فإذا كاف ال يسمظ ثسشيا كع حل عشجه ؟ عشجه أربعة حمػؿ : أكؿ حل أف يسج يجه 
لمحخاـ سقط مغ عضغ هللا ، ارتذى ، أكل مااًل حخامًا ، سخؽ يخيج أف يذتخؼ ، عشج الدت غدالة قجيسة يجكية تجج 

تشاـ ك هللا أحدغ شبعًا ، ثسشيا ستة ك عذخكف ألفًا إذا كاف معاشو  غدالة أكتػماتضظ تزع الغدضل ك تحىب
خسدة آالؼ أك ستة ، الػضضفة بدضصة كل يـػ تخػ ىحه الغدالة تخيجىا بالشياية إذا كاف ضعضف اإليساف سضأكل 

ألغى كقت فخاغو مااًل حخامًا لضذتخييا مثبًل أقػؿ أؼ حاجة أنا ، أك عمضو أف يعسل عسبًل إضافضًا بػقت فخاغو فإذا 
انتيت إندانضتو ، يقػؿ لظ أخخج مغ البضت بعجما يدتضقطػا ك أعػد بعج أف يشامػا ، فقجت أنت أبػتظ ، فقجت 
تخبضتظ ألكالدؾ ، فقجت كل شيء ، فالحؼ لضذ عشجه كقت فخاغ لضصمب العمع لضذ إندانًا ، ما حقق كجػده في 

مو كبضخًا إذا ألغى لظ كقت فخاغظ أنت أكبخ خاسخ ، خدخت الحضاة ، أنرح أخػتي الكخاـ أؼ عسل ميسا كاف دخ
زكجتظ ك أكالدؾ ك خدخت كل شيء ، ىحا الحل الثاني ، الحل الثالث إما أف يعسل عسبًل إضافضًا يمغي كقت 
فخاغو ك إما أف يسج يجه لمحخاـ ، ك إما أف يذعخ بالحخماف الجائع ىحا بفزل اإلعبلنات ، ىل كل إنداف قادر أف 

ؼ ما في اإلعبلف؟ ما كل إنداف قادر ، فإذا اجتسعت األمػاؿ بأيجؼ قمة قمضمة ك حخمت مشيا الكثخة الكثضخة يذتخ 
ىحا خبلؼ مشيج هللا ، أنا أقػؿ : الرحة االجتساعضة السالضة أف تكػف الكتمة الشقجية متجاكلة بضغ جسضع الشاس ، 

فأ ، ك يعالج أكالده صحضًا ، ك يأتي ألكالده بألبدة أؼ كل إنداف ساكغ بسشدؿ ك يأكل ، ك يذخب ، ك لو بضت مج
 جضجة ، يصعسيع شعامًا مغحيًا مفضجًا ىحه الحالة الرحضة. 
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 تجاكؿ الساؿ بضغ الشاس :

أؼ بذكل أك بآخخ أنا أتسشى أف كل إنداف يداىع بذكل أك بآخخ بتقمضل القػة الذخائضة بأيجؼ السػضفضغ ىحا يقـػ 
ك أخح أعمى شيادة ك تعضغ بسبمغ يكفضو في األصل ، أما مع التزخع الشقجؼ لع  بعسل خصضخ ججًا ، شخز درس

يعج يكفضو ، فإنداف نخبة السجتسع مثقف ال يكفضو معاشو عذخة أياـ ماذا سضفعل ؟ سضخمق لكل مػاشغ مذكمة 
دائسًا أعِط  حتى يأخح الفخؽ، ىحا الحؼ يحرل خمق مذكمة ألنو ىػ مذكمة ، أما حضشسا تعصضو حاجتو فأنا أقػؿ

 اإلنداف حاجتو ك كخامتو ك خح مشو كل شيء ، فاآلية الكخيسة : 
 ﴿ َكْي اَل َيُكػَف ُدكَلًة َبْضَغ اأْلَْغِشَضاِء ِمْشُكْع  

 [7] سػرة الحذخ : 

ىحا الساؿ يشبغي أف يكػف متجاكاًل بضغ كل الشاس ، أؼ شيء ثابت أف معطع الثخكات في أيجؼ التجار ك 
ف أعفضشاىع مغ زكاة العخكض ماذا بقي مغ الدكاة ؟ أنا ال أبالغ خسدة ك تدعػف بالسئة مغ الدكاة الرشاعضضغ ، إ

 تمغى إذا أعفضشا التجار مغ زكاة العخكض ، إذًا ىحا يتشاقس مع مقاصج الذخيعة ، يتشاقس مع قػلو تعالى : 

 ﴿ َكْي اَل َيُكػَف ُدكَلًة َبْضَغ اأْلَْغِشَضاِء ِمْشُكْع  
 [7الحذخ : ] سػرة 

 يتشاقس مع قػلو تعالى : 

ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع    ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 [103] سػرة التػبة : 

 كجػب الدكاة في العخكض ك في الشقج :

ثبلثة عذخ بضتًا عمى السفتاح يخيج أف يبضعيع ألضذ ىحا مااًل ؟ أعضج ك أكخر : فبلف غشي ، ما معشى غشي ؟ عشجه 
اًل ؟ فبلف عشجه ألف شغ مغ فبلف عشجه مئة شغ مغ الحجيج في السشصقة الحخة يخيج أف يبضعيع ألضذ ىحا ما

، أك الشحاس ، أك الدنظ ، أك الفزة ، ىحه كميا أمػاؿ ، فالعخكض مثسشات ك أثسانيا نقج ك كبلىسا اسسو الخضط
 ماؿ ، ك الساؿ ما تسضل إلضو الشفذ ك يقتشى ك يحتاج إلضو ، فخح مغ أمػاليع لػ بقضشا في الكتاب ، في القخآف : 

 ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة  
 [103] سػرة التػبة : 
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 أؼ تجب الدكاة في العخكض ك في األثساف " الشقج " . 

 شخكط زكاة العخكض :

أييا األخػة ، أتسشى في درس قادـ أف نتحجث عغ شخكط زكاة العخكض ، ذلظ اإلنداف عشجه حالتاف حالة اقتشاء 
ع ، ك أنت مضدػر ك حالة متاجخة ، أنت أحضانًا تكػف ببمج تجج فازًا جسضبًل ججًا ك رخضرًا ، ك عشجؾ بضت كاس

الحاؿ أؼ أعجبظ ججًا تذتخيو ، أنت لساذا اشتخيتو ؟ اشتخيتو لتقتشضو ، حتى تزعو في غخفة الزضػؼ مثبًل ، ىحا 
ال يػجج عمضو زكاة ألف عمة شخائو القشضة ، إنداف يذتخؼ أحضانًا مشطخًا شبضعضًا ، أحضانًا يذتخؼ حاجة ، يذتخؼ 

شى ك يحتفع بو ىحا لضذ عخكض تجارة ، أحجىع اشتخػ مخكبة لضخكبيا ساعة معضشة ، كل شيء يذتخػ كي يقت
ىحا مدتيمكة ، ك لكغ شخرًا تاجخ سضارات ُمْخ ، ك يػجج تدجضل عمى سضارات بضعت بسئة ك خسدة آالؼ ، 
سعخىا مدتعسمة ممضػف ك نرف بعج عذخيغ سشة ، ثسشيا مدتعسمة مشصمقة مئة ألف ممضػف ك نرف ، لكغ 

ارات مخ يأخح خسذ سضارات بذحسيع يزعيع في مدتػدع يخبح بيع بالعذخ سشػات بالسئة ألف شخرًا تاجخ سض
ألضذ كحلظ ؟ فإذا أنت أخحت مخكبة بشضة أف تشتفع بيا ك أف تبضعيا عمضيا زكاة ، اشتخيت مشداًل ك ساكشًا بسشدؿ ك 

أنا أشتخيو ك أكدػه ك أربح  ُمدكغ كل ابغ بسشدؿ ، كججت بضتًا غضخ مكدػ ك ىػ لقصة أؼ صاحبو باعو مزصخاً 
بو بالسئة مئة ، ىحه سابقًا لضدت اآلف ، اآلف يخدخ بو بالسئة مئة ، أنت إذا اشتخيت بضتًا كي تبضعو ىحا معج 
لمتجارة ، كججت أرضًا ك كججت عمضيا تشطضسًا ك قاؿ لظ شخز مقخب : تذتخييا بثسغ بخذ تشطع فتربح بسئة 

، كل شيء تذتخيو لبلقتشاء ال يػجج عمضو زكاة ، أك تذتخيو لمتجارة ىحا ىػ ضعف ، فيحه األرض معجة لمتجارة 
الحكع ، فمحلظ لضذ كل شيء ببضتظ تشتفع بو ، عشجؾ بخاد ، عشجؾ غدالة ، عشجؾ مخكحة ، ىحه كميا اشتخيتيا 

، تاجخ  كي تقتشضيا ، إذًا ىحه لضدت مغ عخكض التجارة ، أما تاجخ مخاكح عشجه مئتا مخكحة، تاجخ بخادات
غداالت ، ىحه كميا عخكض تجارة اشتخاىا كي يقمبيا إلى ماؿ مع الخبح ، ثع اشتخاىا مخة ثانضة لضقمبيا إلى ماؿ ، 
تقمضب الدمع ك األمػاؿ فضسا بضشيع ىحه تجارة ، لكغ أنا أعتقج أنو يػجج مغ إخػانشا عجد كبضخ مغ التجار فبلبج مغ 

فع زكاتيا ؟ ك متى أدفع زكاتيا ؟ ك كع ىػ نراب زكاتيا ؟ إف شاء تفاصضل كضف أثسغ ىحه القضع ؟ ك كضف أد
هللا في دركس قادمة نحغ في مػضػع عخكض التجارة ، ك فخضضة زكاتيا ، ك أدلة فخضضة زكاتيا ، ك نرابيا ، 

 ك شخيقة تقضضسيا ، ك شخيقة تػزيع زكاتيا قضسة أك عضشًا إف شاء هللا في درس قادـ. 
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 ة :الدكاة عم  السضدانض

 كرد سؤاؿ ال بأس مغ أف أجضب عشو ، ىل الدكاة تجفع عغ الخبح أـ عغ رأس الساؿ ك الخبح معًا ؟
، ؽ مئتا ألف ، ك لظ ديػف بسمضػنضغشيء دقضق ، أنت عشجؾ محل تجارؼ فضو بزاعة بسمضػف ، ك يػجج بالرشجك  

قج مئتي ألف ، ك لظ ديػف ك عمضظ ديػف بسمضػف ، كضف تحدب الدكاة ؟ يػجج بزاعة بسمضػف ، ك يػجج ن
بسمضػنضغ ، أصبحػا ثبلثة مبليضغ ك مئتضغ ، عمضظ ديغ ممضػف أصبح السبمغ ممضػنضغ ك مئتضغ ىحه الدكاة أؼ 
مضدانضة ، الدكاة عمى السضدانضة، السضدانضة البزاعة زائج الرشجكؽ زائج ما لظ مصخكح ما عمضظ الخصضج بالسئة اثشاف 

ك لكغ أنا ك هللا أؤيج أف اإلنداف ُيقضع مالو بخمزاف ، أما كل مبمغ بحالو تخيج  ك نرف، شبعًا يػجج تفاصضل ،
فئة مغ السحاسبة ، تخيج عذخة محاسبضغ ، جاءؾ ألفي لضخة مثبًل أك عذخة آالؼ، ىحا نقز مئتضغ اختمف الحػؿ 

كاة ك انتيى األمخ ، ال الحؼ لو ، ىحه النياية ليا ، أنت تجفع الدكاة بخمزاف ما عشجؾ في رمزاف تجفع عشو الد 
ييع ىحا السبمغ في أثشاء الحػؿ قّل أك كثخ ، بصخفي الحػؿ مغ رمزاف إلى رمزاف ، يػجج ألف أدفع عغ ألف 

 ، ألفضغ عغ ألفضغ ، أما تبجؿ السبالغ في أثشاء الحػؿ فعشج الدادة األحشاؼ ال يؤثخ عمى نراب الدكاة .

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 ذخاء بقرج الخبح تجب فضو الدكاة: زكاة عخكض التجارة : كل ما يعج لمبضع كال 23الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
بسا عمستشا كزدنا عمسًا ، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو ، كأرنا  أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا كانفعشا

الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو ، كاجعمشا مسا يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ . 

 زكاة عخكض التجارة :

 أال كىػ زكاة عخكض التجارة .أييا األخػة الكخاـ ، ال زلشا في مػضػع فقيي تذتج الحاجة إلضو 
 كمكع يعمع أييا األخػة أف هللا سبحانو كتعالى أباح لمسدمسضغ أف يذتغمػا بالتجارة ، كقج قاؿ هللا عد كجل : 

 ﴿ ِرَجاؿ  اَل ُتْمِيضِيْع ِتَجاَرة  َكاَل َبْضع  َعْغ ِذْكِخ َّللَاِ  
 [37] سػرة الشػر : 

أؼ أف التجارة مباحة ، بل إنيا أحج أسالضب كدب الخزؽ ، فقج أباح هللا لمسدمسضغ العسل بالتجارة كأف يكدبػا 
أمػاليع مغ خبلليا ، قاؿ : بذخط أال يتجخكا بسحـخ ، أية سمعة محخمة حخاـ الستاجخة بيا ، كبذخط أنيع إذا 

ء فخقػا بضغ ما ىػ حخاـ لحاتو ، كبضغ ما ىػ حخاـ لغضخه ، تاجخكا بدمعة محممة أال يدمكػا شخقًا محخمة، لحلظ العمسا
فحضشسا يأكل اإلنداف لحع خشديخ ىحا محـخ لحاتو ، أما حضشسا يجخل إلى مصعع كيأكل لحسًا شخعضًا مباحًا حبلاًل كال 
ا يجفع الثسغ فيحا محـخ لغضخه ، ىحا مرصمح فقيي ، شيء محـخ لحاتو كشيء محـخ لغضخه ، فالسدمسػف حضشس
أبضحت ليع التجارة بذخط أال يتجخكا بسحـخ ، كإنيع كإف تاجخكا بذيء حبلؿ مباح شخعي أال يدمكػا في تجارتيع 
أسالضب محخمة ، كالكحب كالتجلضذ كاالحتكار كاإليياـ كالغر ، ىحه أسالضب محخمة كقج تتبع في تجارة مباحة ، 

 عشرخ األخبلقي مغ صجؽ كأمانة ككفاء لمعيج . كبل الحالتضغ حخاـ ، كقاؿ بذخط أف يعتسج في التجارة ال
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 التجارة تكػف بأسمػب ْبلؿ ك بذيء ْبلؿ ك بتقػى مغ هللا :

قاؿ : التاجخ كمسة مؤلفة مغ أربعة حخكؼ فالتاء تعشي تقي ، كاأللف تعشي أمضغ، كالجضع تعشي جدػر ، كالخاء 
 تعشي رحضع . 

صجؽ كأمانة كاستقامة ككفاء لمعيج كما إلى ذلظ ، قاؿ : كبذخط بذخط أف يعتسجكا في تجارتيع القضع الخمقضة مغ 
 أال تمضيع عغ ذكخ هللا ، لقػؿ هللا عد كجل : 

ـِ الَربَلِة    ﴿ ِرَجاؿ  اَل ُتْمِيضِيْع ِتَجاَرة  َكاَل َبْضع  َعْغ ِذْكِخ َّللَاِ َكِإَقا
 [37] سػرة الشػر : 

غ هللا عد كجل ، كأال تميضظ ىحه التجارة عغ ذكخ هللا ، أف تتجخ بذيء حبلؿ ، كبأسمػب حبلؿ ، كبتقػػ م
 كتعمضق جانبي كرد في بعس األحاديث : " االقتراد في السعضذة خضخ مغ بعس التجارة " .

أؼ تجارة كبضخة ججًا كال تسمظ مغ رأسساليا إال القمضل كأنت مجيػف لجيات ال تعج كال تحرى ، ىشاؾ بخكد 
لجفع قمضل ، كااللتدامات كثضخة ، ىحه اليسـػ قج ال تحتسميا ، فمػ عذت بسرخكؼ باألسػاؽ ، كالبضع صعب ، كا

محجكد كأنت مختاح أفزل ألف مخة مغ أف تعضر بجخل كبضخ كأنت معحب ، فاالقتراد في السعضذة خضخ مغ 
مغ رأسساليا  بعس التجارة ، تجارة أساسيا مخالفة القػانضغ ال تشاـ المضل ، تجارة أساسيا صفقات كبضخة ال تسمظ

شيء، أؼ مذكمة ، أؼ حخب مثبًل ، أؼ قمق تػقف البضع ، كعمضظ دفع انكذفت ، كاف الدمف الرالح يتاجخ 
بثمث مالو ، ثمث يجيشو لمشاس ، كثمث بزاعة ، كثمث محفػظ كاحتضاط ، كالفزل هلل عد كجل ، حتى تجار ببلد 

عضة فيع في حفع هللا عد كجل ، ككمكع يعمع أيزًا كأنا السدمسضغ أقل تجار العالع إفبلسًا ألف عشجىع أسالضب شخ 
أذكخكع بذيء بجييي تعمسػف جسضعًا ككمكع يعمع أيزًا أف هللا فخض في األمػاؿ زكاة في الشقجيغ الحىب كالفزة ، 
كما في معشى الشقجيغ ، الػرؽ ، العسمة الػرقضة ، حكسة الذارع الحكضع مغ فزل الدكاة في العسػالت الحىبضة 

 لفزضة كالػرقضة لئبل تكجس ، لئبل تخدف ، لئبل تكشد ، لئبل يسشع الشاس مغ االنتفاع بيا . كا

 السزاربة أعطع سبضل الستثسار الساؿ :

مخة خصخ ببالي مثل ، كإف كاف غخيبًا ججًا ، مسكغ أف نعسل شضئًا جسالضًا بداحة عامة مغ كرؽ نقجؼ ، حجسو 
كبضخ ، حػالي ثبلثضغ متخًا ارتفاعو ، شكل ىشجسي ، كمو مغ عسمة كرقضة ، أؼ نمرق مئة ممضار مع بعزيع ، 

ػ أنظ كزعتيا بضغ الشاس أنذئت معامل ، ىحا العسل كاضح أنو عسل سضئ ججًا ، جسجت ىحه األمػاؿ بسشطخ ، ل
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أنذئت متاجخ ، أقضست مذاريع زراعضة ، مذاريع خجمضة ، كفخت فخص عسل كثضخة ججًا ، اشتغل الشاس في ىحه 
السذاريع ، جاءىع دخل تدكجػا ، فتجسضج مئة ممضار بذكل جسالي بداحة عامة ىحا عسل نفذ الكشد الحؼ يكشد 

ا الساؿ كيخبح مشو ، صاحب الساؿ يخبح ، لحلظ أعطع سبضل الستثسار الساؿ مالو ، ىشاؾ مغ يشتفع مغ ىح
السزاربة ، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف أكؿ مزارب في اإلسبلـ اتجخ بساؿ خجيجة ، أؼ شيء أكبخ مغ 

كف ىحاف ىحا رائع أف إندانًا معو ماؿ كال يحدغ استثساره كإنداف يحدغ استثسار الساؿ ك لضذ معو ماؿ ، فإذا تعا
 بسالو كىحا بجيجه ، االثشاف ربحػا كاالثشاف عاشػا ، وهللا عد كجل أمخنا بالتعاكف . 

ْثِع َكاْلُعْجَكاِف    ﴿ َكَتَعاَكُنػا َعَم  اْلِبخِّ َكالَتْقَػى َكاَل َتَعاَكُنػا َعَم  اإلِْ
 [2] سػرة السائجة : 

لحلظ الذارع الحكضع حضشسا فخض الدكاة في األمػاؿ الشقجية في األثساف في الحىب كالفزة كالعسمة الػرقضة مغ أجل 
أال تكشد ، مغ أجل أال يشتفع الشاس بيا ، مغ أجل أف يتعاكف الشاس فضسا بضشيع ، كمغ أجل أال تأكميا الدكاة ، 

 بلـ : كىحا بشز حجيث رسػؿ هللا ، يقػؿ عمضو الربلة كالد

 )) اَتِجُخكا ِفي َأْمَػاِؿ اْلَضَتاَم  ال َتْأُكُمَيا الَدَكاُة ((
 ]مػشَّأ مالظ َعْغ َماِلظ[

 اإلسبلـ ديغ الحضاة :

الحؼ يكشد الحىب كالفزة كال يدتثسخىا ال بعسل تجارؼ ، كال صشاعي ، كال زراعي ، ىحا الساؿ يجب أف تؤدػ 
بلشى تقخيبًا ، ىشاؾ حدابات دقضقة حضشسا يكػف معظ ماؿ يتضع يشبغي أف زكاتو كل عاـ ، فبعج أربعضغ عامًا يت

ع الساؿ ، مغ ربحو ، ىحا تتجخ بو لئبل تأكمو الدكاة ، كيشبغي أف تصعع الضتضع ال مغ أصل مالو بل مغ ري
ثسخكف ، اإلسبلـ ديغ الحضاة، لحلظ الحاجة لبلستثسار حاجة أساسضة في كل مجتسع ، فيؤالء الحيغ يدتالتعاكف 

أمػاؿ الشاس كال يتقػف هللا ىؤالء يداىسػف في تقػية مخكد السؤسدات الخبػية ، ىؤالء يدىجكف الشاس بالقشاة 
 الشطضفة السذخكعة ، كيقػكف مخكد السؤسدات الخبػية ، كىحا الحؼ حرل . 
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 زكاة الشقػد :

، معطسيا شبعًا في الجكؿ الرشاعضة ، أييا األخػة الكخاـ ، لحلظ ثخكات األمة كال أبالغ معطسيا في التجارة 
معطسيا في الرشاعة ، أؼ كل بمج لو شابع عاـ ، ىشاؾ بمج صشاعي ، كىشاؾ بمج زراعي ، كىشاؾ بمج تجارؼ ، 
كىشاؾ بمج فضو صشاعة كزراعة كتجارة ، لكغ ىحه الكتمة مغ الساؿ تػضف عادة في الدراعة كالرشاعة كالتجارة ، 

أف معطع األمػاؿ تقخيبًا مػضفة في التجارة ، كالتجارة كسا ىػ معخكؼ مرجر ىائل  لكغ عمساء االقتراد يخكف 
ككبضخ لكدب الساؿ ، لحلظ شيء بجييي كشبضعي كسا ذكخت في الجرس الساضي أف ىحه األمػاؿ الصائمة التي 

ع ىي تجارة كضفت في التجارة انقمبت إلى بزائع ، كأف ىحه األمػاؿ الصائمة التي نتجت مغ بضع ىحه البزائ
اعة ثع البزاعة تباع فتربح تقمضب البزاعة إلى ماؿ كالساؿ إلى بزاعة ، عسمضة تجكيخ ، الساؿ يربح بز

، ثع يذتخػ بيحا الساؿ بزاعة فضربح بزاعة ثع تباع البزاعة فتشقمب إلى ماؿ ، فالتجارة تقمضب الثسغ ماالً 
رة كانت التجارة أركج كأربح ، لحلظ لضذ مغ العجضب كالسثسغ ، تقمضب البزاعة كالساؿ ، ككمسا قرخت ىحه الجك 

أف يفخض اإلسبلـ في ىحه الثخكات التجارية ، أك في ىحه األمػاؿ السػضفة في التجارة ، أك السدتغمة في التجارة 
غ كالسكتدبة مشيا زكاة سشػية كدكاة الشقػد ، ألف ىحه البزاعة كالشقػد تسامًا ، أؼ ماذا تفيع أنت عمى البجيية م
دكف تعقضجات ، ماذا تفيع مغ كمسة أمػاؿ ؟ أؼ عشجه بضػت ، عشجه أراض ، عشجه مخكبات ، عشجه أششاف مغ 
الحجيج ، أششاف مغ الشحاس ، أششاف مغ الحبػب ، عشجه شيء ميع في حضاة الشاس ممكو كالساؿ تسامًا ، يقمب 

ه األمػاؿ التي سساىا الفقياء عخكض مااًل متى شاء ، لحلظ ال عجب أف يفخض اإلسبلـ زكاة سشػية عمى ىح
رض فذيء آخخ ، العخض جسعو عخكض ، أؼ كل متاع ما سػػ  َِ التجارة ، العخكض جسع عخض أما الِع
الشقجيغ ، ما سػػ الحىب كالفزة كالػرؽ عخكض ، الخذب عخكض ، الحجيج عخكض ، القسح عخكض ، القسح 

خكض ، اآلالت عخكض ، حاجات السشدؿ بكسضات كبضخة السعج لمبضع في الرػامع ، القصغ عخكض ، السخكبات ع
ججًا عخكض ، فالعخكض ما سػػ الشقجيغ الحىب كالفزة كما في معشى الحىب كالفزة أؼ الػرؽ ، أؼ العسمة 

 الػرقضة . 
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 عخكض التجارة :

 كالذخاء بقرج الخبح .أييا األخػة الكخاـ ، عخؼ بعزيع عخكض التجارة تعخيفًا دقضقًا فقاؿ : ىي ما يعج لمبضع 
لحلظ العمساء فخقػا بضغ ما يقتشى كبضغ ما يتاجخ بو ، أنت قج تسذي في شخيق في شارع تجج قصعة جسالضة جسضمة 
ججًا كرخضرة سعخىا معقػؿ ، كأنت عشجؾ بضت كاسع ، كتحتاج أف تزع ىحه القصعة في ىحا البضت ، في غخفة 

نت اشتخيتيا لتقتشضيا ، كل شيء تذتخيو ألحج سببضغ إما لتقتشضو أك االستقباؿ ، تذتخييا ، ىحه اسسيا قشضة، أ
لتتاجخ فضو ، أنت حضشسا تذتخؼ حاجات كي تقتشضيا أك كي تدتعسميا أك كي تشتفع بيا ىحه ال عبلقة ليا بالجرس 

السخكبة التي إشبلقًا ، درسشا ُمشرب عمى بزاعة اشتخيتيا لتبضعيا ، اشتخيتيا بقرج التجارة ، كلػ كانت مخكبة ، 
تخكبيا ىحه لضدت لمتجارة لبلستعساؿ الذخري ، البضت الحؼ تذتخيو لتدكشو ىحا لضذ لمتجارة أما أنت ساكغ في 
بضت ككل أكالدؾ يدكشػف ببضػت لكغ كججت ىحا البضت سعخه رخضرًا فإذا كدػتو تخبح بو أضعافًا مزاعفة ، فيحا 

لكغ كججت مخكبة سعخىا معقػؿ ججًا بعج حضغ يشتيي االكتتاب البضت مغ عخكض التجارة ، كعشجؾ مخكبة تخكبيا 
تختفع األسعار تبضعيا فتخبح ، ىحه السخكبة لػ أنظ اشتخيتيا كي تقتشضيا ال زكاة فضيا ، لكغ ألنظ اشتخيتيا كي 
تتاجخ بيا أصبحت مغ عخكض التجارة ، أرض اشتخيتيا بدعخ قمضل كال يجرؼ أحج مغ أىل السشصقة أف ىحه 

سػؼ يختخقيا شارع ، أنت عمست ككػف الذيء حبلؿ أك حخاـ ىحا مػضػع ثاف ، أما أنت اشتخيت أرضًا  األرض
ال لتدرعيا كال لتبشي عمضيا بضتًا كي تبضعيا كسا اشتخيتيا بعج حضغ فيحه مغ عخكض التجارة ، أؼ شيء تذتخيو كي 

أف تبضعو فتخبح بو ىحا مغ عخكض التجارة ففي تبضعو فتخبح بو أك ال تخبح، قج ال تخبح بو ، أؼ شيء تذتخيو بشضة 
 اإلسبلـ تجب فضو الدكاة .

لحلظ عخؼ بعزيع عخكض التجارة تعخيفًا دقضقًا جامعًا مانعًا فقاؿ : ىػ كل ما يعج لمبضع كالذخاء بقرج الخبح ، 
خاج زكاتو كىػ فسغ ممظ شضئًا لمتجارة كحاؿ عمضو الحػؿ كبمغ قضستو نراب الشقػد في آخخ الحػؿ كجب عمضو إخ

 ربع العذخ مغ قضستو أؼ كدكاة الساؿ تسامًا ، اثشاف ك نرف بالسئة . 

 كجػب الدكاة في كل ماؿ يكتدبو اإلنداف :

أييا األخػة الكخاـ ، الجيغ كحي مغ الدساء ، كلػال الجلضل لقاؿ مغ شاء ما شاء ، كال يدتصضع كائغ مغ كاف ميسا 
عبل شأنو أف يقػؿ في الجيغ بخأيو ، ىحا ديغ هللا ، ال يدتصضع كائغ مغ كاف ميسا عبل شأنو أف يقػؿ في الجيغ 

 األدلة مغ القخآف الكخيع قاؿ تعالى :  بخأيو ، أما إف كشت ناقبًل فالرحة مجعضًا فالجلضل ،
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َباِت َما َكَدْبُتْع َكِمَسا َأْخَخْجَشا َلُكْع ِمَغ اأْلَْرِض    ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا َأْنِفُقػا ِمْغ َشضِّ
 [267] سػرة البقخة : 

لتجارة لقػلو تعالى : " َيا قاؿ اإلماـ البخارؼ رحسو هللا تعالى في كتاب الدكاة في صحضحو باب صجقة الكدب كا
آلية : َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػْا َأنِفُقػْا ِمغ َشضَِّباِت َما َكَدْبُتْع " أؼ ما كدبتع مغ التجارة ، كقاؿ اإلماـ الصبخؼ في تفدضخ ا

لحلظ جل ثشاؤه زكػا مغ شضبي ما كدبتع بترخفكع إما بتجارة أك برشاعة مغ الحىب كالفزة ، كركؼ مغ عجة 
بعضس ؽ عغ مجاىج في قػلو " ِمغ َشضَِّباِت َما َكَدْبُتْع " قاؿ مغ التجارة " َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػْا َأنِفُقػْا ِمغ " مغ لمتشخ 

َباِت َما َكَدْبُتْع " كالكدب ىشا مغ التجارة عشج اإلماـ البخارؼ ك عشج اإلماـ الصبخؼ ، كقاؿ اإلماـ الجراص  " َشضِّ
َباِت َما َكَدْبُتْع " أؼ مغ في أحكاـ القخآ ف : قج ركؼ عغ جساعة مغ الدمف في قػلو تعالى : " َأنِفُقػْا ِمغ َشضِّ

التجارات ، مشيع اإلماـ حدغ كمجاىج ، كعسـػ ىحه اآلية يػجب الرجقة في سائل األمػاؿ ألف قػلو تعالى " َما 
مغ تجارة فضو زكاة ، كدبتو مغ صشاعة فضو زكاة ،  َكَدْبُتْع " يشتطسيا جسضعًا ، أؼ ماؿ تكدبو فضو زكاة ، كدبتو

كدبتو مغ زراعة فضو زكاة ، كقاؿ اإلماـ أبػ بكخ بغ العخبي في قػلو تعالى : " َما َكَدْبُتْع " أؼ التجارة " َكِمسَّا 
َغ اأَلْرِض " أؼ الدراعة ، الحخكة عمى كجو األرض تجارة ، نسػ الشبات في باشغ  األرض إلى َأْخَخْجَشا َلُكع مِّ
َغ اأَلْرِض " ، " ِمسَّا َأْخَخْجَشا " مغ الفاعل ؟  َباِت َما َكَدْبُتْع َكِمسَّا َأْخَخْجَشا َلُكع مِّ ىػ هللا عد ضيخىا زراعة " ِمغ َشضِّ

كجل ، تحقضق ذلظ أف األكداب جسع كدب عمى قدسضغ مشيا ما يكػف مغ بصغ األرض كىػ الشبات ، كمشيا ما 
 عمى كجو األرض كىي التجارة .يكػف مغ السحاكلة 

قاؿ اإلماـ الخازؼ رحسو هللا تعالى : ضاىخ اآلية يجؿ عمى كجػب الدكاة في كل ماؿ يكتدبو اإلنداف ، فضجخل فضو 
زكاة التجارة ، كزكاة الحىب كالفزة ، كزكاة الشعع أؼ األنعاـ ، ألف ذلظ مسا يػصف بأنو مكتدب ، مسا يؤكج 

 ي ليب : ذلظ قػؿ هللا تعالى في أب

 ﴿ َتَبْت َيَجا َأِبي َلَيٍب َكَتَب*َما َأْغَش  َعْشُو َماُلُو َكَما َكَدَب  
 [ 2-1] سػرة السدج : 

قاؿ عمساء التفدضخ : " َماُلُو " الحؼ كرث عغ كالجه " َكَما َكَدَب " الحؼ جسعو مغ التجارة ، آيات أخخػ تؤكج ىحه 
 الحقضقة . 

قّ  َْ  ِلمَداِئِل َكاْلَسْحُخكـِ   ﴿ َكِفي َأْمَػاِلِيْع 
 [19] سػرة الحاريات : 
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ّق َمْعُمػـ  * ِلمَداِئِل َكاْلَسْحُخكـِ   َْ  ﴿ َكاَلِحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع 
 [25ػ  24] سػرة السعارج : 

ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا    ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 [103] سػرة التػبة : 

 ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة دلضل قػي عم  كجػب الدكاة في عخكض التجارة :ُخْح 

األمػاؿ كل شيء يقتشى ، كل شيء تسضل الشفذ إلضو ، كل شيء يجخخ ، كل شيء تشتفع بو ، ىػ ماؿ ، قاؿ : 
مساء عمـػ ، بل إف بعس العكلع يأِت دلضل مغ كتاب كال سشة يعفي أمػاؿ تجار السدمسضغ مغ ىحا الحق الس

: " ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة " عاـ في كل ماؿ، كىحا الحؼ قمتو في الجرس الساضي ، أقػػ دلضل عمى كجػب يقػلػف 
الدكاة في عخكض التجارة ىحه اآلية " ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع " عخؼ ما الساؿ ، اآلف كل مذكمتشا تعخيف اإلرىاب ، 

آلف عخؼ الساؿ يشتيي كل شيء ، ما ىػ الساؿ ؟ ما تسضل الشفذ إلضو ، عخؼ اإلرىاب تشحل كل مذاكمشا ، ا
الحؼ عشجه بشاية مغ عذخيغ شابقًا بالسالكي ، كل شابق أربع شقق ، ككل شابق يباع بخسدضغ ممضػنًا ، ىحا معو 

ُخُىْع َكُتَدكِّ  ضِيع ِبَيا " قاؿ : كمسة ماؿ عاـ في كل ماؿ أما ما معو ماؿ ، معو ماؿ كفضخ "ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
ماؿ عمى اختبلؼ أصشافو كتبايغ أسسائو كاختبلؼ أغخاضو ، فسغ أراد أف يخرو بذيء فعمضو الجلضل ، أعصشي 
دلضبًل قصعضًا ثابتًا يقػؿ لي : الساؿ يعشي الحىب كالفزة فقط كأنا معظ ، أعصشي دلضبًل قصعضًا ثابتًا يؤكج أف الساؿ 

 الفزة كالحىب .يعشي حرخًا 
إلى أف الساؿ الثضاب كالستاع كالعخكض كال تدسى  -قبضمة أبي ىخيخة  -بل ذىب بعس العخب كىي قبضمة دكس 

العضغ السشقػلة مااًل ، بالعكذ الساؿ إذا أشمق يشرخؼ إلى العخكض ، ال إلى الشقجيغ ، ىحا دلضل ججيج ، فقج جاء 
 مالظ بدشجه عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ : دققػا في ىحا الذاىج .ىحا السعشى في الدشة الثابتة مغ ركاية 

إال األمػاؿ ، ماذا اغتشسشا ؟  -الػرؽ ىػ الفزة  -خخجشا مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عاـ خضبخ فمع نغشع ذىبًا كال كرقًا 
الستاع ما يشتفع بو ال إلى األمػاؿ ، غضخ الحىب كالفزة ، في ىحا الذاىج انرخفت األمػاؿ إلى العخكض ، 

األمػاؿ ، ىحا مغ كتاب هللا عد كجل ، أما مغ سشة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فضسا ركاه أبػ داكد بإسشاده عغ 
 ابغ جشجب قاؿ : 

 ))كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يأمخنا أف نخخج الرجقة مسا نعج لمبضع((
 ]أبػ داككد عغ ابغ جشجب[
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الػجػب ، ألف السفيـػ مغ قػلو ملسو هيلع هللا ىلص يأمخنا أنو ألقى إلضيع ذلظ برضغة مغ صضغ األمخ كىي تجؿ  كاألمخ يجؿ عمى
عمى الػجػب ، كسا أف الستبادؿ مغ كمسة صجقة أؼ الدكاة " ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة " ىحه اآلية أصل في الدكاة ، 

سع الدكاة ، ككبل السعشضضغ رائع ججًا ، فدسضت الدكاة صجقة ألنيا تؤكج فالدكاة ليا اسساف ليا اسع الرجقة كليا ا
دكػ بيا ، فالدكاة تدكػ بو صجؽ إيسانظ باهلل ، كتؤكج صجؽ شاعتظ لو ، كتدسى الرجقة زكاة ألف الشفذ ت

، لعيج ، انرخفت إلى الدكاة ، كالرجقة تؤكج صجؽ اإلنداف ، قاؿ فإذا عخفت الرجقة بأؿ ، ىحه أؿ االشفذ
: جاء أمضخ ، مغ ؟ ال أعخؼ ، إذا قمت : جاء األمضخ ، أمضخ البمج ، األمضخ معخؼ بأؿ ىحه أؿ العيج ، تقػؿ

 السعخكؼ بضششا ، حضشسا تعّخؼ الشكخة تشقمب إلى معخفة . 

صجقتيا كفي  ))عغ أبي ذر رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : في اإلبل صجقتيا كفي الغشع صجقتيا كفي البقخ
 البد صجقتيا . . .((

 ]البضقيي عغ أبي ذر رضي هللا عشو[

الثضاب كالستاع حاجات السشدؿ األجيدة األثاث الدجاد الثخيات ، في اإلبل صجقتيا كفي الغشع صجقتيا ، كفي البد 
السفخكشات صجقتو ، كالبد كسا في القامػس الثضاب أك متاع البضت مغ الثضاب كنحػىا ، فيػ يذسل األقسذة ك 

كاألكاني كنحػ ذلظ ، لكغ الرجقة ال تجب في عضغ ىحه األشضاء إال إذا كانت لمتجارة ، أما إذا كانت لبلستستاع 
 كاالنتفاع الذخري فعشجئٍح تخخج عغ مػضػع درسشا أصبحت قشضة ، كىشاؾ أحاديث عامة كاضحة ججًا .

 ب الدكاة كالحجيث حدغ صحضح : يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ فضسا ركاه التخمحؼ في أكؿ كتا 

 )) أدكا زكاة أمػالكع مغ غضخ فرل بضغ ماؿ كماؿ ((
 ]التخمحؼ [

كالسصمق في الشرػص القصعضة عمى إشبلقو ، قاؿ بعس العمساء : عمى أف ماؿ التجارة أعّع األمػاؿ ألنو يذسل 
اف أكلى بالجخػؿ في عسـػ ىحه كل ماؿ يتجخ فضو مغ حضػاف ، كحبػب ، كثسار ، كسبلح، كمتاع كغضخ ذلظ ، فك

 الشرػص كسا قاؿ بعس العمساء ، تحجثشا عغ الكتاب كعغ الدشة . 

 إجساع الرحابة عم  كجػب الدكاة في عخكض التجارة :

اآلف عغ إجساع الرحابة ؛ كمغ ىجؼ الرحابة رضي هللا عشيع ما ركاه أبػ عبضج بدشجه عغ عبج القارؼ قاؿ : 
خ بغ الخصاب فكاف إذا خخج لمعصاء جسع أمػاؿ التجار ثع حدب شاىجىا كغائبيا، كشت عمى بضت الساؿ زمغ عس
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 ثع أخح الدكاة مغ شاىج الساؿ عمى الذاىج كالغائب .
كعغ أبي عسخك عغ أبضو قاؿ : مّخ بي عسخ فقاؿ : أدِّ زكاة مالظ ؟ فقمت : ما لي ماؿ إال جعاب كُأدـ ، فقاؿ : 

 .ىا ، كاأُلدـ جسع أديع كىػ الجمجاب جسع جعبة كىي ما يػضع فضيا الدياـ كنحػ قػميا قضسة ثع أّد زكاتيا ، كالجع
قاؿ في السغشي تعقضبًا عمى ىحا األمخ كىحه قرة يذتيخ مثميا كلع تشكخ ؛ أؼ لع يشكخ ىحا الحكع أحج مغ 

إذًا أصبحت الرحابة ، فكانت إجساعًا ، سضجنا عسخ ىكحا أمخ كما أنكخ أحج مغ أصحاب الشبي ىحا الكبلـ 
 إجساعًا .

 ركػ أبػ عبضج عغ ابغ عسخ : ما كاف مغ رقضق أك بد يخاد بو التجار ففضو الدكاة.

 كركػ البضيقي كابغ حـد عشو فقاؿ : لضذ في العخكض زكاة إال أف تكػف لتجارة .
 زكاة إال أف تكػف لتجارة ، قاؿ ابغ حـد كىحا خبخ صحضح . -أؼ البزائع  -لضذ في العخكض 

أبػ عبضج : كجػب الدكاة ، زكاة التجارة عغ ابغ عباس أيزًا ، كلع يشقل عغ كاحج مغ الرحابة ما يخالف  كركػ 
قػؿ عسخ كابشو كابغ عباس رضي هللا عشيع ، بل استسخ العسل كالفتػػ عمى ذلظ في عيج التابعضغ ، كقج نقل ما 

ظ مغ السدمسضغ فخح مسا ضيخ مغ صح عغ عسخ بغ عبج العديد أنو كتب إلى أحج عسالو : انطخ مغ مخ ب
أمػاليع مسا يجيخكف مغ التجارات في كل أربعضغ ديشارًا ديشارًا كما نقز فبحداب ذلظ حتى تبمغ عذخيغ ديشارًا، 

 ككحلظ أتفق فقياء التابعضغ مغ بعجىع عمى القػؿ بػجػب الدكاة في أمػاؿ التجارة .
ض التي يخاد بيا التجارة الدكاة إذا حاؿ عمضيا الحػؿ ، ركػ قاؿ ابغ السشحر : أجسع أىل العمع عمى أف في العخك 

ذلظ عغ عسخ كابشو كابغ عباس ، كبو قاؿ الفقياء الدبعة كالحدغ كجابخ بغ زيج كمضسػف كشاككس كالشخعي 
 كالثػرؼ كاألكزاعي كالذافعي كأبػ عبضج كإسحاؽ كأصحاب الخأؼ .

كاجبة في عخكض التجارة ، كقج أجسع السدمسػف عمى أف الدكاة  أييا األخػة الكخاـ ، كل ىحا يؤكج لكع أف الدكاة
فخض كاجب فضيا كمع أنو ذكخ قػاًل آخخ لع يشدبو لقائل فقج قاؿ : كأما القػؿ اآلخخ كالخأؼ اآلخخ أؼ لضذ في 

 عخكض التجارة زكاة ، كأما القػؿ اآلخخ فمضذ مغ محاىب أىل العمع عشجنا . 

 تمخضز لسا سبق :

نمخز ىحا الحؼ قمتو قاؿ : كأما الدكاة فػاجبة في العخكض مغ أربعة أدلة ، تمخضز اآلف ، األكؿ ال بج مغ أف 
قػؿ هللا عد كجل : " ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة " كىحا عاـ في كل ماؿ ، ىحا أقػػ دلضل ، كالثاني أف عسخ بغ عبج 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1034 

الػقت ، بضج أنو استذار كاستخار ، أؼ حػلو مؤمشػف  العديد كتب في أخح الدكاة في العخكض كالسؤل السؤل الػقت
كبار مؤل مغ قـػ كبار حػلو ما أنكخكا عمضو ، كالػقت قخيب مغ عيج الشبػة ، السؤل السؤل الػقت الػقت ، بضج أنو 
ستذار كاستخار كحكع بحلظ عمى األمة كقزى بو فارتفع الخبلؼ بحكسو ، ىحا الجلضل الثاني، كالجلضل الثالث أف 

سخ بغ الخصاب رحسو هللا تعالى قج أخحىا قبمو في صحضح مغ ركاية أنذ كالقػؿ الخابع أف أبا داكد ذكخ عغ ع
سسخة بغ جشجب أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يأمخنا أف نخخج الدكاة مسا نعج لمبضع كلع يرح بو خبلؼ عغ الدمف ، كقاؿ 

  زكاة فضيا كىػ مدبػؽ باإلجساع . الخصابي كزعع بعس الستأخخيغ مغ أىل الطاىخ أنو ال

 العخكض الستخحة لمتجارة ماؿ بالقضاس :

تحجثشا عغ أدلة الكتاب كعغ أدلة الدشة كعغ أدلة اإلجساع بقي القضاس ، أما القضاس فإف العخكض الستخحة 
، فضيا الدكاة باتفاؽالثبلث التي  لمتجارة ماؿ بالقضاس ، مقرػد بو التشسضة ، ماؿ مقرػد بو التشسضة فأشبو األجشاس

أعشي الحخث كالساشضة كالحىب كالفزة، كأما مغ جية الشطخ كاالعتبار السدتشج إلى قػاعج اإلسبلـ كركحو فإف 
عخكض التجارة الستجاكلة لبلستغبلؿ نقػد معشًى ، ال فخؽ بضشيا كبضغ الجراىع كالجنانضخ التي ىي أثسانيا إال في 

غ كىػ الشقج كالسثسغ كىػ العخكض ، ىحا الشراب إما أف يكػف نقجًا أك كػف الشراب يتقمب كيتغضخ بضغ الثس
بزاعة ، الشراب يتقمب بضغ الشقج كالبزاعة ، فمػ لع تجب الدكاة في التجارة ألمكغ لجسضع األغشضاء أك أكثخىع 

مؤسدة  أف يتجخكا بشقػدىع كيتحخكا أال يحػؿ الحػؿ عمى نراب في الشقجيغ ، لحلظ تعصل الدكاة ، أؼ أكبخ
تجارية كأكبخ مؤسدة صشاعضة ال يمتقي في الرشجكؽ مئة ألف ، كميا بزائع كديػف ألضذ كحلظ ؟ فمػ صخفت 

 الشطخ عغ زكاة العخكض أللغضت الدكاة كمضًا . 

 الغخض مغ الدكاة :

عمى  إف التجار كسا يقػؿ بعس السؤلفضغ : إف التجار في عرخنا عمى أساس التاء تقي كاأللف أمضغ ؟ ال ، بل
أساس ثاف ، قاؿ : إف التجار في عرخنا دكف قرج مشيع يدعػف إلى الفخار مغ الدكاة ، يخيج أف يحل كل 
مذاكل أىمو كأكالده بالدكاة ، كيجفع الزخيبة مغ الدكاة ، كإذا عمضو غخامة مغ الدكاة ، يتسشى أف يحل كل 

قرج مشيع  -كسا يقػؿ العػاـ  -، مغ دكف مذكبلتو ، ك عشجه ممضػف ديغ مضت مغ الدكاة ، يقمبيا إلى زكاة 
يدعػف إلى الفخار مغ الدكاة ، قّمسا تػجج لجييع نقػد عضشة يحػؿ عمضيا الحػؿ ، فسعطع التعامل التجارؼ اآلف يتع 
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بغضخ تقابس ، كرأس االعتبار في السدألة كسا قاؿ بعس العمساء : إف هللا تعالى فخض في أمػاؿ األغشضاء صجقة 
قخاء كمغ في معشاىع ، كإقامة مرالح السدمسضغ ، كإف الفائجة في ذلظ لؤلغشضاء تصيضخ أنفديع مغ لسػاساة الف

رذيمة البخل كتخبضتيع بفزائل الخحسة لمفقخاء ك سائل األصحاب السدتحقضغ ، كمداعجة األمة عمى إقامة السرالح 
ريعة السفاسج ، ماذا قاؿ لظ مغ سج ذالعامة كالفائجة لمفقخاء كغضخىع إعانتيع عمى نػائب الجىخ مع ما في ذ

؟ يقػؿ بعزيع الدكاة عبادة ، اإلماـ الذافعي يقػؿ : العبادات متعمقة بسرالح الخمق ، ماذا قاؿ بعس الذافعي
كبار العمساء ؟ الذخيعة مرمحة كميا ، رحسة كميا ، حكسة كميا ، عجؿ كميا ، فأية قزضة خخجت مغ العجؿ إلى 

الجػر ، مغ الخحسة إلى القدػة ، كمغ السرمحة إلى السفدجة ، فمضدت مغ الذخيعة كلػ القدػة ، مغ العجؿ إلى 
 أدخمت عمضيا بألف تأكيل كتأكيل .

يقػؿ لظ : إف ىحه البزاعة قج بعتيا ، لكغ الساؿ بعج يػمضغ اشتخيت فضو بزاعة ثانضة ىشاؾ كبلـ مقبػؿ ، ىحه 
شجكقو الحجيج ثسغ بزاعة لسجة ىل مغ السسكغ تاجخ يجع برالبزاعة ممكظ بعتيا ، إذًا ماذا يفعل التاجخ ؟ 

، كال يػمضغ كال ساعة ، باع يذتخؼ ، دائسًا عشجه بزاعة ، كصشجكقو خاكؼ ، كعبلمة نجاحو بالتجارة سشة
صشجكقو ال يػجج بو ماؿ ، أما متى تجب الدكاة في ثسغ البزاعة إذا باعيا ؟ إذا حاؿ عمضو الحػؿ ، ىل ىشاؾ 

رض يبضع بزاعة كيزع ثسشيا في الرشجكؽ سشة بأكسميا حتى يحػؿ عمضو الحػؿ ؟ مدتحضل ىحا تاجخ في األ
مدتحضل ، أؼ إذا ترػرنا أنو الدكاة لضدت في العخكض أنا ال أبالغ تيبط مغ ألف لػاحج ، مغ ممضػف لػاحج ، ثع 

دبيع ال تدمع مغ شػائب ق كإف أحػج الشاس إلى تصيضخ أنفديع كأمػاليع كتدكضتيا ىع التجار ، فإف شخائ
، كال يدمع مغ غػائبيا إال الػرع الرجكؽ األمضغ، كالسضسا في العرػر الستأخخة ، كقج جاء في بعس كشبيات
 األحاديث : 

 )) إف التجار يبعثػف يـػ القضامة فجارًا إال مغ اتق  هللا كبخ كصجؽ ((
 ]التخمحؼ عغ إسساعضل بغ عبضج بغ رفاعة عغ أبضو عغ ججه[

 كفي حجيث آخخ : 

)) إف التجار ىع الفجار ، قالػا يا رسػؿ هللا ألضذ قج أْل هللا البضع ؟ قاؿ : بم  كلكشيع يحمفػف فضأثسػف ، 
 كيحجثػف فضكحبػف ((

 ]أحسج كالحاكع كصححو عغ عبج الخحسغ بغ شبل[
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ىحا الػجو اآلخخ ، أما التاجخ الرجكؽ فسع مغ ؟ مع الشبضضغ كالرجيقضغ يـػ القضامة ، أؼ التعسضع مغ العسى ، 
مغ العسى أف تعسع ، وهللا ىشاؾ تجار تذتيي أف تكػف مثميع بػرعيع ، كتػاضعيع ، كسخائيع ، كإنفاقيع ، 

مشيع كلػ عززت عمى أصبعظ مغ الجػع  كتػضضف أمػاليع في الحق ، كىشاؾ تجار وهللا ال تذتيي أف تكػف 
، خدة ، مادية ، تصمع إلى ما عشج اآلخخيغ ، حدج ، إلخ . . . . .   ال تذتيي أف تكػف مثميع ، لـؤ

لحلظ قضل إف نفذ التاجخ كمالو أحػج مغ أؼ شيء آخخ إلى التدكضة كالتصيضخ ، كفي ىحا ركػ أبػ داكد بدشجه 
 لشبي عمضو الربلة كالدبلـ فقاؿ : عغ قضذ بغ أبي غخزة قاؿ : مخ بشا ا

 )) يا معذخ التجار إف البضع يحزخه المغػ كالحمف فذػبػه بالرجقة ((
 ] أبػ داكد عغ قضذ بغ أبي غخزة [

أييا األخػة الكخاـ ، ىحا بعس ما في الكتب السعتسجة عغ زكاة عخكض التجارة أتضتكع بأدلة مغ القخآف كمغ الدشة 
لقضاس ، كقج يخد بعس األحاديث أقل مغ الرحة لكغ ضعاؼ األحاديث تقػؼ كمغ إجساع الرحابة كمغ ا

 بعزيا بعزًا كسا يقػؿ عمساء األحاديث .

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 خخاج الدكاة عغ العخكض التجارية: كضفضة إ24الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمِّسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا ، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو ، 

بو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشا
 الرالحضغ . 

 الحكسة مغ تحخيظ هللا قزضة الخزؽ ك قزضة الرحة :

ىحا ذكختو لكع  -أييا األخػة السؤمشػف ، شاءت حكسة هللا أف يثبت مبليضغ األشضاء عمى حاليا في الحضاة الجنضا 
ثابتة ، خرائز السػاد ثابتة ، خرائز البحكر ثابتة ، قػانضغ الفضدياء كالكضسضاء  كجكرة األفبلؾ -كثضخًا 

كالخياضضات كالفمظ كميا ثابتة ، لكغ شاءت حكسة هللا أف يحخؾ قزضة الخزؽ كقزضة الرحة ، كاف مغ السسكغ 
 أف يكػف الخزؽ ثابتًا ككفضخًا ، قاؿ تعالى: 
ْزَؽ ِلِعبَ  ُؿ ِبَقَجٍر َما َيَذاُء  ﴿ َكَلْػ َبَدَط َّللَاُ الخِّ  اِدِه َلَبَغْػا ِفي اأْلَْرِض َكَلِكْغ ُيَشدِّ

 [27] سػرة الذػرػ: 

حكسة هللا أف يخبضشا ، أف يمفتشا إلضو ، أف يدػقشا إلى بابو ، أف يحسمشا عمى التػبة ، فكانت قزضة األرزاؽ 
الستفاكتة كقزضة السخض أيزًا ، اإلنداف حخيز حخصًا ال حجكد لو عمى سبلمتو ، كعمى رزقو ، فدبلمتو 

إلنداف جحضسًا ال يصاؽ ، كنحغ نشعع لضدت مزسػنًة ، ىشاؾ أمخاض ال تعج كال تحرى كأؼ مخض يجعل حضاة ا
بشعع في صحتشا ال تعج كال تحرى يكفي أنظ تسذي ، تدسع ، تبرخ ، تشصق ، يكفي أف عقبًل في رأسظ كلػال 
ىحا ، وهللا مخة كشا في حفل في غػشة دمذق حفل مػلج ، حذخ ليحا الحفل إمكانضات كبضخة ججًا في أضخع ساحة 

كالدىػر كالسقجمػف كعخفاء الحفل ، شخز مجشػف أفدج عمى الشاس ىحا  كدعي جسضع عمساء دمذق كالػركد
الحفل ، كمسات بحيئة ججًا ، صػت عاٍؿ ججًا ، كقػة عزمضة كالعضاذ باهلل ، بعج أف انتيى الحفل كأنشي سألت 
بػط ، نفدي يا رب لساذا ىحا؟ شعخت أنو لػال بعس ىؤالء لسا عخفشا نعسة العقل ، العاقل متػازف ، كبلمو مز

حخكاتو مزبػشة ، يدكت في الػقت السشاسب ، يتكمع في الػقت السشاسب ، يعتحر أحضانًا يجخل يخخج ، أما إذا 
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 لع يكغ لو عقل في رأسو فالعضاذ باهلل .

فيشاؾ أشضاء ثابتة ال تعج كال تحرى ، كلكغ شاءت حكسة هللا أف تكػف الرحة متبجلة كأف يكػف الخزؽ متبجاًل ، 
سحًا قج ال نشتبو إلضو إشبلقًا التفاكت في األرزاؽ يخمق مجاالت لمعسل الرالح ال تعج كال تحرى ، لكغ ىشاؾ مم

شى عاـ ، تقاشع اجتساعي ال ترػر مجتسعًا كمو أغشضاء ، أحضانًا تعضر في بمج غخبي تخػ التخؼ عاـ ، الغ
نت تعصضو فتخقى إلى هللا ىػ يأخح ، استعبلء ال يحتسل، ال يػجج أؼ عسل صالح بضغ ىؤالء ، فقضخ مؤمغ أيحتسل
 فضذكخ .

أحضانًا مػضػع آخخ تفاكت األرزاؽ يعسل فخصًا لؤلعساؿ الرالحة ال تعج كال تحرى ، غشي لو قخيب فقضخ زاره 
كأكخمو كأعصاه زكاة مالو ، جاءه بيجايا ، تخػ الغشي عذخة أياـ كىػ غارؽ بدعادة ، كالفقضخ يذكخ هللا عد كجل ، 

سة هللا شبعًا ىحا اجتياد شخري ، تفاكت األرزاؽ يخمق فخصًا لمعسل الرالح ال تعج كال تحرى ، إذًا شاءت حك
 أيزًا تفاكت الرحة تخمق فخصًا لمعسل الرالح ، مغ حػلو يخعاه يخجمو يأتضو بالجكاء أيزًا شيء رائع ججًا . 

 نطاـ الدكاة ّْل تفاكت األرزاؽ :

بالغة لكغ تفاكت األرزاؽ كضف حل في اإلسبلـ ؟ الحل كسا يدسى تفاكت األرزاؽ كتفاكت الرحة لو حكسة 
االقترادؼ حل عغ شخيق الدكاة ، كىشاؾ في بعس أحاديث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يذضخ إلى ذلظ ، قاؿ: " كما جاع 

 فقضخ إال بتقرضخ الغشي " ، كقاؿ: 
 )) تؤخح مغ أغشضائيع كتخد عم  فقخائيع ((

 عباس[]البخارؼ عغ ابغ 

كما افتقخ فقضخ إال بتقرضخ الغشي ، نحغ نعضر مع أىل اإليساف ، كأىل اإليساف كميع يجفعػف أمػاؿ زكاتيع ، 
كلكغ معي معمػمات دقضقة أف الحيغ يجفعػف زكاة أمػاليع مغ بضغ األغشضاء عامًة خسدة بالسئة فقط بضشسا لػ دفع 

فخص عسل لسا كججت فقضخًا ، ىشاؾ مقػلة رائعة أف اإلسبلـ  كل األغشضاء زكاة أمػاليع كأنفقت عمى مذاريع كفخت
أغشى الفقخاء ، ىل ترجقػف في عيج عسخ بغ عبج العديد كاف الخجل يحسل زكاة مالو كيسذي أيامًا يبحث عسغ 
 يتفزل بأخحىا عمضو ال يجج ، ىل ىحا قمضل أف إندانًا يصػؼ أيامًا يبحث عغ فقضخ يعصضو زكاة مالو فبل يجج !!

 الحل اإلليي ، الشطاـ االقترادؼ في تغصضة حاجة الفقخاء مغ أمػاؿ األغشضاء نطاـ الدكاة .  
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 صػر تجارة العخكض :

في درس سابق تحجثت عغ عخكض التجارة ، كبضشت األدلة القخآنضة كالشبػية كالقضاسضة كاإلجساعضة عمى كجػب 
كضة التاجخ ثخكتو التجارية كضف ؟ قضل : الثخكة التي الدكاة في عخكض التجارة ، الجرس الثاني ىحا حػؿ شخيقة تد 

يدتغميا التاجخ في تجارتو ال تخمػ عغ أف تتخح صػرًا أك أكثخ مغ ىحه الرػر ، إما أف تكػف ثخكتو التجارية 
بزاعًة اشتخاىا كلع يبعيا بعج كجاء رمزاف ، ىحه أكؿ حالة ، ىحا عشجه ثبلثة آالؼ قساش ، فبلف عشجه خسدة 

، فبلف عشجه مثبًل مئة متخ مكعب خذب زاف ، كل تاجخ بحدب بزاعتو ، قج يأتي رمزاف يأتي  شغ حجيج
 مػسع دفع الدكاة كيػجج بزاعة اشتخاىا كلع يبعيا بعج ، ىحه أكؿ صػرة .

الرػرة الثانضة أف يفتح صشجكقو الحجيجؼ ، في ىحا الرشجكؽ ماؿ سائل عسمة قجيسًا ذىب كفزة كحجيثًا كرؽ 
 ة كغضخ سػرية ، يػجج معو ماؿ سائل ، ىحا البشج الثاني ، ىحه الرػرة الثانضة مغ صػر ثخكتو .عسمة سػري

البشج الثالث لو عشج عسبلئو كزبائشو كتجاره الحيغ يتعاممػف معو ديػف ، ال يػجج تاجخ لضذ لو في الدػؽ ديػف 
يغ التجارؼ يجخل في عخكض الجكثضخة ججًا ، لكغ بالسشاسب ىحه اسسيا ديػف تجارية كيػجج ديػف أخخػ ، 

 .التجارة
بزاعة اشتخيتيا كلع تبعيا كدخل مػسع الدكاة كنقج سائل في الرشجكؽ كديػف لظ عشج بعس الشاس ، ىحه الجيػف 
التي عشج بعس الشاس عمى نػعضغ ؛ نػع مخجػ التحرضل، كنػع مضئػس مشو ، أؼ مضئػس أف تحّرل ىحا الجيغ 

 ىالظ إال ما رده هللا .مشو ، كقج قاؿ بعزيع: الجيغ 
يػجج بشج رابع أف ىحا التاجخ قج يكػف عمضو ديغ لذخكات أخخػ ، فرار بزاعة كمااًل ، ديغ لي ، كديغ عمّي ، 
ىحه صػر تجارة العخكض ، كمسة يدتخجميا األخػة التجار مضدانضة ، ىحه السضدانضة تقضضع بزاعتظ مع الساؿ 

ظ عشج الشاس مغ ديػف مصخكح مغ ىحا السجسػع ما عمضظ لمشاس مغ الدائل الحؼ في حػزتظ مزافًا إلضو مال
ديػف ، ىحا الخقع ىػ رقع السضدانضة كدخل في السضدانضة رأس الساؿ مع الخبح ضسشًا ، أنت عشجؾ بزاعة كعشجؾ 

 ماؿ كلظ ديػف ىحا يذكل رأسسالظ زائج الخبح . 

 شخيقة تدكضة التاجخ ثخكتو التجارية :

كاة عخكضو التجارية أك زكاة تجارتو ؟ أحج التابعضغ األجبلء مضسػف بغ ميخاف يقػؿ : إذا فكضف يخخج السدمع ز 
حمت عمضظ الدكاة فانطخ ما كاف عشجؾ مغ نقج أك عخض فقػمو قضسة الشقج . فبلف يسمظ عذخيغ متخًا مغ الخذب 
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تيا يزضف إلضيا الساؿ الدائل الداف ، صسغ الستخ أربعػف ألفًا ضخب عذخيغ ، ثسانسئة ألف ، يقّضع البزاعة بقضس
يزضف إلضيا مالو عشج الدبائغ يصخح مشيا ما عمضو لبعس الشاس ، الخقع ىحا اسسو السضدانضة داخل في رأس الساؿ 
كالخبح بآف كاحج . فقاؿ: إذا حمت عمضظ الدكاة فانطخ ما كاف عشجؾ مغ نقج أك عخض فقػمو قضسة الشقج ، كما 

ثع اشخح مشو ما كاف عمضظ مغ الجيغ ثع زكي الباقي زكاًة  -ؤل أؼ غشي باذؿ م -كاف مغ ديغ في مؤل فاحدبو
تذبو زكاة الشقجيغ ، اثشاف كنرف بالسئة بذخط أف يحػؿ الحػؿ ، كأف تخمػ الحمة مغ الحاجات األساسضة التي 

 تدتخجميا .
ماؿ لو ، أؼ مغ  كقاؿ الحدغ البرخؼ : إذا حزخ الذيخ الحؼ كقت الخجل أف يؤدؼ فضو زكاتو أدػ عغ كل

الشقج ، ككل ما ابتاع مغ التجارة ، ككل ديغ إال ما كاف مشو ضسارًا ال يخجى . كبلـ الحدغ البرخؼ ىحا سضج 
التابعضغ ، أؼ تجسع ما عشجؾ مغ ماؿ كما عشجؾ مغ بزاعة كمالظ مغ ديغ إال الجيغ الحؼ ال تخجػ أف تأخحه 

 ىحا ال تحدبو .
جل متاعو إذا كاف بالتجارة إذا حمت عمضو الدكاة فضدكضو مع مالو ، يقّضع متاعو ، كقاؿ بعس العمساء : يقّضع الخ 

كيقّضع بزاعتو ، يقّضع عخكض التجارة . كمغ أقػاؿ ىؤالء األئسة يتزح أف عمى التاجخ السدمع إذا حّل مػعج 
 ـػ بجخد تجارتو . الدكاة أف يزع مالو بعزو إلى بعس رأس الساؿ كاألرباح كالسجخخات كالجيػف السخجػة فضق

أخ سألشي سؤااًل قاؿ لي : يا أستاذ أنا وهللا ال يػجج عشجؼ كقت ألعسل جخدًا لمبزاعة ، عشجؼ بزاعة جخدىا 
يحتاج إلى أشيخ ، أنا مغ فزل هللا ال أضضع حق الفقضخ أقجرىا تقجيخًا كأقجرىا مخة كنرف عغ قضستيا الحقضقضة 

ز ، قاؿ: كضف ؟ إذا أنت تقّػـ بزاعتظ تقضضسًا كضفضًا مغ دكف عج بسا كىػ بيحا يطغ أنو نجح قمت لو : ال يجػ 
يداكؼ مخة كنرف عغ قضستيا الحقضقضة لػ سسحشا بيحه الصخيقة تخػ تدعضغ تاجخًا ثانضًا يقضسيا بخبع قضستيا الحقضقضة 

 وهللا ال يػجج عشجؼ شيء ، قاؿ تعالى: 
ّق َمْعُمػـ   َْ    ﴿ َكاَلِحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع 

 [24] سػرة السعارج: 

 معمـػ أؼ البج مغ جخد حقضقي ، أما الرجقة فقاؿ تعالى: 

ّق َمْعُمػـ * ِلمَداِئِل َكاْلَسْحُخكـِ   َْ  ﴿ َكاَلِحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع 
 [25-24] سػرة السعارج: 
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هللا ما قاؿ معمـػ ، حضشسا قاؿ معمـػ يشبغي أف تجخد ألنو لػ كجج إنداف يقضع البزاعة تقضضسًا كضفضًا مخة كنرف 
زيادة سػؼ يػجج إنداف أك سػؼ يػجج مئات األشخاص الحيغ يقّضسػف البزاعة تقضضسًا كضفضًا بشرف قضستيا 

يػجج غخفة جسضمة ججًا ثسشيا مئة ألف مثبًل ،  الحقضقي ، أنت بذكل ال شعػرؼ ادخل إلى نجار يبضع غخؼ نـػ ،
قمت لو : ىحه سخيخاف أنا أريج سخيخًا كاحجًا ، يقػؿ لظ : أخرع لظ ثبلثة آالؼ تقخيبًا ، ادخل إلى تاجخ آخخ عشجه 
غخفة نـػ بدخيخ كاحج قل لو أريج اثشضغ يقػؿ لظ: أريج عذخيغ ألفًا زيادة ، لساذا بالخرع ثبلثة آالؼ كباإلضافة 
عذخيغ ألفًا ؟ اإلنداف دكف أف يذعخ إذا شيء لو يكبخ الخقع . اذىب إلى سػؽ الدضارات اعخض سضارة تجج رقسًا 
غضخ معقػؿ اشمب مثميا رقع غضخ معقػؿ لساذا بالعخض الخقع غضخ معقػؿ كبالذخاء الخقع غضخ معقػؿ ؟ ال يػجج 

مغ دكف عج تخػ معطع الشاس قضسػا بزاعتيع أقل مغ إنراؼ إذا سسحشا أف نقضع البزاعة تقضضسًا عذػائضًا كضفضًا 
 الشرف بكثضخ لحلظ قاؿ تعالى: 

ّق َمْعُمػـ    َْ  ﴿ َكاَلِحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع 
 [24] سػرة السعارج: 

 الفخؽ بضغ السزاربة ك الخبا :

بخبح ثابت ، أنا ال  اآلف ىحا الحؼ يفعمو معطع التجار كىع مغ ركاد السداجج كليع شضػخ يقبمػف أمػاؿ استثسار
يػجج عشجؼ حدابات كأحب أف أكػف مختاحًا أعصضظ عمى السئة ألف ألفضغ في الذيخ مثبًل ، ىحا ربا شئت أـ 
أبضت ، ىحا ربا صخيح ، فخؽ االستثسار الحخ الذخعي السزاربة عغ الخبا أف االستثسار فضو ربح كفضو خدارة مغ 

يػجج مغامخة ، أما السخابي فبل يصمب شبعًا ربحو ثابت ، لحلظ سبحاف هللا ىشا حمضة الخبح أنو يػجج مقابمو خدارة ، 
تخػ التاجخ يقػؿ : يا جبار ، السدارع يقػؿ : يا رب أغثشا ، أما الحؼ لو أمػاؿ في البشػؾ فبل يدأؿ ، ال يػجج 

لتػكل ، شيء مغ عشجه مذكمة ، أرباحو ثابتة بالسئة ثسانضة بذكل آلي ، أما األعساؿ الحخة ففضيا شيء مغ ا
 الجعاء .

 الّجيغ السساشل فضو لضذ عمضو زكاة ْت  يعػد :

لظ ديغ مضت عشج إنداف ال يسمظ رد الجيغ أك مساشل أك يخيج أف يأكل ىحا الساؿ باشبًل ، ىحا الجيغ لضذ عمضو 
تججه يؤدؼ ىحا  زكاة ، لكغ لػ جاءؾ ىحا الجيغ لػ تاب صاحبو كحاالت كثضخة ججًا إنداف ناكخ ديغ تاب إلى هللا
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الجيغ ، لي قخيب تػفي رحسو هللا عشجه محل يبضع حمػيات قاؿ لي : دخل رجل إلى عشجؼ ألقى ضخفًا كرجع فتحت 
الطخؼ مشح ثبلث كعذخيغ سشة أكل قصعة كاتػ ك لع يجفع ثسشيا لسا استضقع ، لسا تاب إلى هللا ، لسا اصصمح مع 

 ذخة قخكش لسا أكميا اآلف ثسشيا عذخ لضخات ما سألتو كع دفع لو ؟هللا ، شعخ أف عمضو ديشًا كلكغ كاف ثسشيا ع
أخ عشجه معسل قاؿ لي : أفتقج بزاعة ، أفتقج مااًل ، أضع بجضبي مااًل أفتقجه ، لضذ لي ىع إال أف أكذف مغ 
 ىػ المز قاؿ لي : استعشت بأشخاص متفخغضغ لسخاقبة السعسل ما كذفشاه ، قاؿ لي: مخة ماؿ ، مخة بزاعة ،
كبعج عذخيغ سشة زارني إنداف لو مطيخ ديشي قاؿ لو : أنا كشت أشتغل عشجؾ ، ككشت آخح مغ مالظ ، كمغ 
بزاعتظ ، كتبت إلى هللا فيل تأذف لي أف أدفع لظ كل ما أخحتو مشظ ، كثسغ البزاعة التي أخحتيا ضمسًا 

كإف شئت فأنا جاىد أف تكػف عشجؼ في  كعجكانًا ، قاؿ لو: وهللا أنا أسامحظ مغ كل أعساقي مقابل ىحه التػبة ،
 السعسل مخة ثانضة .

 إذا إنداف اصصمح مع هللا ، لساذا الحضاة نعسة ؟ تحل بيا كل السذكبلت يسكغ أف تخد كل شيء إلى صاحبو . 

 السقتشضات ال زكاة فضيا :

ػؼ ، يػجج أكاف ، يػجج الدؤاؿ اآلف بأؼ سعخ تقّضع سمع التجارة عشج إخخاج الدكاة ؟ شبعًا يػجج في السحل رف
قجكر ، يػجج صحػف ، ىحا الذيء التي تعخض بو البزاعة مغ أثاث السحل ال يقضع ، كل محل لو كسائل 

 السػازيغ كال اآلالت ، لعخض البزاعة فبل تقـػ األكاني التي تػضع فضيا سمع التجارة ، كال األقفاص ، كال
، ىحه كميا كسائل ، فالسحل التجارؼ كالعجة كآالت الحخفة كالخدف  ، السشذار ، القجـك ، السحخاث ، الجكالبالسشػاؿ

 كالخفػؼ كما إلى ذلظ ىحه تعج مغ السدتيمكات أك مغ الثػابت التي ال تقّضع فضيا الدكاة .
قاؿ: السعتبخ في رأسساؿ التجارة الحؼ يجب تدكضتو ىػ الساؿ الدائل أك رأس الساؿ الستجاكؿ ، أما السباني كاألثاث 

 ابت لمسحبلت التجارية كنحػه مسا ال يباع كال يحخؾ فبل يحتدب عشج التقػيع كال تخخج عشو الدكاة . الث
فقج ذكخ الفقياء أف السخاد في عخض التجارة ىػ ما يعج لمبضع كالذخاء ألجل الخبح ، عخكض التجارة ما يعج لمبضع 

 كالذخاء مغ أجل الخبح بجلضل حجيث سسخة: 
 كالدبلـ يأمخنا أف نخخج الرجقة مسا نعجه لمبضع(())كاف عمضو الربلة 

 ]أبػ داكد عغ سسخة بغ جشجب[
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إذًا ال تقّضع األكاني التي تػضع فضيا سمع التجارة كال األقفاص كال السػازيغ كال اآلالت كما إلى ذلظ كيػجج تفرضل 
كضاس الحؼ يدتعسميا تجار لصضف ، قاؿ: في األكاني التي تػضع فضيا عخكض التجارة كقػاريخ العصاريغ كاأل

الحبػب كالدخكجي كالجع التي يدتعسميا تجار الخضل إف أريج بضعيا مع ىحه األشضاء فيي ماؿ لمتجارة ، أنت عشجؾ 
فخضًا بزاعة غضخ معبأة ، كعشجؾ عمب ليا ، كلكغ ىحه العمب تػضع فضيا البزاعة كتدمع لمذارؼ، األكاني 

بالدكاة ، أما العمب السعجة لتعمضب ىحه البزاعة فيحه يدكى عشيا ، ألنيا  الثابتة في السحل ىحه لضذ ليا عبلقة
 مغ لػاـز عخكض التجارة .

ىحه األكاني إف أريج بضعيا مع ىحه األشضاء فيي مغ عخكض التجارة ، كإف لع يخد بضعيا ال تعج مغ عخكض 
 بو ، السقتشضات ال زكاة فضيا . التجارة ، بالسشاسبة دائسًا العمساء فخقػا بضغ شيء تقتشضو كشيء تتاجخ 

 ُتقّضع التجارة عشج إخخاج الدكاة بالدعخ الحالي :

قاؿ: بأؼ سعخ تقّضع سمع التجارة عشج إخخاج الدكاة ؟ السذيػر أنيا تقـػ بالدعخ الحالي التي تباع بو الدمعة في 
و التجارة قاؿ : قضسو بشحػ الدػؽ عشج كجػب الدكاة ، كقج جاء عغ جابخ بغ زيج مغ التابعضغ في عخض يخاد ب

مغ ثسشو يـػ حمت بو الدكاة ثع أخخج زكاتو . كىحا قػؿ معطع الفقياء ، يقّضع بالدعخ الحؼ يباع فضو كقت أداء 
الدكاة ، أؼ سعخ الدػؽ ، لكغ العمساء دققػا بدعخ الجسمة كالسفخؽ ، أنت تاجخ جسمة تبضع بالجسمة فمحلظ الحكع 

بضع جسمًة ، يػجج رأؼ آخخ البغ عباس رحسو هللا تعالى كرضي عشو قاؿ : البأس الذخعي أف تقضسيا بدعخ الس
بالتخبز حتى تباع كعشجئٍح تدكى ، إذا بزاعة تباع خبلؿ يػمضغ أك ثبلثة أك أسبػع نبضعيا كندكي عشيا أما إذا 

 كاف كاسضًا بضتًا فتقجر .
اشتخػ بو الدمعة ال قضستيا ، لكغ السذكمة إذا كقاؿ بعس العمساء: إف بعس الفقياء قالػا : يدكي الثسغ الحؼ 

زكضت بثسغ الذخاء أحضانًا تيبط األسعار ، حجثشي أخ كخيع قاؿ لي وهللا عشجؼ بزاعة أرقاميا فمكضة ، اشتخػ 
الكضمػ بسئتضغ ال يػجج مغ يجفع عذخ لضخات في الكضمػ في ىحه الحالة إذا ألدمشاؾ بثسغ الذخاء يػجج مذكمة كبضخة 

كإذا قمشا : سعخ الكمفة أيزًا يػجج مذكمة ، لحلظ رأؼ العمساء البزاعة تقّضع بدعخ بضعيا قج يختفع ثسشيا فإذا ججًا ، 
ارتفع ثسشيا ىحا لرالح الفقخاء ، كقج يقل ثسشيا بكع ؟ بدعخ الدػؽ يكػف عجاًل ، يػجج رأؼ كججتو في بعس 

البزاعة لػ أردت أف تذتخؼ مغ مرجرىا ما يداكييا السػسػعات الفقيضة ىػ الدعخ التبادلي ، أؼ أنت تبضع ىحه 
كع تجفع ؟ سعخ أف تعضج البزاعة إلى مكانيا ، أؼ سعخ الذخاء ، عمى كّل القزضة فضيا خبلؼ األقػػ أف تقّضع 
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 بدعخ السبضع . 

 دفع الدكاة عضشًا أك نقجًا لرالح الفقضخ :

أـ مغ قضستيا ؟ مقبػؿ التاجخ أف يقجـ زكاتو مغ  يػجج عشجنا سؤاؿ آخخ التاجخ ىل يخخج زكاتو مغ عضغ الدمعة
بزاعتو أـ مغ الساؿ ؟ قاؿ : بعج تقضضع الدمع التجارية كسا ذكخنا بقي أف نعخؼ مع يخخج التاجخ زكاتو ؟ ىل 
يجػز أف يخخجيا جدءًا مغ البزاعة التي عشجه أـ يخخجيا نقػدًا بقضسة الػاجب ؟ ىشاؾ عجة أقػاؿ ؛ القػؿ األكؿ : 

بػ حشضفة كالذافعي في أحج أقػالو أف التاجخ مخضخ بضغ إخخاج الدكاة مغ قضسة الدمعة كبضغ إخخاجيا مغ يخػ أ
عضشيا ، لكغ أنا أقػؿ لكع كمسة دقضقة فضسا أرػ أنو ال يجػز أف تؤدؼ زكاة مالظ مغ بزاعتظ إال إذا كانت 

مسكغ أف يؤدؼ زكاة مالو ىحه الشكاشات ؟ بزاعتظ نافعًة لمفقخاء ، إذا إنداف عشجه معسل نكاشات أسشاف مثبًل 
الفقضخ ما أكل لحسة حتى يشكر أسشانو ال يػجج شيء ، يػجج بزائع ثانػية ، إنداف قاؿ لي : سأدفع زكاة مالي 
نضػنات ما ىحا الكبلـ ؟ ىل يػجج بضت ال يػجج بو نضػف ؟ عمى العضج خح ىحه العذخ نضػنات زكاة مالي ، شيء 

قجـ زكاة الساؿ مغ بزاعتظ إال إذا كانت بزاعتظ أساسضة في حضاة الفقضخ ، قج يقجـ مزحظ ، ال يجػز أف ت
 ثضابًا في الذتاء جػخ جضج ، قج يقجـ مػادًا غحائضة جضجة .

يخػ أبػ حشضفة كالذافعي رحسيع هللا تعالى أف التاجخ مخضخ بضغ إخخاج الدكاة مغ قضسة الدمعة أك إخخاجيا مغ 
خ تاجخ ثضاب يجػز أف يخخج مغ الثضاب نفديا لكغ يػجج ثضاب سابغة ، يػجج ثضاب تمبذ عضشيا ، فإذا كاف التاج

في مشاسبات نادرة ججًا ، إندانة فقضخة تخيج أف تختجؼ ثضابًا شػاؿ الذتاء تعصضيا بحلة عخس فخضًا أيزًا مدتحضمة ، 
ل نسخة شكل ، أربعة كأربعػف يػجج حكسة ، صجقػني كال أبالغ أف بعزيع سامحو هللا قجـ زكاة مالو أححية ك

كاثشاف ك أربعػف ، ىل تدتصضع أف تؤدؼ ىحا إلنداف ؟ قزضة رفع عتب كقزضة سقط الػجػب كإف لع يحرل 
 السصمػب .

أكؿ رأؼ : يجػز أف تخخجيا عضشًا كيجػز أف تخخجيا نقجًا ، يػجج رأؼ آخخ قاؿ: يجب إخخاج الدكاة مغ قضع 
ساؿ أيدخ ، قج تأتضظ زكاة لدت بحاجة إلضيا ، أحضانًا دعظ مغ الدكاة تقجـ لظ الدمعة ال مغ عضشيا ، الحقضقة ال

قصعة قساش ىجية وهللا جضجة لكغ الخضاشة تأخح خسدة آالؼ لضخة ، أك ال يػجج خضاشة ، اآلف تأخح ثػبًا جاىدًا 
، ىحا الفقضخ يشبغي بألفضغ ، يػجج أشضاء يجب أف تشتبو ، لضذ قزضة دفع كإسقاط حداب ، القزضة أعسق مغ ذلظ 

 أف يشتفع بيحه الدمعة .
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الخأؼ السعتسج أف تجفع الدكاة عضشًا أك نقجًا لرالح الفقضخ ، الفقضخ يخيج أف يذتخؼ في العضج ألبدة ألكالده جضج ، لػ 
ذىب إلى الدػؽ لضذتخؼ ىحه األلبدة سضجفع ثسغ كمفتيا مع ربح الجسمة كربح السفخؽ ، أنت إذا كشت تاجخ جسمة 

مت الدكاة لمفقضخ بدعخ الجسمة معشى ذلظ أنظ أعصضتو شضئًا ال يدتصضع شخاءه مغ الدػؽ إال بدعخ أعمى ىػ قج
يأخح مشظ ىحا الساؿ لضذتخؼ بو ألبدة ، يجب أف تخاعي مرمحة الفقضخ ، إذا كاف الساؿ الحؼ تجفعو ليحا الفقضخ 

اعتظ ، أما إذا أردت أف تعصضو زكاة مالظ سضذتخؼ بو ألبدة كأنت تاجخ ألبدة األكلى أف تعصضو مغ عضغ بز
كىػ لضذ بحاجة إلضيا مزصخ لضبضعيا كي يذتخؼ بثسشيا البخذ حاجاتو ال ، أعصو الساؿ أكلى ، ىحا اإلنداف 
يجب أف يشتفع مشظ ال أف تمقي لو شضئًا ال يحتاجو ، أحضانًا يحتاج إلى الدمعة ال إلى الساؿ ، كأحضانًا يحتاج إلى 

 الدمعة ، فاألكلى أف تخاعي مرمحة الفقضخ . الساؿ ال إلى
الخأؼ يسكغ لمتاجخ الحؼ يخخج الدكاة بشفدو ، كيعمع أف الفقضخ في حاجة إلى عضغ الدمعة فقط تحققت مشفعة 

 الفقضخ ، ىحا ىػ السقضاس .
يػجج رأؼ رائع ججًا يقػؿ : أداء الدكاة عضشًا يجػز مصمقًا كال يجػز مصمقًا ، كيجػز في بعس الرػر لمحاجة أك 
السرمحة الخاجحة ىحا القػؿ مغ أعجؿ األقػاؿ ، فإف كاف آخح الدكاة يخيج أف يذتخؼ بيا كدػًة فاشتخػ لو رب 

الثضاب التي عشجه كأعصاىا فقج يقّضسيا بأكثخ مغ الدعخ كقج الساؿ كدػًة فيػ أكلى ، كقج أحدغ إلضو أما إذا قّضع ىػ 
يأخح الثضاب مغ ال يحتاج إلضيا ، بل يبضعيا فضبضعيا بثسغ بخذ ، فضتزخر ، أؼ الخأؼ السعتجؿ ابحث عغ 
ع مرمحة الفقضخ ، قجـ لو شضئًا ثسضشًا ، إف كانت بزاعتظ تشفعو كتشفع أكالده قجميا لو ، كإف كاف مالظ يشفعو كيشف
أكالده قجـ لو الساؿ ، كإذا الفقضخ مقرخ يجخغ يذخب أحضانًا كىػ يمػذ بظ فإذا قجمت لو زكاة مالظ شعامًا يأكمو 

 أكالده أيزًا مقبػؿ ، األمخ في بحبػحة كفي سعة . 

 كل إنداف يصبق فقخة مغ مشيج هللا يؤدبو هللا عم  تقرضخه في الباقي :

بلـ الخسذ ، كالدكاة تعج الشطاـ األمثل لمتفاكت في األرزاؽ بضغ بشي البذخ ، أييا األخػة ، الدكاة أحج أركاف اإلس
كالدكاة كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ تحرغ الساؿ ، كقج كرد عشو أيزًا أنو : "ما تمف ماؿ في بخ أك بحخ إال 

خ يجفع زكاة مالو بحبذ الدكاة "، أنت تحرغ الساؿ ، لكغ ىشاؾ مبلحطة أججني مزصخًا أف أذكخىا ، يأتي تاج
ال يػجج عشجه مذكمة أحضانًا يتمف مالو ، يقػؿ لظ : عجضب أنا أديت الدكاة ، يػجج مذكبلت تأتي أنا لضذ لي إال 
جػاب كاحج لصضف عمى شكل مثل شالب جاء إلى السجرسة معو باقة كرد ، فاألستاذ أخحىا مشو ، كشكخه عمضيا ، 
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إذا أنت قجمت ىحه الباقة تخيج أف تسشعي مغ أف أربضظ ، دقضق كبلمي ، كرحب بو ، افتح كضضفتظ لع يكتبيا ، أؼ 
إذا ىحا اإلنداف أدػ زكاة مالو كلو أعساؿ ال تخضي هللا في البضت كخارج البضت كسيخات كاختبلط كلكغ ىػ مؤد 

ذا اإلنداف فقط دفع زكاة مالو أؼ بيحيغ القخشضغ المحيغ دفعتيع تخيج هللا عد كجل أال يخبضظ أبجًا ، أنا أؤكج لكع إ
زكاة مالو كما كاف مشزبصًا بالذؤكف األخخػ ال تسشعو زكاة مالو مغ أف يؤدبو هللا عد كجل ، يػجج أشخاص 
يشتبيػف انتباىًا آخخ يقػؿ لظ: أنا راض لػالجتي ، أعخؼ رجبًل يخضي كالجتو بذكل غضخ معقػؿ ، لػ شمبت شضئًا 

، كىػ عشج أقجاميا لكغ إذا سافخ إلى بمج لو أعساؿ ال تخضي هللا أبجًا ، فأصضب نادرًا الداعة الثانضة لضبًل يأتضيا بو 
 بسذكمة تعجب ، إذا أنت تخضي كالجتظ هللا ال يخبضظ !!

 أنا أشسئشكع كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: " كأنا نبي مخسل ال أدرؼ ما يفعل بي"
، ككغ بارًا بػالجيظ ، كارُج هللا أف يحفطظ مغ كل سػء ، أدِّ زكاة مالظ ، ك ارُج مغ هللا أف يحفع لظ بقضة مالظ 

أما أنت تبخ كالجيظ ، كتجفع زكاة مالظ ، كتصالب هللا كأف لظ ديشًا أف يحفطظ ، هللا عد كجل شمضق اإلرادة كال 
ب يشتطخ يحكسو مخمػؽ في الكػف ، أدِّ زكاة مالظ ككغ بارًا بػالجيظ لكغ ما لع تؤِد جسضع بشػد السشيج فيشاؾ تأدي

اإلنداف ، ىحا كبلـ دقضق ، يػجج شخز ال يعخؼ مغ الجيغ إال تأدية زكاة مالو ، شخز آخخ ال يعخؼ مغ 
الجيغ إال الحج كالعسخة ، شخز ثالث يا رضا هللا كرضا الػالجيغ ، ال يػجج عشجه إال رضا الػالجيغ ، يػجج أعساؿ 

إنداف يصبق فقخة مغ السشيج لعل هللا عد كجل يؤدبو ال تخضي هللا ، يػجج عبلقات مالضة غضخ مشزبصة ، فكل 
عمى تقرضخه في بقضة مػاد السشيج ، كىحا السثل تحكخكه جاء شالب بباقة كرد كما كتب كضضفتو األستاذ يزصخ أف 

 يعاقبو أستاذه ىحه لػحجىا كىحه لػحجىا . 

 الذكخ مغ أرق  ما يفعمو اإلنداف :

 خح الدكاة مغ السحدشضغ األغشضاء كاف يرمي عمضيع ألف هللا عد كجل يقػؿ: عجضب ملسو هيلع هللا ىلص لسا كاف يأ
ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع    ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 [ 103] سػرة التػبة: 

 نداف .الجعاء لصضف ججًا ، الذكخ مغ أرقى ما يفعمو اإل
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 أسئمة ك أجػبة :

 ىل الدضارة الخاصة أـ العامة تجخل في الساؿ الحؼ يجفع عشو الدكاة ؟
الدضارة مدتيمكة مغ السقتشضات ، معفاة مغ الدكاة ، لكغ سضارة األجخة إذا فاض مغ أجختيا عغ مرخكفظ فعمضيا 

 زكاة .
 كالخدارة؟تجارة السزاربة ىل ليا عبلقة بخأس الساؿ أـ فقط بالخبح 

 السزاربة إنداف مشو الساؿ كإنداف مشو الجيج فراحب الساؿ عمضو أف يؤدؼ زكاتو عغ الساؿ كعغ الخبح معًا .
 ىل تجػز جسعضة الساؿ بضغ األقارب؟

 .القخعة أك بالجكر أك بحدب الحاجةال شيء عمضيا كل إنداف دفع بالذيخ ألف لضخة كىع عذخة أعصػىا لػاحج إما ب

 ب العالسضغ كالحسج هلل ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1048 

 خغضب بالدكاة كالتخىضب مغ مشعيا: زكاة عخكض التجارة: الت25الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّستشا 
إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمِّسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا ، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو ، 

بو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشا
 الرالحضغ . 

 التخغضب بالدكاة كالتخىضب مغ مشعيا :

أييا األخػة الكخاـ ، ىحا الجرس الخامذ كاألخضخ إف شاء هللا تعالى في مػضػع الدكاة كنحغ في ىحه الجركس 
خكض التجارة ، ىحا الجرس األخضخ متعمق في التخغضب بالدكاة كالتخىضب األربعة الدابقة لع نتحجث إال عغ زكاة ع

مغ مشعيا ، كالحقضقة أف هللا سبحانو كتعالى يؤيج تذخيعو بسؤيجات تخغضبضة كتخىضبضة ، لحلظ أحج كبار عمساء 
عالى حضشسا الحجيث أّلف كتابًا كبضخًا في الحجيث الذخيف : سساه التخغضب كالتخىضب ، ذلظ أف هللا سبحانو كت

كصف أنبضاءه الكخاـ كصفيع بأنيع يعبجكنو رغبًا كرىبًا ، كحضشسا كرد في بعس اآلثار القجسضة أف يا رب أؼ 
عبادؾ أحب إلضظ حتى أحبو بحبظ ؟ قاؿ : أحّب عبادؼ إلي تقي القمب نقي الضجيغ ال يسذي إلى أحج بدػء ، 

شبي الكخيع : الميع إنظ تعمع أنشي أحبظ كأحب مغ يحبظ أحبشي كأحّب مغ أحبشي كحببشي إلى خمقي ، فقاؿ ىحا ال
 فكضف أحببظ إلى خمقظ ؟ قاؿ : ذكخىع بآالئي كنعسائي كببلئي .

، مغ خبلؿ الشعع التي أسبغيا عمضشاأؼ يدتشبط مغ ىحا الشز أف العبج البج مغ أف يستمئ قمبو محبًة هلل عد كجل 
كالبج مغ أف يستمئ قمب السؤمغ مغ الخػؼ مغ هللا مغ خبلؿ الشقع التي نخاىا مغ حػلشا ، كالبج مغ أف يستمئ قمب 
السؤمغ تعطضسًا مغ اآليات الجالة عمى عطسة هللا ، فضشبغي أف يكػف في قمب كل مؤمغ تعطضع كخػؼ كمحبة ، 

ؼ ببل محبة مذكمة ، تعطضع ببل محبة كال خػؼ كالبج مغ تػازف ىحه السذاعخ ، محبة ببل خػؼ مذكمة ، كخػ 
مذكمة ، البج مغ أف يستمئ قمب السؤمغ بالحب بدبب الشعع التي أسبغيا هللا عمضو ، كبالخػؼ مغ جخاء الشقع 
كالسرائب التي تحل بسغ حػلو ، كالتعطضع هلل مغ خبلؿ اآليات الجالًة عمى عطسة هللا هلالج لج ، لحلظ البج مغ 

 فع الدكاة كالتخىضب مغ مشعيا . التخغضب في د
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 هللا عد كجل ْضشسا يأمخ يعمل :

بالسشاسبة قّمسا يحتاج القػؼ إلى أف يعمل أكامخه لسغ يأمخه بيا ، افعل كحا لكغ حضشسا يأتي القػؼ كيعمل افعل كحا 
عباد مغ بضجه مغ أجل كحا ، افعل كحا ألف ىحا يشفعظ ، فيحا كساؿ كبضخ ججًا في اآلمخ ، خالق األكػاف رب ال

 ممكػت كل شيء إذا أراد شضئًا أف يقػؿ لو : كغ فضكػف حضشسا يأمخ يعمل ، يعصضظ العمة: 
 ﴿ َكَأِقِع الَربَلَة ِإَف الَربَلَة َتْشَي  َعِغ اْلَفْحَذاِء َكاْلُسْشَكِخ َكَلِحْكُخ َّللَاِ َأْكَبُخ  

 [ 45] سػرة العشكبػت: 

 شيء جسضل: 

ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع  ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػا  ِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 [ 103] سػرة التػبة: 

تصيخىع كتدكضيع بيا كصلِّ عمضيع إف صبلتظ سكغ ليع ، اسع الدكاة مخيح مغ تدكضة الشفذ ، الشفذ تدكػ عغ 
لى هللا ، بخبلؼ كمسة ضخيبة مغ أؼ فعل اشتقت الزخيبة ؟ مغ اإلنفاؽ ، الشفذ تصيخ ، كالشفذ تدسػ إ

الزخب أما الدكاة فسغ التدكضة ، كاضعػ األنطسة األرضضة يعجبػف ، اإلنداف يحتاؿ احتضااًل ال حجكد لو لضتيخب 
مغ دفع ىحه التي تفخض عمضو، لكغ يقبل السؤمشػف عمى دفع الدكاة شػاعضًة مغ دكف مصالبة ، مغ دكف قيخ ، 

 مغ دكف جبخ ، ألف أمخ هللا عد كجل مقجس عشج السؤمغ . 

 اإلسبلـ مشيج كامل :

أخػانشا الكخاـ ، ىشاؾ مغ يعتقج أف في اإلسبلـ أكلػيات ، كأنا مع ىؤالء لكغ إياؾ أف تقػؿ : إف في اإلسبلـ 
جك لظ صغضخة ىي ليا جػىخًا كقذػرًا ، ال ، ىحا كبلـ فضو سػء أدب ، اإلسبلـ مشيج كامل حتى األشضاء التي تب

قضسة كبضخة ججًا ، أؼ تبدسظ في كجو أخضظ صجقة ، أف تسضط األذػ عغ الصخيق ىػ لظ صجقة ، أف تأمخ 
 بالسعخكؼ كتشيى عغ السشكخ ىػ لظ صجقة .

حجثشي أخ كقاؿ لي : أنا سبب تػبتي كإقبالي عمى هللا كاصصبلحي مع هللا سائق تكدي ، كشت أحسل حاجات مغ 
اجات شخاب محـخ خسخ ، فمسا لسح الدائق ىحه الحاجة أكقف السخكبة كشخدني كلع أستصع أف أركب بضغ ىحه الح

 لشرف ساعة تقخيبًا ، فذعخت بالحؿ فكاف ىحا السػقف مغ ىحا الدائق سبب تػبتي .
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تكدخ أنت أمامظ أشضاء كثضخة ، ال أدرؼ إف كاف السثل كاضحًا ؟؟ يسكغ أف تزخب إندانًا ضخبًا مبخحًا حتى 
عطامو ثع تقػؿ لو : ادفع لي أجختي لقج أتعبتشي ، كاألجخة ألف ضعف ، ثع تقػؿ لو : اشكخني ، يشبغي أف 
تذكخني ، أؼ ىل ىشاؾ قيخ كيحا القيخ ؟ تزخبو ضخبًا مبخحًا كتيضشو كيجفع لظ أجختظ عمى ىحا الزخب ثع 

يشاؾ إحباط عاـ لكغ ىحا اإلحباط العاـ يحتاج يذكخؾ . ىحا حاؿ السدمسضغ الضـػ ، ىحا الحاؿ ال يخضي أحجًا ، ف
إلى إيساف قػؼ باهلل عد كجل ، يحتاج إلى ثقة أف هللا لغ يتخمى عغ السؤمشضغ ، كأف ىحا امتحاف صعب ، كنخجػ 

 هللا أف نشجح فضو ، أف نشجح بثقتشا بحكسة هللا ، كثقتشا بخحستو ، كثقتشا بأنو سضشرخنا .
ال يػجج في اإلسبلـ جػىخ ، لب كقذخ ، لكغ ىشاؾ أكلػيات ، أكضح مثل مدتحضل أف تجخل إلى بضت تجج فضو 
صػرة معمقة عمى الحائط كأنت تعمع عمع الضقضغ أف أىل ىحا البضت ال يرمػف إشبلقًا ، كلضدػا مشزبصضغ إشبلقًا ، 

ه الرػرة مكخكىة أك محخمة كبلـ لضذ لو معشى ، كنداءىع سافخات ، كبشاتيع فاجخات، مثبًل ، فأف تقػؿ لو : ىح
 أكبخ دلضل عمى أف في اإلسبلـ أكلػيات ىحا الحجيث الذخيف الرحضح : 

ِكَتاِب َقْػًما ِمْغ َأْىِل الْ ))َعْغ اْبِغ َعَباٍس َأَف ُمَعاًذا َقاَؿ َبَعَثِشي َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ ِإَنَظ َتْأِتي 
 َفاْدُعُيْع ِإَل  َشَياَدِة َأْف ال ِإَلَو ِإاَل َّللَاُ َكَأنِّي َرُسػُؿ َّللَا ((

 ]متفق عمضو َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس[

اعل إال هللا ، ال رافع إال العقضجة كميا مجسػعة في ىاتضغ الكمستضغ ال إلو إال هللا ، ال معبػد بحق إال هللا ، ال ف
 ، ال معد إال هللا ، ال ناصخ إال هللا ، ال معد إال هللا ، ال محؿ إال هللا ، ال معصي إال هللا ، ، ال خافس إال هللاهللا

ال مانع إال هللا ، ىػ السدضخ السترخؼ ، يج هللا تعسل في الخفاء ، يج هللا فػؽ أيجييع ، كما رمضت إذ رمضت كلكغ 
كمسة التػحضج كالجيغ كمو تػحضج ، بل إف شخائع الدساء  هللا رمى ، ىحه كمسة التػحضج كما تعمست العبضج أفزل مغ

 كميا تػحضج كالجلضل: 

ي ِإَلْضِو َأَنُو اَل ِإَلَو ِإاَل َأَنا َفاْعُبُجكِف    ﴿ َكَما َأْرَسْمَشا ِمْغ َقْبِمَظ ِمْغ َرُسػٍؿ ِإاَل ُنػِْ
 [ 25] سػرة األنبضاء: 

تبادر إلى شاعتو ىحه كاحجة ، فاعبجكه ، اإلسبلـ عقضجة كعسل ،  أف تعخفو إليًا مػجػدًا ، كاحجًا كامبًل ، كأف
 العقضجة التػحضج كالعسل العبادة ، ال إلو إال أنا فاعبجكف . 

 )) . . . َفاْدُعُيْع ِإَل  َشَياَدِة َأْف ال ِإَلَو ِإاَل َّللَاُ َكَأنِّي َرُسػُؿ َّللَا ((
 ]متفق عمضو َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس[
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 ال يقبل أف يتخؾ عباده مغ دكف تػجضو :هللا تعال  

لكغ ىحا اإللو العطضع ال يقبل كال يعقل أف يتخؾ كيجع عباده مغ دكف تػجضو ، يػجج أب في األرض يخػ ابشو 
يقتخب مغ السجفأة كسػؼ تحخقو السجفأة كيبقى ساكتًا ؟ ال يبقى جالدًا ، بل يشجفع إلضو لضسشعو ، ىحه رحسة األب ، 

 عباده مغ دكف تػجضو، مغ دكف رسائل ، مغ دكف كتب سساكية ، مغ دكف أنبضاء مدتحضل ، قاؿ لحلظ أف يجع هللا
 تعالى: 

 ﴿ ِإَنا ُكَشا ُمْخِسِمضَغ  
 [5] سػرة الجخاف: 

 )) . . . َفاْدُعُيْع ِإَل  َشَياَدِة َأْف ال ِإَلَو ِإاَل َّللَاُ َكَأنِّي َرُسػُؿ َّللَا ((
 َعبَّاٍس[ ]متفق عمضو َعْغ اْبغِ 

 ىحا الجيغ كمو ، إلو مػجػد كاحج كامل رحضع ، بعث رسبًل ككتبًا ، كنحغ نبضشا رسػؿ هللا قاؿ: 

ـٍ كَ   َلْضَمٍة . . . (()) . . . َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ َفَأْعِمْسُيْع َأَف َّللَاَ اْفَتَخَض َعَمْضِيْع َخْسَذ َصَمَػاٍت ِفي ُكلِّ َيْػ
 َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس[]متفق عمضو 

 بعج أف نصق بالذيادتضغ بادر إلى الربلة : 

ُتَخُد ِفي ُفَقَخاِئِيْع . . ْع فَ )) . . . َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ َفَأْعِمْسُيْع َأَف َّللَاَ اْفَتَخَض َعَمْضِيْع َصَجَقًة ُتْؤَخُح ِمْغ َأْغِشَضاِئيِ 
.)) 

 []متفق عمضو َعْغ اْبِغ َعبَّاسٍ 

فكأف ىحا التقجيخ الحكضع أف أمػاؿ الدكاة في مجتسع السدمسضغ تكفي فقخاء السدمسضغ ، فإذا قاؿ لي أحجىع : أيغ 
الشطاـ السالي في اإلسبلـ ؟ أقػؿ لو : الدكاة نطاـ تكافمي ، نطاـ تعاكني ، نطاـ عبادؼ ، ىي الدكاة ألنيا تؤخح 

 مغ أغشضائيع كتخد إلى فقخائيع.

 ـ لّب كال قذػر كلكغ في اإلسبلـ أكلػيات :لضذ في اإلسبل

بالسشاسبة مغ أعصى زكاة مالو لسغ ال يرمي جاحجًا بحقيا ال تدقط عشو الدكاة ، انتبو مغ أعصى زكاة مالو لسغ 
ال يرمي جاحجًا بحقيا ال تدقط عشو الدكاة ، ككأنو ما دفع الدكاة ، ألف الدكاة تؤخح مغ أغشضائيع أؼ مغ أغشضاء 

 كتخد إلى فقخائيع أؼ إلى فقخاء السدمسضغ كاضح .  السدمسضغ
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 )) . . َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ َفِإَياَؾ َكَكَخاِئَع َأْمَػاِلِيْع . . . ((
 ]متفق عمضو َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس[

لدكاة كيأخحىا عشجه أربعػف بقخة كمغ ىحه األبقار بقخة غالضة عمضو كثضخًا ، أؼ ىحه أرقى بقخة عشجه فضأتي عامل ا
 مشو ؟! قاؿ: 

 )) . . َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ َفِإَياَؾ َكَكَخاِئَع َأْمَػاِلِيْع . . . ((
 ]متفق عمضو َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس[

 دعو يختار ىػ لظ البقخة التي يخيج ، ىحه رحسة . 

َجاب  (( )) . . . َكاَتِق َدْعَػَة اْلَسْطُمػـِ َفِإَنُو َلْضَذ َبْضَشَيا ِْ  َكَبْضَغ َّللَاِ 
 ]متفق عمضو َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس[

إذًا لضذ في اإلسبلـ لب كال قذػر كلكغ في اإلسبلـ أكلػيات ، مغ تصبضقات ىحه القاعجة أف أخًا كخيسًا يجخل في 
يػجج  حػار مع إنداف ممحج يحكخ لو الجغ ، يقػؿ لو : أيغ الجغ؟ أثبت لي كجػد الجغ ، ال يػجج دلضل عمسي

دلضل إخبارؼ ألنظ آمشت باهلل إيسانًا عمسضًا مغ خبلؿ ىحا الكػف ، كألنظ آمشت بالقخآف إيسانًا عمسضًا مغ خبلؿ 
إعجازه ، كألنظ آمشت بسغ جاء بيحا القخآف إيسانًا عمسضًا مغ خبلؿ الكتاب الحؼ معو انتيى دكر العقل جاء دكر 

فأنت إيسانظ بالجغ إيساف ترجيقي ال إيساف تحقضقي ، إيساف  الشقل ، أخبخؾ هللا أف ىشاؾ مخمػقات مغ الجغ
إخبارؼ أك إيساف سسعي ، ىحه كميا مرصمحات لسعشى كاحج ، إيساف سسعي ، إيساف إخبارؼ ، إيساف ترجيقي ، 
ألف الجغ لضذ ليع أثخ نخاه بأعضششا حتى نحكع عمى السؤثخ ال يػجج شيء ، خبخ فقط ، فأؼ أخ يجخل في حػار 

اف يشكخ كجػد هللا كيأتي عمى ذكخ الجشة مثبًل يقػؿ أيغ الجشة كالشار كالجغ كالسبلئكة ؟ ىحا شخيق مع إند
 ، ىحه كميا مػضػعات إخبارية يؤمغ بيا مغ آمغ باهلل أكاًل . دجكدم

 اإليساف بالضػـ اآلخخ عقمي أـ نقمي ؟

إخبارؼ ، تحقضقي أـ ترجيقي ؟ مغ لكغ مغ لصضف ما قخأت اإليساف بالضـػ اآلخخ عقمي أـ نقمي ؟ عقمي أـ 
يجضبشي ؟ ترجيقي عشج كل عمساء العقضجة ، اإليساف بالضـػ اآلخخ إيساف ترجيقي ألف هللا أخبخنا ، أنا أرػ جببًل ، 
أرػ سيبًل ، أرػ بحخًا ، أرػ مصخًا ، أرػ ثمجًا ، لكغ ال أرػ الضـػ اآلخخ ، كال يػجج دلضل ، شبعًا لػ أف مخكبًة 

يق تخابي أقػؿ : سارت مخكبة ىشا مغ آثار عجبلتيا ، البعخة تجؿ عمى البعضخ ، الساء يجؿ عمى سارت في شخ 
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الغجيخ، األقجاـ تجؿ عمى السدضخ لكغ ال يػجج أثخ لمجشة كالشار في الجنضا ، إال أف ابغ قضع الجػزية رحسو هللا 
ـ اآلخخ إيساف عقمي تحقضقي كضف ؟ يقػؿ تعالى كىػ مغ كبار العمساء يشفخد مغ بضغ العمساء بأف اإليساف بالضػ 

، إنداف ال يػجج شعاـ إال  لظ: ال يسكغ كال يقبل كال يعقل كمدتحضل كألف ألف مدتحضل أف تجج غشضًا كفقضخاً 
، ككل يـػ باحتفاؿ ، ككل يـػ بدفخ ، كيدكغ في أجسل بضت ، كراكب أجسل مخكبة ، كيختجؼ أجسل الثضاب ،كأكمو

دتستع بالحضاة الجنضا إلى قسة رأسو ، كإنداف ال يجج ما يأكمو ثع تشتيي الحضاة ىكحا ؟! اآلف ككل يـػ بمقاءات ، كم
أقػياء يقتمػف الشاس بسئات األلػؼ ىكحا بخآء كقج انترخكا كتشتيي الحضاة ؟ شعػب بأكسميا دمخت قرفت أذلت 

 نيبت ثخكاتيا كشعػب . . 
لسػاشغ الحؼ فػؽ الػسط أك القخيب مغ الجضج لضذ بإمكانو أف ىل ترجقػف السػاشغ العادؼ في بمجنا العادؼ أك ا

يدرع أسشانًا زراعًة ، كل سغ بخسدضغ ألفًا ، يحتاج إلى ممضػنضغ ، بضشسا ىشاؾ يدرعػف األسشاف لكبلبيع ، يجخكف 
عسمضة قمب لكمب ، تػسضع شخياف ، يجخكف زرع مفرل لكمب ، اختراص شب نفذ لمكبلب ، كمب معو كآبة ، 

بضب نفدي ، الغشى الحؼ يتستعػف بو ال يرجؽ كمو ثخكات الذعػب كقيخ الذعػب كنيب ثخكات الذعػب ، لو ش
كاستغبلؿ الذعػب كتشتيي الحضاة ىكحا ، شعػب بأكسميا تسػت مغ الجػع في العخاء ك في البخد ببل شعاـ ، 

ًا كيسمي إرادتو عمى كل البذخ تقرف ك تيجـ بضػتيا ، كإنداف قػؼ معو أسمحة فتاكة بغفمة مغ الدمغ صار قػي
 كتشتيي الحضاة ىكحا ال يػجج شيء بعج ىحا . . .

 شيج هللا ال يػجج عبارة أممكيا ألعبخ عغ دىذتي لسغ يقبل بيحا الخبخ مدتحضل قاؿ تعالى: 
 ﴿ َفَػَربَِّظ َلَشْدَأَلَشُيْع َأْجَسِعْضَغ * َعَسا َكاُنػا َيْعَسُمػَف  

 [93-92] سػرة الحجخ: 

 اْعَسُمػا َما ِشْئُتْع   ﴿
 [40] سػرة فرمت: 

 تيجيج . 

ـٍ َتْذَخُز ِفضِو اأْلَْبَرارُ  ُخُىْع ِلَضْػ    ﴿ َكاَل َتْحَدَبَغ َّللَاَ َغاِفبًل َعَسا َيْعَسُل الَطاِلُسػَف ِإَنَسا ُيَؤخِّ
 [42]سػرة إبخاىضع: 
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 شخيق الفقخ كساـ شخؼ إف كاف شخيق الغش  أساسو معرضة :

قرز ال تعج كال تحرى كميا تؤكج أف في الدساء إليًا عطضسًا عاداًل ، نحغ في دار امتحاف ، بخبكع لػ خضختع 
اختضارًا صعبًا إما أف تكػف مطمػمًا كإما أف تكػف ضالسًا أييسا أىػف ؟ أف تكػف مطمػمًا أىػف ، إما أف تكػف فقضخًا 

شي إلى الجشة فأفزل شبعًا . السؤمغ يدعى لفخدكس اآلخخة فإذا إلى الجشة كإما أف تكػف غشضًا إلى الشار ، أما غ
 جاء مع فخدكس اآلخخة فخدكس الجنضا أنعع بو كأكـخ ، ال يػجج مذكمة قاؿ تعالى: 
َخـَ ِزيَشَة َّللَاِ اَلِتي َأْخَخَج ِلِعَباِدِه   َْ  ﴿ ُقْل َمْغ 

 [32] سػرة األعخاؼ: 

الشار ، كفقضخًا مع الجشة ، ال فقضخ ، أف تكػف صحضحًا كيشتيي األمخ إلى  أما لػ السػازنة بضغ أف تكػف غشضًا مع
 الشار أـ أف تكػف مخيزًا ال سسح هللا كال قجر كيشتيي األمخ إلى الجشة ؟ ال السخض .

لحلظ يػجج نقصة دقضقة ججًا أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أثشى عمى أف تكػف مدكضشًا ، قاؿ: "الميع اجعمشي 
 ًا كاحذخني مع السداكضغ" ، كبلـ جضج يػجج أحاديث أخخػ قاؿ: مدكضش

ُب ِإَل  َّللَاِ ِمْغ اْلُسْؤِمِغ الَزِعضِف َكِفي ُكلٍّ َخْضخ  (( َْ  ))اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػُي َخْضخ  َكَأ
 ] مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

كفق مشيج هللا يشبغي أف تكػف قػيًا ، ألنظ عجضب كضف نجسع بضغ الحجيثضغ ؟ سيمة إذا كاف شخيق القػة سالكًا 
إذا كشت قػيًا قػة ماؿ أك قػة مشرب أك قػة عمع خضاراتظ في العسل الرالح كبضخة ججًا ، خضاراتظ في العسل 
الرالح كاسعة ججًا ، أما إذا كاف شخيق القػة أف تكػف مشافقًا ، أك أف تكػف كاذبًا ، أك أف تكػف عاصضًا هلل ، أك 

 ديشظ مغ أجل ىحه الخفعة في الجنضا ، فبل عشجئح يكػف الزعف كساـ شخؼ لظ .أف تبضع 

خحىا قاعجة : إذا كاف شخيق الغشى أك شخيق القػة أك شخيق العمػ في األرض أساسو معرضة كنفاؽ كبضع الجيغ 
 ال أف تكػف فقضخًا ضعضفًا كساـ شخؼ كبضخ بحقظ . 

كثضخة ، ال أقبل بيحا ، كال أفعل ىحا كرب الكعبة ، كال يمضق بي  لحلظ مغ أسباب قػة شخرضة السؤمغ عشجه الءات
 أف أكػف كحلظ ، عشجه مػانع ، عشجه مشطػمة قضع ، عشجه انزباط . 
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َفَأْعِمْسُيْع َأَف َّللَاَ َقْج اْفَتَخَض )) . . . اْدُعُيْع ِإَل  َشَياَدِة َأْف اَل ِإَلَو ِإاَل َّللَاُ َكَأنِّي َرُسػُؿ َّللَاِ َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ 
ـٍ َكَلْضَمٍة َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ َفَأْعِمْسُيْع َأَف َّللَاَ اْفَتَخَض  َعَمْضِيْع َصَجَقًة ِفي َأْمَػاِلِيْع  َعَمْضِيْع َخْسَذ َصَمَػاٍت ِفي ُكلِّ َيْػ

((ُتْؤَخُح ِمْغ َأْغِشَضاِئِيْع َكُتَخُد َعَم  فُ  َجاب  ِْ  َقَخاِئِيْع َكاَتِق َدْعَػَة اْلَسْطُمػـِ َفِإَنُو َلْضَذ َبْضَشَيا َكَبْضَغ َّللَاِ 
 ]متفق عمضو َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس[

 الفقخ ناتج مغ سػء التػزيع ال مغ ْجع الخزؽ :

ي هللا عشو فضسا يػجج حجيث آخخ في الحقضقة أنا أعجه مغ أصػؿ األحاديث في باب الدكاة يقػؿ اإلماـ عمي رض
 يخكيو ملسو هيلع هللا ىلص عغ ربو: 

 ))إف هللا فخض عم  أغشضاء السدمسضغ في أمػاليع بالقجر الحي يدع فقخاءىع((
 ]الصبخاني في األكسط كالرغضخ عغ عمي[

ه أتسشى أف آتي بسثل أكضح ، حقضقة خصضخة ججًا أب عشجه خسدة أكالد ، جاءىع بخسدضغ كضمػ بختقاؿ ، أحج أكالد
أكل كالثاني لع يأكل ، شيء كثضخ ، خضخ كثضخ ، أكل أربع بختقاالت بجمدة كاحجة ، ىحا لع يأكل ، بيحه الكسضة 
الكبضخة ما عخفشا نفدضة األكالد ، مثبًل األكالد خسدة ، كجاء األب بعذخ بختقاالت ، إذا أحج األكالد أكل ثبلثة حـخ 

ؿ ، العجد مجركس حتى يكذف حقضقة األكالد الخسدة لحلظ ىشاؾ أخاه كاحجة إذا أكل أربع تخؾ أخاه ببل بختقا
حكسة بالغة ، األرزاؽ مقششة تقشضشًا حكضسًا ، ال يػجج أمة تغتشي إال عمى حداب أمة تفتقخ ، ال يػجج إنداف يبصخ 

 -بضخإف صح التع -إال عمى حداب فقضخ جائع ، ىحه الشقصة دقضقة ججًا كخصضخة ججًا ، كسضات األرزاؽ مجركسة 
أك مػزعة بحكسة بالغة ججًا ، بحضث لػ أف إندانًا أخح ما لضذ لو ضيخ أثخ شسعو في إنداف آخخ ، لػ إنداف 

 أخح ما لضذ لو ضيخ أثخ ذلظ في إنداف آخخ .

أؼ لػ فخضشا مػلجة تػلج كحا كضمػ كاط ساعي كيجب أف نأخح ثسغ ىحا التػلضج ممضػف لضخة مثبًل ، فإذا إنداف أخح 
، ءكلع يجفع الثسغ ، حسمشا إندانًا سعخًا أعمى مسا يشبغي أف يجفعو ، مذكمة ، يػجج دقة بالغة في كل شي الكيخباء

أؼ انحخاؼ في أخح ما لضذ لظ يشعكذ عمى إنداف آخخ ، كأف هللا سبحانو كتعالى يخيظ عسمظ ، عجكانظ انتيى 
 إلى ىحه الحالة لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 
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عم  أغشضاء السدمسضغ في أمػاليع بالقجر الحي يدع فقخاءىع كلغ يجيج الفقخاء إذا جاعػا أك  ))إف هللا فخض
 عخكا إال بسا يرشع أغشضاءىع((

 ]الصبخاني في األكسط كالرغضخ عغ عمي[

هللا أعمع ، كل األرزاؽ تكفي كل العباد ، لكغ لدػء تػزيع ىحا الكع عغ شخيق الطمع كالعجكاف ىشاؾ فقخ ، الفقخ 
اتج ال مغ حجع الخزؽ ، ال ، ناتج مغ سػء التػزيع ، فخضًا حفمة بخسدة كثسانضغ ممضػنًا ، حفمة عخس يقابميا كع ن

، ػجج صشابضخ محىبة ثسشيا بثسغ بضتشاب ال يسمظ أف يتدكج ؟؟ إذا كاف صشبػر ماء في بضت ثسشو بثسغ بضت ، ي
اؼ فقخ مجقع ، يػجج تػازف عجضب ىحا كمو مأخػذ إذا كاف ىشاؾ بحخ كإسخاؼ في جية يقابل ىحا البحخ كاإلسخ 

 مغ ىحا الحجيث: 

 )) . . . كلغ يجيج الفقخاء إذا جاعػا أك عخكا إال بسا يرشع أغشضاءىع ((
 ]الصبخاني في األكسط كالرغضخ عغ عمي[

كاحجة ، إذا أكل أكضح مثل البختقاؿ ، خسدة أكالد جاء األب بعذخ بختقاالت إذا أكل أحج أكالده ثبلث حـخ أخاه 
أربع حـخ أخاه كمضًا ، إذا أكل ثساني بختقاالت لػحجه حـخ أخػيو ، إذا أكميع كميع ما تخؾ شضئًا لحلظ قالػا: تدعػف 
بالسئة مغ ثخكات األرض بضج عذخة بالسئة ، أحج الشاس يدتغخب ، الدنا زنا كالقتل قتل ، لكغ أقخضشا قخضًا 

لخبا تجمخ مجتسعًا بأكسمو ، بذكل مخترخ الخبا يجعل الثخكة بأيجؼ قمة مغ كانتفعشا أيغ الحخاـ ؟ ألف قزضة ا
الشاس، أؼ الػضع الرحي الدمضع الحؼ يبعث عمى نسػ السجتسع أف تكػف الكتمة الشقجية متجاكلًة بضغ كل الشاس ، 

ػف بسخكبات ، كل الشاس عشجىع بضػت صحضة ، كيأكمػف شعامًا صحضًا ، كيختجكف ثضابًا سابغة كجضجة ، كيشتقم
كبإمكانيع أف يعالجػا أكالدىع معالجة شبضة ، كأف يذتخكا ليع المعب كاأللبدة الجسضمة ، لػ أف الكتمة الشقجية مػزعة 
 تػزيعًا كفق ىجػ هللا عد كجل ، أما إذا دخل الخبا تجسعت الثخكات بأيٍج قمضمة كحخمت مشيا الكثخة الكثضخة .

ضغ كاف كث المحضة لو لحضة كثة مستمئة بالذعخ ، ككاف رأسو ال شعخ فضو ، فدألو يخكف أف أحج الفبلسفة البخيصانض 
آخخ ما ىحا ؟ قاؿ لو: غدارة في اإلنتاج كسػء في التػزيع . ىحا الفضمدػؼ البخيصاني مخة سئل عغ الحخب 

كاف ، سئل عغ العالسضة الثالثة التي نعضذيا اآلف نحغ نعضر حخبًا عالسضة ثالثة معمشة ضج اإلسبلـ في كل م
الحخب العالسضة الثالثة قاؿ : ال أعمع عشيا شضئًا كلكغ الحخب العالسضة الخابعة بالحجارة . أؼ الحخب العالسضة الثالثة 
ال تبقي كال تحر ، حخب نػكية كاحجة ، سألتو مخة محيعة يبجك أنيا عمى جانب مغ الجساؿ قالت ليحا الفضمدػؼ : 

غ ذكائظ كجسالي ككاف ذكضًا ججًا قاؿ : كإذا كاف العكذ ؟ أؼ يجسع بضغ غبائظ لػ تدكجتشي جاءنا شفل يجسع بض
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 كذمامتي . 

 التخغضب في أداء الدكاة :

 أييا األخػة ، التخغضب في أداء الدكاة أقػػ آية: 
ُخُىْع َكُتَدكِّضِيْع ِبَيا    ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 [ 103] سػرة التػبة: 

لحلظ كاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا أخح الدكاة مغ غشي صمى عمضو يقػؿ: " الميع صلِّ عمضو " ، ألف هللا عد كجل 
 قاؿ : 

 ﴿ َكَصلِّ َعَمْضِيْع ِإَف َصبَلَتَظ َسَكغ  َلُيْع  
 [ 103] سػرة التػبة: 

داؾ هللا خضخًا ، إف شاء هللا قج يقػؿ أحجىع : كضف أصمي عمضو أىػ مضت حتى أصمي عمضو ؟ نقػؿ لو : قل لو ج
لظ قرخ في الجشة ، جعل ىحا العسل الصضب في مضداف حدشاتظ، حفع هللا لظ مالظ كأىمظ كصحتظ كأكالدؾ 

 كبشاتظ كأصيارؾ ، الجعاء لمسدكي شيء لصضف ججًا .

 التألق ك الشجاح يبشضاف عم  جيػد كبضخة :

جت لو دخبًل كبضخًا ، إنداف ساذج قج يحدجه لكغ ىحا لػ دخمت إلى إنداف ناجح في الحضاة ، نجاحو مصمق كج
اإلنداف حّرل شيادات عمضا ، كأمزى أربعًا كثبلثضغ سشة في الجراسة الستعبة حتى كصل إلى ىحه السختبة ، 
الشتائج الباىخة ليا مقجمات صعبة ججًا ، دققػا الشتائج الباىخة ليا مقجمات صعبة ججًا ، إنداف يتألق كىحا التألق 

 شي عمى جيػد بحليا ال يعمسيا إال هللا ، ىحه اآلية: مب
  ﴿ ِإَف اْلُسَتِقضَغ ِفي َجَشاٍت َكُعُضػٍف * َآِخِحيَغ َما َآَتاُىْع َرُبُيْع ِإَنُيْع َكاُنػا َقْبَل َذِلَظ ُمْحِدِشضَغ 

 [ 16-15] سػرة الحاريات: 

 شيء عطضع إلو يكـخ عباده ، ما ىػ الدبب ؟ قاؿ تعالى: 

ِفُخكَف * َكِفي َأْمَػاِلِيْع ِإَنُيْع َكاُنػا َقْبَل َذِلَظ ُمْحِدِشضَغ * َكاُنػا َقِمضبًل ِمَغ الَمْضِل َما َيْيَجُعػَف * َكِباأْلَْسَحاِر ُىْع َيْدَتغْ  ﴿
ّق ِلمَداِئِل َكاْلَسْحُخكـِ   َْ 

 [ 19-16] سػرة الحاريات: 
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لضخة ال يسمظ شضئًا ، يسمظ جيجه العزمي يحسل رمبًل ، يحسل أحجارًا ،  أحضانًا إنداف يعسل شػاؿ الشيار بثبلثسئة
يػجج إنداف يدأؿ سؤااًل فالجػاب بسئة ألف ، خبضخ ، خبخاء ليع دخل فمكي ، حجثشي أخ مغ أخػانشا الكخاـ قاؿ 
كثبتت  لي: معسل ندضج أسذ ، كقػاـ ىحا السعسل أربعػف آلة ندضج مدتػردة ججيجة صبت ليا قػاعج إسسشتضة

عمضيا ، بجأ السعسل الخضط يقصع أحزخكا خبضخًا اثشضغ ثبلثة أربعة ، الشدضج ال يدتسخ ، جاؤكا بيحا األخ الكخيع 
قخيبًا مغ نرف ثسغ بضت ماذا فعل جاء بخذب الدشجياف عسمو  -القرة قبل عذخيغ سشة  -شمب مبمغًا ضخسًا 

ة ججًا ك ىػ مخف فحضشسا يتحخؾ السكػؾ في آلة الشدضج إذا قػاعج ، خذب الدشجياف يدتعسمو الحجادكف ألضافو متضش
القاعجة إسسشتضة يػجج رد فعل عشضف ، أما إذا كاف ىشاؾ قاعجة مخنة فيحه القاعجة السخنة تديل عسل ىحه اآللة ، 

 يػجج أشضاء دقضقة ججًا تحتاج إلى خبضخ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكاَل ُيَشبُِّئَظ ِمْثُل َخِبضٍخ  
 [ 14: ] سػرة فاشخ

 بصػلة اإلنداف أف يكػف في أْدغ ْاؿ مع هللا كمع خمقو :

 ك قاؿ تعالى : 
* َكاُنػا َقِمضبًل ِمَغ الَمْضِل ﴿ ِإَف اْلُسَتِقضَغ ِفي َجَشاٍت َكُعُضػٍف * َآِخِحيَغ َما َآَتاُىْع َرُبُيْع ِإَنُيْع َكاُنػا َقْبَل َذِلَظ ُمْحِدِشضَغ 

ّق ِلمَداِئِل َكاْلَسْحُخكـِ  َما َيْيَجُعػَف * َكبِ  َْ  اأْلَْسَحاِر ُىْع َيْدَتْغِفُخكَف * َكِفي َأْمَػاِلِيْع 
 [ 19-15] سػرة الحاريات: 

 ﴿ اَلِحيَغ ِإْف َمَكَشاُىْع ِفي اأْلَْرِض َأَقاُمػا الَربَلَة َكَآَتُػا الَدَكاَة  
 [41] سػرة الحج: 

أؼ إنداف في األرض كضضفتو األكلى أف يقضع الربلة لمشاس ، أف يدسح ببشاء مداجج ، أف تفتح بضػت هللا عد 
 كجل ، أف يجرس الجيغ 

 ﴿ َأَقاُمػا الَربَلَة َكَآَتُػا الَدَكاَة  
 أحضانًا أنا أشعخ أف الجيغ ممخز بكمستضغ كمو قاليسا سضجنا عضدى: 

ِضا  ﴿ َكَأْكَصاِني ِبالَربَلِة  َْ  َكالَدَكاِة َما ُدْمُت 
 [31] سػرة مخيع: 
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الربلة اتراؿ بالخالق ، كالدكاة إحداف إلى السخمػؽ ، لحلظ العبج الفقضخ حضشسا أكتب رسالة أدعػ لسغ أرسمت لو 
الخسالة أقػؿ لو : أرجػ أف تكػف في أحدغ حاؿ مع هللا كمع خمقو . ىشاؾ إنداف حالو مع الخمق جضج ججًا ، 

ججًا ، لكغ مع هللا حالو سضئ ججًا ، يػجج إنداف حالو مع هللا جضج لكغ مع الشاس محجكدًا ججًا أؼ عشجه ذكي 
 مذكبلت كبضخة ججًا ، فالبصػلة أف تكػف في أحدغ حاؿ مع هللا كمع خمقو في كقت كاحج . 

 أثخ الرجقة في ْضاة السؤمغ :

 كفي حجيث آخخ: 
َجَثِشي َأُبػ َكْبَذَة اأْلََنَساِرُي َأَنُو َسِسَع َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضوِ ))َعْغ َسِعضٍج الَصاِئيِّ َأِبي  َْ  َكَسَمَع اْلَبْخَتِخيِّ َأَنُو َقاَؿ 

َفُطػُه َقاَؿ: َما َنَقَز َماُؿ َعْبٍج ِمْغ َصَجقَ  ْْ ِجيًثا َفا َْ ُثُكْع  جِّ َْ ٍة َكاَل ُضِمَع َعْبج  َمْطَمَسًة َيُقػُؿ: َثبَلَثة  ُأْقِدُع َعَمْضِيَغ َكُأ
 قخ ((َفَرَبَخ َعَمْضَيا ِإاَل َزاَدُه َّللَاُ ِعِدا َكاَل َفَتَح َعْبج  َباَب َمْدَأَلٍة ِإاَل َفَتَح َّللَاُ َعَمْضِو َباَب فَ 

 ] التخمحؼ َعْغ َسِعضٍج الصَّاِئيِّ َأِبي اْلَبْخَتِخؼِّ [

السخغبات في أداء الدكاة ، أال يكفضظ أف هللا يأخح الدكاة بضسضشو ؟ قاؿ: إف ما نقز ماؿ مغ صجقة ؛ ىحا كمو مغ 
 الرجقة تقع في يج هللا قبل أف تقع في يج الفقضخ ، أال يكفضظ أف هللا يدتخضى بالرجقة ، قاؿ: 

الَرَجَقَة َلُتْصِفُئ َغَزَب الَخبِّ َكَتْجَفُع َعْغ ِمضَتِة  ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: ِإفَ 
 الُدػِء((

 ] التخمحؼ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

 األقػياء ال يدتخضػف ، ال يػجج شخيق ليع أساسًا ، لكغ هللا يدتخضى بالرجقة: 

 )) باكخكا بالرجقة فإف الببلء ال يتخصاىا ((
 لب[] الصبخاني عغ عمي بغ أبي شا

ك هللا أييا األخػة ىحا خضخ كبضخ ، ما مغ مذكمة ، ما مغ أزمة ، ما مغ عجك متخبز ، ما مغ خصأ ، ما مغ 
شبح مرضبة يمػح إذا بادرت برجقة لػجو هللا عد كجل ، فمعل هللا عد كجل يخفع ىحا الببلء عغ ىحا اإلنداف ، 

تساالف أحجىسا أف يفتح البصغ ك أف تجخؼ ىحه لي قخيب أجخػ عسمضة تفتضت البخكستات ، ىحه العسمضة ليا اح
الغجة ، يػجج اآلف تفتضت عغ شخيق القدصخة ، لكغ ما كل إنداف معو التياب بخكستات يسكغ أف تجخؼ عغ 
شخيق القدصخة ، قاؿ لو الصبضب: أنا أتسشى عمضظ ك ىػ مغ كبار األشباء أف تجعػ هللا عد كجل ، ك أف تترجؽ 
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شخيق القدصخة ، ىحا األخ كزع عذخة خخاؼ ك دعا هللا ، العسمضة جخت كسا يتسشى ،  كي نجخؼ ىحه العسمضة عغ
لكغ قاؿ لو الصبضب : ك هللا لي في ىحه العسمضات عذخ سشػات لع أجِخ عسمضة أسيل مغ ىحه العسمضة ، أنا أقػؿ 

غزبو بالرجقة ك تقع في  دائسًا : السؤمغ إذا أجخػ عسمضة يج الصبضب بضج هللا ، فاهلل يدتخضى بالرجقة ك يصفأ
 يج هللا قبل أف تقع في يج الفقضخ ، لحلظ يقػؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: 

 ُل الَرَجَقَة َكاَل َيْقَبُل ِمْشَيا ِإالَ ))عغ أبي ُىَخْيَخَة َيُقػُؿ ِإَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ: ِإَف َّللَاَ َعَد َكَجَل َيْقبَ 
جُ  َْ َت  ُيَػاَف  ِبَيا الَصضَِّب َيْقَبُمَيا ِبَضِسضِشِو َتَباَرَؾ َكَتَعاَل  َكُيَخبِّضَيا ِلَعْبِجِه اْلُسْدِمِع الُمْقَسَة َكَسا ُيَخبِّي َأ َْ ُكْع ُمْيَخُه َأْك َفِرضَمُو 

ٍج(( ُْ  َيْػـَ اْلِقَضاَمِة ِمْثَل ُأ
 ] متفق عمضو عغ أبي ُىَخْيَخَة [

 ية كاضحة ججًا : كىشاؾ آ

 ﴿ ُىَػ َيْقَبُل الَتْػَبَة َعْغ ِعَباِدِه َكَيْأُخُح الَرَجَقاِت  
 [104] سػرة التػبة: 

 ك : 

ِمُف َعَمْضِيَغ اَل َيْجَعُل َّللَاُ  ْْ َمْغ َلُو َسْيع   َعَد َكَجَل ))َعْغ َعاِئَذَة َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ: َثبَلث  َأ
ـِ َثبَلَثة  الَربَلُة َكالَرْػـُ َكالَدَكاُة َكاَل َيَتَػلَ  ْسبَل ـِ َكَسْغ اَل َسْيَع َلُو َفَأْسُيُع اإلِْ ْسبَل   َّللَاُ َعَد َكَجَل َعْبًجا ِفي الُجْنَضا ِفي اإلِْ

َمْفُت َعَمْضَيا َرَجْػُت َأْف اَل َفُضَػلِّضِو َغْضَخُه َيْػـَ اْلِقَضاَمِة َكاَل ُيِحُب َرُجل  َقػْ  َْ ًما ِإاَل َجَعَمُو َّللَاُ َعَد َكَجَل َمَعُيْع َكالَخاِبَعُة َلْػ 
 آَثَع اَل َيْدُتُخ َّللَاُ َعَد َكَجَل َعْبًجا ِفي الُجْنَضا ِإاَل َسَتَخُه َيْػـَ اْلِقَضاَمِة((

 ] أحسج َعْغ َعاِئَذَة[

 ؿ: يا رسػؿ هللا أرأيت إف أدػ رجل زكاة مالو ، فقاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: شخز سأؿ الشبي الكخيع قا

 )) مغ أدى زكاة مالو ذىب عشو شخه ((
 ] الصبخاني عغ جابخ [
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 الكشد :

 اآلف استعجكا لمقدع الثاني مغ الجرس: التخىضب: 
ْخُىْع ِبَعَحاٍب َأِلضٍع * َيْػـَ ُيْحَس  َعَمْضَيا ِفي َناِر  ﴿ َكاَلِحيَغ َيْكِشُدكَف الَحَىَب َكاْلِفَزَة َكاَل ُيْشِفُقػَنَيا ِفي َسِبضِل َّللَاِ َفَبذِّ

 َتْكِشُدكَف  َجَيَشَع َفُتْكَػى ِبَيا ِجَباُىُيْع َكُجُشػُبُيْع َكُضُيػُرُىْع َىَحا َما َكَشْدُتْع أِلَْنُفِدُكْع َفُحكُقػا َما ُكْشُتْع 
 [35-34] سػرة التػبة : 

ساء أجسعػا عمى أف أؼ مبمغ مغ الساؿ ميسا كبخ إذا أديت زكاتو فمضذ بكشد ، ك أف الساؿ ميسا قّل إذا كاف العم
فػؽ الشراب ، أؼ سبعة آالؼ عمى نراب الفزة إف لع تؤد زكاتو فيػ كشد ، ما ىػ الكشد ؟ الساؿ الحؼ بمغ 

 يت زكاتو فمضذ بكشد : الشراب ك لع تؤد زكاتو ، ما ىػ الساؿ السبارؾ ؟ أكبخ مبمغ إف أد

ُضَصَػُقػَف َما َبِخُمػا ِبِو َيْػـَ ﴿ َكاَل َيْحَدَبَغ اَلِحيَغ َيْبَخُمػَف ِبَسا َآَتاُىُع َّللَاُ ِمْغ َفْزِمِو ُىَػ َخْضًخا َلُيْع َبْل ُىَػ َشّخ َلُيْع سَ 
ِ ِمضَخاُث الَدَساَكاِت َكاأْلَْرِض َوَّللَاُ ِبسَ   ا َتْعَسُمػَف َخِبضخ  اْلِقَضاَمِة َكّلِلَِ

 [180] سػرة آؿ عسخاف: 

 الحجيث التالي مغ دالئل نبػة الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ :

 اآلف سأتمػ عمضكع ىحا الحجيث: ك هللا أييا األخػة ، ال أمل مغ تبلكتو ، كأف الشبي معشا مغ ىحا الحجيث قاؿ: 
َل َعَمْضَشا َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ: َيا َمْعَذَخ اْلُسَياِجِخيَغ َخْسذ  ِإَذا )) َعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ ُعَسَخ َقاَؿ : َأْقبَ 

َت  ُيْعِمُشػا بِ  َْ ـٍ َقُط  َذُة ِفي َقْػ ِْ ِفضِيْع الَصاُعػُف َيا ِإاَل َفَذا اْبُتِمضُتْع ِبِيَغ َكَأُعػُذ ِباّلَِلِ َأْف ُتْجِرُكػُىَغ َلْع َتْطَيْخ اْلَفا
 َكاأْلَْكَجاُع اَلِتي َلْع َتُكْغ َمَزْت ِفي َأْسبَلِفِيْع اَلِحيَغ َمَزْػا . . .((

ِ ْبِغ ُعَسَخ[  ] ابغ ماجو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

دكلة عطسى أرسمت سفضخًا إلى بمج في أكربا مغ عادة ىحه الجكلة أف الدفضخ قبل أف يغادر بمجه يقاـ لو حفل 
الخجل في مشاسباتو أؼ  كزيخ الخارجضة ، ك الحفل مختمط في ببلد الغخب دائسًا، السخأة تكػف معبحزػر 
، سفضخ بمج كبضخ تدمع أكراؽ اعتساده مغ كزيخ الخارجضة ك إلى جانبو زكجتو أؼ رجل زكجتو ألنو شاذ ، اإليجابضة

الػضع شبضعي ججًا ، اآلف بألسانضا إلى جانبو رجل ىحا شخيكو الجشدي ، ك سضدافخ معو ، ك لو تعػيزات ، ك 
ك ىػلشجا ك بخيصانضا ك أعتقج إيصالضا أصبح الدكاج السثمي لو إجخاء معتخؼ بو ، اآلف بكشجا يدتحق الجشدضة 
الكشجية مغ تدكج فتاة كشجية ، ك يدتحقيا أيزًا مغ لو شخيظ جشدي كشجؼ أؼ مثمي ، ىحه الجخيسة عقابيا في 
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 اإلسبلـ القتل ، لحلظ: 

(( ِْ َت  ُيْعِمُشػا َيا َمْعَذَخ اْلُسَياِجِخيَغ َخْسذ  ِإَذا اْبُتِمضُتْع ِبِيَغ َكَأُعػُذ ِباّلَِلِ َأْف ُتْجِرُكػُىَغ َلْع َتْطَيْخ اْلَفا َْ ـٍ َقُط  َذُة ِفي َقْػ
 ِفِيْع اَلِحيَغ َمَزْػا((ِبَيا ِإاَل َفَذا ِفضِيْع الَصاُعػُف َكاأْلَْكَجاُع اَلِتي َلْع َتُكْغ َمَزْت ِفي َأْسبَل 

ِ ْبِغ ُعَسَخ[  ] ابغ ماجو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

كع إنداف مراب باإليجز اآلف ؟ عشجؼ خصبة إذاعضة ألقضتيا في عاـ ألف ك تدعسئة ك ثبلثة ك ثسانضغ ، ك آخح 
نداف في العالع رقسًا دقضقًا ججًا مغ مشطسة الرحة العالسضة ، أؼ عجة مبليضغ ، اآلف سبعة ك خسدػف ممضػف إ

مرابػف باإليجز ، ك يػجج سبعة ك خسدػف ممضػنًا يحسمػف ىحا السخض ، إال فذت فضيع األكجاع التي لع تكغ 
 في أسبلفيع ، ألضذ الشبي معشا ؟ ىحا الحجيث أييا األخػة مغ دالئل نبػة الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ . 

ِشضَغ َكِشَجِة اْلَسُئػَنِة َكَجْػِر الُدْمَصاِف َعَمْضِيْع . . .(()) . . .َكَلْع َيْشُقُرػا اْلِسْكَضاَؿ َكاْلسِ   ضَداَف ِإاَل ُأِخُحكا ِبالدِّ
ِ ْبِغ ُعَسَخ[  ] ابغ ماجو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

نقز السكضاؿ ك السضداف أؼ الغر ، أقدع رجل باهلل أنو ذىب إلى معرخة زيتػف ك دفع لراحب معرخة الديتػف 
مامو ، ككضع في عبػاتو ، ك انصمق بو ك ىػ متأكج مئة في السئة أنو أخح عرضخ زيتػنو، ثع ك الديتػف عرخ أ

فػجئ أف نرف ىحا الديت مغذػش بديت نباتي ، أمامو يزعػف مدتػدعًا عمى الدقضفة ، ك ىحا السدتػدع 
كف أف مػصػؿ بأنابضب إلى قعخ حػض الديت ، أنت أمامظ يكػف العرخ جسع لظ ، ك عرخ نرف زيتػنظ د

تذعخ ك أعصضت كسضة تقابل زيتػنظ ، شبعًا كمسة ك لع يشقرػا السكضاؿ ك السضداف إال أخحكا بالدشضغ ك شجة السؤكنة 
 ك جػر الدمصاف . 

 ُخكا . . .((صَ )) . . . . .َكَلْع َيْسَشُعػا َزَكاَة َأْمَػاِلِيْع ِإاَل ُمِشُعػا اْلَقْصَخ ِمْغ الَدَساِء َكَلْػاَل اْلَبَياِئُع َلْع ُيسْ 
ِ ْبِغ ُعَسَخ[  ] ابغ ماجو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

ذكخت مغ قبل أنا كشت أسسع كل عاـ بالخسدضشات أك بالدتضشات يسػت سبعة أشخاص أك ثسانضة غخقًا ، ىل 
سسعتع اآلف أف أحجًا غخؽ بشيخ بخدػ ؟ ك ال شخز ، ك ال قصة ألنو ال يػجج ماء أبجًا ، ك لع يسشعػا زكاة 

إال مشعػا القصخ مغ الدساء ، األمصار الجضجة التي أكخمشا هللا بيا أنا لي كمسة دقضقة ججًا ىحا عصاء  أمػاليع
 تفزمي ال استحقاقي .

 اآلف اسسعػا الخابعة:
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ْع َفَأَخُحكا َبْعَس َما ِفي َأْيِجيِيْع . )) . . . . َكَلْع َيْشُقُزػا َعْيَج َّللَاِ َكَعْيَج َرُسػِلِو ِإاَل َسَمَط َّللَاُ َعَمْضِيْع َعُجِكا ِمْغ َغْضِخىِ 
)). . 

ِ ْبِغ ُعَسَخ[  ] ابغ ماجو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 يػجج بمج مغ البمجاف الغشضة اإلسبلمضة عجدىا السالي ألف ك خسدسئة ممضار: 

َكَلْػاَل اْلَبَياِئُع َلْع ُيْسَصُخكا ، َكَلْع َيْشُقُزػا َعْيَج َّللَاِ )) . . . َكَلْع َيْسَشُعػا َزَكاَة َأْمَػاِلِيْع ِإاَل ُمِشُعػا اْلَقْصَخ ِمْغ الَدَساِء 
ْع َتْحُكْع َأِئَسُتُيْع ِبِكَتاِب َّللَاِ َكَعْيَج َرُسػِلِو ِإاَل َسَمَط َّللَاُ َعَمْضِيْع َعُجِكا ِمْغ َغْضِخِىْع َفَأَخُحكا َبْعَس َما ِفي َأْيِجيِيْع ، َكَما لَ 

 كا ِمَسا َأْنَدَؿ َّللَاُ ِإاَل َجَعَل َّللَاُ َبْأَسُيْع َبْضَشُيْع((َكَيَتَخَضخُ 
ِ ْبِغ ُعَسَخ[  ] ابغ ماجو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 ك ىحه أكبخ مرضبة ترضب السدمسضغ ، أف بأسيع بضشيع ، مسدقػف . 

 الدكاة ضخكرة مغ ضخكريات الجيغ :

أخػانشا الكخاـ : أجسعت األمة ك اشتيخت شيخة جعمتيا مغ ضخكريات الجيغ، أؼ الدكاة اشتيخت شيخة جعمتيا مغ 
ضخكريات الجيغ التي يشبغي أف تعمع بالزخكرة ، شيء بجييي ، بحضث لػ أنكخ أحج كجػبيا خخج مغ اإلسبلـ ، 

ق لكغ ال يكفخ ، مغ يكفخ ؟ إذا أنكخ أحج أما مغ امتشع عغ أدائيا مع اعتقاده بػجػبيا يأثع ك يعري ك يفد
كجػدىا ، أما إذا أقّخ بػجػدىا لكشو مقرخ ىحا عاص ، ك إف شاء هللا تحجثت ما فضو الكفاية عغ التخغضب ك 
التخىضب ، ك كانت ىحه الجركس بفزل هللا عد كجل متعمقة بأكثخ شيء متجاكؿ في السجف شبعًا لػ كشا في الخيف 

اشي ك األنعاـ ، أك زكاة الدركع ، أما مغ يعضر في السجيشة فأكبخ حجع لمدكاة زكاة التجارة أىع مػضػع زكاة السػ 
 فحجثتكع في خسدة دركس بفزل هللا عد كجل عغ زكاة عخكض التجارة ، ك إلى مػضػع آخخ إف شاء هللا . 

 جشة الجنضا ىي جشة القخب مغ هللا :

ي الجنضا جشة مغ لع يجخميا لع يجخل جشة اآلخخة ، ما ىي ىحه أخ سأؿ سؤااًل قاؿ : ذكختع في إحجػ خصبكع أف ف
 الجشة ؟

 جشة القخب مغ هللا ، ك الجلضل عمضيا: 
 ﴿ َكُيْجِخُمُيُع اْلَجَشَة َعَخَفَيا َلُيْع  

 [6] سػرة دمحم: 
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 ك يجخميع الجشة في اآلخخة عخفيا ليع في الجنضا .

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 الفرل الخامذ : الحج

 : ْكع الحج 91الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
ا الحق حقًا كارزقشا اتباعو ، إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمستشا ، كزدنا عمسًا ، كأرن

كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ . 

 اإلسبلـ عقضجة ك شخيعة :

فخيزة الحج التي أييا األخػة السؤمشػف ؛ بعس األخػة األكاـر َرِغَب أف يكػف مػضػع ىحا الجرس عغ ِحَكِع 
فخضيا هللا عمضشا ، ككشت قج ذكخت في الخصبة يـػ الجسعة بعزًا مغ ىحه الِحَكع ، كأنا أستجضب ليحه الخغبة ، 

 فأجعل ُجلَّ ىحا الجرس أك بعزو بحدب التضدضخ في مػضػع الحج .
 بادغ ذؼ بجء أقػؿ : اإلسبلـ عقضجٌة كشخيعة ، لخَّريا هللا سبحانو كتعالى في آيٍة كاحجة فقاؿ : 

ج    ِْ َْ  ِإَلَي َأَنَسا ِإَلُيُكْع ِإَلو  َكا  ﴿ُقْل ِإَنَسا َأَنا َبَذخ  ِمْثُمُكْع ُيػ
 [ 110] سػرة الكيف : 

 كثضفًا كثضفًا ، النتيت بقػلو تعالى :  ىحه العقضجة " ال إلو إال هللا " فمػ ضغصتيا كميا ضغصاً 

 ﴿ َفاْعَمْع َأَنُو اَل ِإَلَو ِإاَل َّللَاُ  
 [ 19] سػرة دمحم : 

 لحلظ قاؿ العمساء : نياية العمع ال إلو إال هللا ، ىي كمسٌة خفضفٌة عمى المداف ، ثقضمٌة في السضداف .

لى تػضضحيا ، كىي أّف فيع اآلية شيء كأف تكػف في كىشا نقصة دقضقة أتسشى عمى هللا عدَّ كجل أف يػفقشي إ
 مدتػاىا شيٌء آخخ ، بل شتاَف بضغ فيع اآلية كبضغ أف تكػف في مدتػاىا ، فقج تفيع قػلو تعالى : 
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 ﴿ َفاْعَمْع َأَنُو اَل ِإَلَو ِإاَل َّللَاُ  
 [ 19] سػرة دمحم : 

أك بأنو ال إلو إال هللا يحسمظ قصعًا كحتسًا عمى شاعة هللا ، كلكغ إذا كشَت في مدتػاىا فإف إيسانظ بيحه الكمسة ، 
فسغ كاف في سمػكو َخَمل ففي عقضجتو خمل كمغ كاف في سمػكو معرضة فإيسانو بأنو ال إلو إال هللا لع ُيْدَتْكَسل 

 : مضو الربلة كالدبلـ ، كقج قاؿ ع، فشحغ إذا قَدسشا اإلسبلـ إلى عقضجة ، فيحه العقضجة تشتيي بقػؿ ال إلو إال هللاعجب

 )) ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ ال َيْدِبُقَيا َعَسل  َكال َتْتُخُؾ َذْنًبا ((
ّـِ َىاِنٍئ [  ] ابغ ماجة َعغ ُأ

 كإذا تخكشا العقضجة جانبًا ، فيشاؾ جانب العبادات التي تتسثَّل بقػلو تعالى : 

َْ  ِإَلَي  ج  َفَسْغ َكاَف َيْخُجػا ِلَقاَء َربِِّو َفْمَضْعَسْل َعَسبًل َصاِلحًا َكاَل ُيْذِخْؾ ﴿ُقْل ِإَنَسا َأَنا َبَذخ  ِمْثُمُكْع ُيػ ِْ َأَنَسا ِإَلُيُكْع ِإَلو  َكا
جًا   َْ  ِبِعَباَدِة َربِِّو َأ

 [ 110] سػرة الكيف : 

إلسبلـ في اإلسبلـ جانب نطخؼ ، كجانب اعتقادؼ ، كجانب فكخؼ ، كجانب عقمي ىحه كميا مخادفات ، كفي ا
 جانب سمػكي ، كجانب عسمي تصبضقي ، لحلظ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ يؤكِّج ذلظ : 

 )) تعمسػا ما شئتع فوهللا لغ تؤجخكا ْت  تعسمػا بسا عمستع ((
 ]ركاه ابغ عجؼ في الكامل ، كالخصضب البغجادؼ في كتاب اقتراد العمع لمعسل عغ معاذ ابغ جبل[

كباٌؿ عمى صاحبو ما لع يعسل بو ، فجانب العسل َقَدَسُو العمساء قدسضغ ، عباداٌت كقاؿ أيزًا : كل عمٍع 
ُسَيا العبادات ، كعبلقتظ مع الشاس تشطسيا السعامبلت ، لحلظ أحكاـ البضع  كمعامبلت ، عبلقتظ مع هللا تشطِّ

ة ، كأحكاـ الػديعة كالمقصة كالذخاء ، كالدكاج كالصبلؽ ، كاإليجار كالذِخكات ، كالُسزاربة الُسدارعة كالسداقا
كاألْيَساف ، كل ىحه األحكاـ ميسا اتدعت كتعجدت كتذعَّبت فإنيا تشزػؼ كميا تحتيا تحت عشػاف السعامبلت ، 

 كىي عبلقتظ بالخمق .

أما عبلقتظ بالحق فيحه تشطسيا العبادات ، كفي مقجمتيا الربلة ، كالربلة في كل مكاف كزماف ، في الرحة 
غشى كالفقخ ، كفي الَحَزخ كالدفخ ، فبل يسكغ أف يشقصع اإلنداف عغ الربلة إال في حالتضغ ؛ كالسخض ، كال

 اإلغساء كالجشػف ، كلػ كاف في مخٍض شجيج فمو أف يرّمي باإليساء ، أك بجفشو ، أك بعضشو . 
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السعامبلت جاءت قمت لكع قبل قمضل : هللا سبحانو كتعالى أمخنا بأكامخ بعزيا عبادات كبعزيا ُمعامبلت ، ك 
أحكاميا الُكمَِّضَة في كتاب هللا كُسشَِّة رسػؿ هللا ، كجاء العمساء السجتيجكف فاستشبصػا األحكاـ التفرضمضة مغ ىحه 
الشرػص الكمضة فكاف الفقو ، فالفقو ىػ أحكاـٌ مدتشبصٌة مغ الكتاب كالُدشَّة ، كالفقو أحكاـ اجتيادية ، كأما 

َأْلَدـَ عباده بيا ، فالربلة مثبًل " الربلة عساد الجيغ مغ أقاـ فقج أقاـ الجيغ " ، فيجؼ  العبادات فأحكاـ هللا التي
الربلة أف ترل بيا إلى هللا ، كالرضاـ لعمكع تتقػف ، كىػ أف ترل بو إلى هللا ، كالربلة عبادة بجنضة ، كالرضاـ 

بجنضٌة ، كمالضٌة ، كركحضٌة ، مكانضٌة كزمانضٌة في كقٍت  عبادة بجنضة ، أما الدكاة فعبادٌة مالضة ، كأما الَحج فيػ عبادةٌ 
 كاحج ، كيبجك أف الحج مغ أعمى العبادات مدتػًػ ، ألسباٍب كثضخة . .

 العبادات شخيق لسعخفة هللا عد كجل :

بادغ ذؼ بجء ، هللا سبحانو كتعالى خمق الكػف لشدتجؿَّ بو عمى ذاتو ، كعمى أسسائو الحدشى كصفاتو الفزمى ، 
عمضع الحكضع ، كىػ الخؤكؼ فالكػف تجدضٌج ألسسائو الحدشى كلرفاتو الفزمى ، كمغ أسسائو العمضع ، فيػ ال

، كىػ القجيخ الغشي ، كىػ الدسضع البرضخ ، فكل ىحه األسساء الحدشى ال بجَّ أف تعخفيا مغ خبلؿ الكػف ، الخحضع
مت فضيا تأمُّبًل صحضحًا لكاف ىحا التأمُّل شخيقًا إلى فالكػف داٌؿ عمى عطستو، كالذيء الثاني أف العبادات لػ تأمَّ 

 معخفة هللا سبحانو كتعالى .
، ا الربلة فرلِّ كأنت في بضتظفالحج بذكٍل مخترخ أف هللا سبحانو كتعالى يقػؿ لظ : أف يا عبجؼ تعاَؿ إلّي أمَّ 
دكاة ادفع مغ مالظ ، كالرـػ دِع كأنت في بمجتظ ، كأنت بضغ أىمظ ، كأنت في مجتسعظ ، كأنت بضغ قػِمظ ، كال

 الصعاـ كالذخاب ، لكغ الحجَّ تعاَؿ إلّي ، كسا قاؿ هللا عدَّ كجل عمى لداف سضجنا إبخاىضع : 
 ﴿َكَقاَؿ ِإنِّي َذاِىب  ِإَل  َربِّي َسَضْيِجيِغ  

 [99] سػرة الرافات : 

إّف اإلنداف يدافخ بجافع التجارة ، كقج ُيدافخ بجافع التعمع ، كقج يدافخ بجافع االستجساـ كالدضاحة ، فالحج بذكٍل 
أك بآخخ رحمٌة إلى هللا عدَّ كجل ، تعاَؿ إلّي كاتخؾ ىسيػمظ، دع عشظ ىحه الذيػات التي أثقمت ضيخؾ كتعاؿ 

تظ في بمجؾ  إليَّ ، دع ىسـػ السعاش في بمجؾ كتعاَؿ إلّي ، دع ىسـػ العسل في بمجؾ كتعاَؿ إلّي ، دع ىسـػ صحَّ
كتعاَؿ إلي ، كأكثُخ الحيغ حجػا بضت هللا الحخاـ يؤكِّجكف ىحه الحقضقة ، كىحه حكسة هللا البالغة ؛ أف اليسـػ التي 
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ـ أك ىسـػ اأُلسخة ، أك ىسػ يحسميا اإلنداف في بمجه سػاٌء أكانت ىسـػ السعاش ، أك ىسـػ العسل ، 
ُجىا هللا سبحانو كتعالى كميا ، كيخيحظ مشيا ما دمت في ضضافتو في بضت هللا الحخاـ ، فيحه فخصة الرحة ،ُ يَجسِّ

لئلنداف لكي يشدمخ عغ ىسـػ الجنضا ، خلِّ عشظ كتعاَؿ ، دع عشظ اليسـػ كميا ، تعاَؿ إلّي يا عبجؼ ، فيػ أمخ 
 إليي ، كخالق الكػف يقػؿ لظ : 

ِ َعَم  ُج اْلَبْضِت َمِغ اْسَتَصاَع ِإَلْضِو َسِبضبًل   ﴿َكّلِلَِ ِْ  الَشاِس 
 [ 97] سػرة آؿ عسخاف : 

تتخؾ أىمظ ككلجؾ ، كتتحسل مذاؽ الدفخ ، كتشفق مغ مالظ عذخات األلػؼ مغ أجل أف تمبِّي ىحه الجعػة ، ثع 
ؽ أف إندانًا يتخؾ بضتو كأىمو كبمجه كعسمو ،  تخجع كسا ذىبت ؟ ىحا مدتحضٌل في حق هللا عدَّ كجل ، كال ترجِّ

مغ أجل أف يتػاجج جدسضًا في عخفات ، أك مغ أجل  كيجفع عذخات األلػؼ ، كيتحسَّل السخاشخ كاالزدحاـ كالَحخَّ 
أف يصػؼ حػؿ الكعبة شػافًا ماديًا ، أك مغ أجل أف يدعى بضغ الرفا كالسخكة سعضًا ماديًا ، فاهلل سبحانو كتعالى 
 جلَّ كعبل أف يكػف أمخه كحلظ . قاؿ لظ : تعاَؿ إلّي ألذيقظ شعع القخب ، تعاؿ إلّي لتعخؼ شعع السحبَّة ، تعاؿ
 إلي لتخػ أف هللا عدَّ كجل ىػ كل شيء . . كأف كل شيء سػػ هللا باشل ، كأف كل نعضٍع ال محالة زائل . . 

 ككل نعضع ال محالة زائل  أال كل شيٍء ما خبل هللا باشل
*** 

ْمَتُو في ىحه السخة .   فالحج فخصٌة كاحجة في العسخ ، كقج تكخرىا مخاٍت كثضخة بحدب الحؼ َحرَّ

 :ْكع الحج 

 ػ اإلقباؿ عم  هللا يعضشظ عم  أف تقبل عمضو ك تشعع بقخبو :  1

إذًا يجب أف ندتشبط عطسة هللا عدَّ كجل ال في خمقو فحدب بل في تذخيعو ، كلضذ في تذخيعو فحدب بل في 
الجيغ ،  عباداتو ، كال في الربلة كالرضاـ كالدكاة فحدب بل في الحج، فمػ أف إندانًا كاف بعضجًا ُبعجًا كبضخًا عغ

كرأػ الحجاج يصػفػف كيدعػف كيخجسػف ، كلع يعخؼ األحػاؿ الشفدضة التي تخافق ىحه السشاسظ لطغَّ بالحج 
 الطشػف .
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كمغ خبلؿ الكػف تتبجَّػ عطستو ، كحلظ ىحه العبادة  -ىحه الكمسة دققػا بيا  -إذًا أكؿ شيء كسا أف الكػف خمقو 
بجَّػ عطسة هللا عدَّ كجل سػاءًا بدػاء ، فاهلل عدَّ كجل حضشسا قاؿ لظ : أمخه ، كمغ خبلؿ ىحه العبادة يجب أف تت

تعاؿ إلّي قصع عشظ اليسـػ ، كحضشسا أمخؾ أف تشفق مغ مالظ الحبلؿ مغ أجل أف ترل إلى بضتو الحخاـ ، جعمظ 
أنظ قجَّمت لو شضًئا ،  تشفق مغ أجمو حتَّى ُتِحذَّ أف لظ عشجه حطػة ، فإذا دعػت إنداًنا كتكمَّفَت في الجعػة تذعخ

 وهللا عدَّ كجل غشي عشظ . . 
 ﴿َلْغ َيَشاَؿ َّللَاَ ُلُحػُمَيا َكاَل ِدَماُؤَىا َكَلِكْغ َيَشاُلُو الَتْقَػى ِمْشُكْع  

 [ 37] سػرة الحج : 

،  فقج أمخؾ أف تبتعج عغ مكاف اليسـػ ، كعغ ىسـػ السعاش كىسـػ العسل كاألسخة كالرحة ، كقاؿ لظ : تعاؿَ 
كأنفق أجخة الصخيق ، كرسع الجخػؿ ، كأجخة اإلقامة ، كثسغ الصعاـ كالذخاب ، كثسغ اليجؼ ، كبيحا اإلنفاؽ تذعخ 
ـ لظ السبخر كالسدػِّغ كي ُتقِبل عمضو ، إذًا  أنظ قجَّمت شضئًا ، كأف هللا عدَّ كجل يعضشظ عمى أف ُتقبل عمضو ، فضقجِّ

جتظ ، كمكاف إقامتظ ، كأىمظ ، كزكجتظ ، كأكالدؾ ، كعسمظ ، كعدؾ ، حكسة ىحه العبادة أْف تغادر بضتظ، كبم
ست مذاؽ  كشأنظ ، كجاىظ ، كىحه األشضاء التي َتْدَعج بيا دعيا كميا كتعاَؿ إلّي ، ىحا أكؿ معشى ، تخكتيا كتجذَّ

ساء قج ُفِتَحت كًا كأبػاب الدالدفخ ، فذعخت أف لظ عشج هللا حطػة ، ككأف الصخيق إلى هللا عدَّ كجل صار سال
، حّتى أصبح اإلقباؿ عمى هللا مضدخًا لظ ، ككأف أنػار هللا عدَّ كجل أصبحت قخيبًا مشظ ، كأصبحت السشاجاة لظ

في مقجكرؾ ككأنظ ترشعيا ، ككأف القخب كاإلقباؿ أصبحا قخيبي السشاؿ ، ىحا ىػ السعشى األكؿ . فقج حسمظ 
 أف تدعج باالتراؿ بو ، فيحا ىػ السعشى األكؿ .  عمى أف تقبل عمضو ، فحسمظ عمى أف َتْشُعَع بقخبو ، فحسمظ عمى

 ػ الحج يحجع اإلنداف ك يخيو ْقضقتو : 2

أما حضشسا أمخؾ أف ُتْحِخـ ىشاؾ ، كأف تجخل بضتو الحخاـ مغ السػاقضت ُمحخمًا ، كتخمع عشظ الثضاب السخضصة ، فمػ 
ب الفبلني ، كىحا الثػب غالي الثسغ ، كىحا أف الحج ُسِسَح فضو بالثضاب ، لجاء ىحا بالدؼ الفبلني ، كىحا بالثػ 

ألػانو زاىضة ، كىحا خضط خضاشًة راقضة ، لعاَد التفاكُت بضغ الشاس ، كيعػد الشطخ إلى ما عشج الشاس ، فأَمَخؾ أف 
تختجؼ ثػبضغ أبضزضغ بدضصضغ غضخ مخضصضغ مغ أجل شيٍء كاحج ؛ مغ أجل أف يكػف الشاس كميع سػاسضًة في 

كجل كىع كحلظ ، لحلظ ال فخؽ بضغ الكبضخ كالرغضخ ، كال الغشي كالفقضخ ، كال الحؼ لو سضٌط كال خامل نطخ هللا عدَّ 
الِحْكخ ، الكل عشج هللا سػاء ، كأف هللا يذعخؾ أف يا عبجؼ ىشاؾ رحمة أخضخة ُتشَدع مشظ كل ىحه األقشعة الُسَديِّفة ، 

األكالد ، ككل السضدات التي تشعع بيا في بمجؾ ال بجَّ مغ التخمِّي فالساؿ تتخكو كالجاه كاألىل تتخكيع ، ككحا الدكجة ك 
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 عشيا ، إذًا كأف الحج رحمة قبل األخضخة . 
في الخحمة األخضخة تجع كل شيء ببل عػدة ، إنيا مغادرٌة ببل عػدة ، لكغ الخحمة قبل األخضخة مغادرٌة مػقػتٌة مع 

لتي ال عػدة فضيا ، فجع عشظ الجنضا قبل أف تجعظ ، دعيا عشظ العػدة ، مغ أجل التجرُّب عمى الخحمة األخضخة ا
قبل أف تجعظ ىي ، كتخلَّ عشيا قبل أف تتخمى عشظ ، اعِخْؼ حقضقتيا قبل أف ترصجـ بيا ، ىحا ىػ حجسظ ، 
عبٌج ضعضٌف فقضٌخ ، أشعث أغبخ ذك شسخيغ ، يقف عمى أرض هللا الػاسعة في السػقف في عخفات ، أك حػؿ 

ُع البضت الحخ  اـ ، أك بضغ الرفا كالسخكة ، عبج حجسظ صغضٌخ ، كشأُنظ حقضخ ، فيحا الحج إف صح التعبضخ ُيَحجِّ
 اإلنداف يخيو حقضقتو كسا قاؿ هللا عدَّ كجل : 

 ﴿َكَلَقْج ِجْئُتُسػَنا ُفَخاَدى َكَسا َخَمْقَشاُكْع َأَكَؿ َمَخٍة  
 [ 94] سػرة األنعاـ : 

ست مذاؽ الدفخ ، كخمعت عشظ كل الديشة ، ىحه كميا تسيضجات إِلحكاـ الرمة ، لقج تخكت ىسـػ السعاش ، كتج ذَّ
ألف اإلنداف قج يرمي في بمجه ، قج يرمي صبلًة شكمضة ، كيعضقو عغ ىحه الربلة ىسػمو ، كمذكبلتو ، أك 

عاَؿ إلّي ألُحطَّ عشظ دنضاه ، كقج ُيعضقو مالو ، أك شأنو ، فاهلل عدَّ كجل أعانظ عمى نفدظ في الحج ، كقاؿ لظ : ت
ذنػبًا أثقمت ضيخؾ ، لحلظ " إذا رجع العبج إلى هللا عدَّ كجل نادػ مشاٍد في الدسػات كاألرض أف ىشئػا فبلنًا فقج 
اصصمح مع هللا " . . فبذكل أك بآخخ الحج ُصْمٌح مع هللا ، بالتعخيف الجقضق ىػ صمٌح مع هللا . فإذا صالحت 

مغ فخحظ ، كأحضانًا يرالُح إنداٌف زكجَتو فضقػؿ لظ : الحسج هلل كابػٌس زاؿ عشي ، أك إذا إنداًنا لو شأف لع َتَشْع 
ىي صالحتو ، يقػؿ لظ : يا أخي الحسج هلل األمػر رجعت إلى مجارييا ، فكضف إذا صالحت رب الدسػات 

حتو فيشضئًا لظ ، كاألرض ؟! كضف إذا صالحت مغ بضجه ممكػت كل شيء ، مغ بضجه أمخ حضاتظ كمػتظ ، إذا صال
 فالحج مذخكع صمح مع هللا . 

 ػ اإلْداس بسغفخة هللا عَد كجل : 3

لكغ أييا األخػة األكاـر ؛ وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ كسا ذكخت لكع في درس العقائج قجيسًا أف في الكػف شضًئا كاجب 
، ػجػد ، كنحغ مغ باب مسكغ الػجػدلالػجػد ، كمسكغ الػجػد ، كمدتحضل الػجػد ، فاهلل سبحانو كتعالى كاجب ا

أما السدتحضل فأف يكػف مع هللا إلٌو آخخ كىحا مدتحضل ، بل مغ ىحه الُسدتحضبلت أف تحىب إلضو كال يكخمظ : " 
إف بضػتي في األرض السداجج ، كإف زكارىا ىع عسارىا ، فصػبى لعبٍج تصيَّخ في بضتو ثع زارني ، كُحق عمى 

ال يبتغي إال الحج ، ال يبتغي شضئًا آخخ مغ حصاـ الجنضا ، السدكر أف يكـخ الدائخ " فاإلنداف ذاىٌب إلى بضت هللا ، 
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فإذا ذىبت كحلظ فسغ السدتحضل عمى هللا عدَّ كجل أف تخجع ِبُخفِّي ُحَشْضغ ، بل ال بج أف تخجع إلى بمجؾ كقج 
ًا جبخؾ هللا عدَّ كجل ، جبخ كدخؾ ، كحقق رغبتظ ، كأعانظ عمى أمخ ديشظ كدنضاؾ . ىشاؾ تذبضٌو رأيتو مشاسب

 ليحا السقاـ ، ككأنظ إذا ذىبت إلى ىشاؾ . . 
ـِ َكَلَجْتُو ُأُمُو (( ِ َفَمْع َيْخُفْث َكَلْع َيْفُدْق َرَجَع َكَضْػ َج ّلِلَِ َْ  )) َمْغ 

 ]البخارؼ عغ َأَبي ُىَخْيَخَة[

لحداب كأنظ فتحت مع هللا صفحًة ججيجة بضزاء ، كانتيى الحداب ، كدخمَت في مدامحة كعمى كلٍّ انتيى ا
القجيع ، كُفِتحت صفحٌة بضزاء ، كىل مغ شعػٍر أعطع عشج السؤمغ مغ أف تفتح لظ مع هللا صفحٌة ججيجة ؟ إذًا 
أنت اآلف ُعْجَت مغ ذنػبظ كضـػ كلجتظ أمظ ، كىحا الذعػر ال يعخفو إال مغ ذاقو ، إنو اإلحداس بسغفخة هللا عدَّ 

 مغ ذاقيا .  كجل لظ ، كمغفخة هللا عدَّ كجل ال يعخفيا إال

سغ : 4  ػ في الحج يحذ اإلنداف أنو ضضف الْخ

شيء آخخ قج بجا ىػ أف الحج بذكل يغمُب عمضو أنو دعاء كمو ، ففي شػاؼ القجـك دعاء ، كفي الدعي بضغ 
الرفا كالسخكة دعاء ، كفي اإلقامة بسشى دعاء ، كفي الػقػؼ بعخفة دعاء ، كفي الػقػؼ بسددلفة دعاء ، كفي 

مة بسشى في أياـ الشحخ كأياـ التذخيق كرجع أثشاء رمي جسخة العقبة دعاء ، كفي شػاؼ اإلفاضة ُدعاء ، كفي اإلقا
 الجسخة األكلى كالثانضة كالُكبخػ دعاء، كفي شػاؼ الػداع دعاء ، ككسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

 )) الُجعاُء ُمُخ العبادِة ((
 ]التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [

ف الجعاء مدتجاًبا كأنت في بمجؾ فكضف إّف مخ العبادة الجعاء ، فإذا دعػتو ال بجَّ أف يدتجضب لظ ، فإذا كا
بالجعاء كأنت في بضتو ؟ فإذا شمبت مغ إنداف كأنت في ضضافتو حاجة ، أعتقج اعتقادًا جازمًا أف إمكاف تمبضتيا 
مئٌة في السئة ، فأنت في بضتو ، كفي إكخامو كضضافتو لحلظ فاإلحداس بأنظ ضضف هللا عدَّ كجل ، ضضف الخحسغ 

 خ ، كتدتصضع أف تحذَّ بو كأنت ىشاؾ في بضت هللا الحخاـ . ، ىحا اإلحداس صار 

 ػ تذخيف اإلنداف بديارة بضت هللا الحخاـ : 5

كثّسة شيء آخخ ، أنظ إذا ذىبت إلى ىشاؾ ال يشبغي أف تذعخ أنظ قج حججت البضت ، ال ، يشبغي أف تذعخ أف 
ل عمضظ بأف أعانظ عمى زيارة بضتو ، كىحا الذعػر هللا عدَّ كجل جلَّ كعبل سسح لظ أف تدكر بضتو ، كشخَّفظ كتفزَّ 
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يجب أف يكػف كاضحًا عشج الحاج ، ألنظ إذا قمت : يا رب لقج شخَّفتشي بديارة بضتظ الحخاـ ، كىحا كـخ مشظ ، فقج 
 أكخمظ هللا بديارتو كبتجمِّضو عمى قمبو .

عانضيا ، ال وهللا بل تذسل كل حاج ، ألّف رحسة فمحلظ ىحه األحػاؿ التي يعانضيا الحاج ال أقػؿ لكع إف قمًة قمضمًة ي
هللا كفزمو يدع كل عباده ، بذخط كاحج أف يكػف االنصبلؽ إلى الحج بإخبلص ، ال تبتغي ال سسعًة كال رياًء ، 
فيػ كال زيشًة كال كجاىًة ، كال تجارًة كال عسبًل ، كال إقامًة كال كال ، فإذا كاف اليجؼ خالرًا لػجو هللا عدَّ كجل ، 

ُل أف ُيكخمظ إكخامًا ال تشداه مجػ الحضاة .   سبحانو كتعالى يتكفَّ

 اإلكثار مغ الجعاء في الحج ألف الجعاء مدتجاب :

 "في اآلخخة حدشًة كقشا عحاب الشارأنت إذا ُشْفَت حػؿ الكعبة ، تجعػ هللا عدَّ كجل : " ربشا آتشا في الجنضا حدشة ك 
 ماذا بقي ؟ في الجنضا حدشًة كفي اآلخخة حدشًة ، ىحا الُجعاء الحؼ أؤثخ عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ادُع بو : 

 ))الميع إنظ عفػ  كخيع تحب العفػ فاعُف عشي يا كخيع((
 ] التخمحؼ عغ عائذة [

ككسا قمشا قبل قمضل : فتحت لظ  ك يحب أف يعفػ عشظ ، كىا أنت ذا تصمب مشو العفػ ، إذًا ال بجَّ أف تذعخ بالعفػ
 مع هللا صفحٌة ججيجة ، فإذا قمت : 

)) الميع أصمح لي ديشي الحي ىػ عرسة أمخي ، كأصمح لي دنضاي التي فضيا معاشي ، كأصمح لي آخختي 
 التي إلضيا مخدي ((

 ] التخمحؼ عغ عائذة [

كإذا قمت : كاجعل الحضاة زادًا لي مغ كل خضخ ، فسا دامت الحضاة فضيا زيادٌة لي مغ الخضخ فأحضشي يا رب . . 
كاجعل السػت راحًة لي مغ كل شخ ، تذعخ أف حضاتظ خضخ ، كأف انتياء الحضاة خضخ ، فيحه األدعضة في بضت هللا 

لػ دعػت بيا آالؼ السَّخات كأنت في بمجؾ ال تحكؽ  الحخاـ أك عشج الشبي العجناف تحذ أف ليا َكْىًجا ، ألنظ
شعسيا ، إال إذا دعػت بيا كأنت في بضتو ، كأنت في في ضضافتو ، كأنت متعخٌض لكخمو في الصػاؼ دعاء ، فإذا 
 َؿ : كصمت إلى الحجخ األسػد ، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ ّقبََّل الحجخ األسػد كبكى كثضخًا ، فَعِغ اْبِغ ُعَسَخ َقا
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َع اْلَتَفَت َفِإَذا ُىَػ ِبُعَسَخ )) اْسَتْقَبَل َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع اْلَحَجَخ ُثَع َكَضَع َشَفَتْضِو َعَمْضِو َيْبِكي َشِػيبل ثُ 
 ْبِغ اْلَخَصاِب َيْبِكي َفَقاَؿ : َيا ُعَسُخ َىاُىَشا ُتْدَكُب اْلَعَبَخاُت ((

 ماجة عغ ابغ عسخ [] ابغ 

 لحلظ أجسع أىل العمع عمى أف الحجخ األسػد يسضُغ هللا في أرضو ، لحلظ عشج تقبضمو تجعػ كتقػؿ : 

  )) بدع هللا هللا أكبخ ، الميع إيسانًا بظ ، كترجيقًا بكتابظ ، كاتباعًا لدشة نبضظ ملسو هيلع هللا ىلص ، ككفاًء بعيجؾ ، كعيجًا عم
 شاعتظ ((

 عغ ابغ عسخ [] ابغ ماجة 

لكغ أييا األخػة األكاـر ؛ أتسشى أف كل مغ أتضح لو أف يقبِّل الحجخ األسػد أال يشدى ىحا التقبضل شػاؿ حضاتو ، 
كمسا شعخ بالتقرضخ تحكَّخ أّنو قبَّل الحجخ األسػد ، كعاىج هللا عدَّ كجل عمى شاعتو ، فيل أنت في مدتػػ ىحه 

؟ "عيجًا عمى شاعتظ" ، فكمسا قصعَت شػشًا كقفَت أماـ الحجخ األسػد ،  الصاعة ؟ كىل أنت ذاكٌخ ليحا العيج
كسخَت أمامو َعْخَضًا ، كقمت : " بدع هللا ، هللا أكبخ ، الميع إيسانًا بظ ، كترجيقًا بكتابظ ، كاتباعًا لدشة نبضظ 

ُو إلى السدعى ، محسٍج ملسو هيلع هللا ىلص ككفاًء بعيجؾ ، كعيجًا عمى شاعتظ " ، كبعج ىحا الصػاؼ ا لحؼ ىػ سبعة أشػاط ، تتػجَّ
 ككسا قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ : " بسم ميحرلا نمحرلا هللا نبجأ بسا بجأ هللا بو " . . تتمػ قػلو تعالى : 

َج اْلَبْضَت َأِك اْعَتَسَخ َفبَل ُجَشاَح عَ  َْ  َمْضِو َأْف َيَصَػَؼ ِبِيَسا ﴿ِإَف الَرَفا َكاْلَسْخَكَة ِمْغ َشَعاِئِخ َّللَاِ َفَسْغ 
 [158]سػرة البقخة : 

كأيزًا في الصػاؼ دعاء ، فاهلل عدَّ كجل أعصاؾ أمكشة كحخكات يجب أف يخافقيا الجعاء ، فيل أنت في مدتػػ 
الجعاء ؟ لحلظ إذا أزمع اإلنداُف الحجَّ فأنا أنرح لو أف يكثخ مغ حفع األدعضة ، ألنظ لػ فتحت الكتاب ىكحا 
فإّف ركنق الجعاء يتبلشى ، كركحانضة اإلقباؿ تحىب، كىشاؾ أشخاص يفتحػف الكتاب كيخفعػف أصػاتيع بالجعاء 
شػف عمى كل مغ يدعى كيصػؼ ، كىشاؾ مغ يخفع صػتو لضُخدَّ الشداء خمفو ، كصػت السخأة  إلى درجة أنيع يذػِّ

فإذا أعجَّ اإلنداُف نفَدو قبل الحج بذيخيغ أك  عػرة لحلظ تفقيػا قبل أف تُحّجػا ، فضجب أف تجعػ مغ ذاكختظ ،
ثبلثة ، كجسع األدعضة كميا ، كحفطيا إلى درجة أنو أصبح يجعػ بيا مغ ذاكختو كقمبو فعشجئٍح يدتصضع أف يمتفت 
إلى هللا ، أما إذا فتح الكتاب كُفِتحت كرقة معو بالخصأ فغضَّخ ، فإّف ىحا الحاؿ الصضب الحؼ يطغ أنو سضرل إلضو 

 ج يتفمَّت مشو .ق
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ثع إف الجعاء إذا تعمستو أك أمدكت بيحا السفتاح الدحخؼ ، فإّنو أكبخ سبلح ، كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : " 
الجعاء سبلح السؤمغ " . ألنظ بالجعاء تشترخ عمى أقػػ إنداف، ألف هللا معظ ، قاؿ لو : "يا أبا بكخ ما ضشظ 

كما ضشظ بإنداف هللا سبحانو كتعالى معو ؟ فإذا دعػت هللا في الحج يشبغي أف  باثشضغ هللا ثالثيسا ؟ " ما قػلظ ؟
يربح الجعاء رفضقًا لظ في بمجؾ ، كمسا كاجيتظ مذكمة ، أك ألسَّت بظ ُمِمسَّة أكشعخت بالزضق ، أك الح لظ شبُح 

  عدَّ كجل . . مرضبة ، أك أخافظ إنداف ، أك أكقعظ القمُق في شعػٍر كحدف ، في ىحه الحاالت ادُع هللا

 ﴿َكَقاَؿ َرُبُكُع اْدُعػِني َأْسَتِجْب َلُكْع  
 [ 60] سػرة غافخ : 

 كسل الحي أبػابو ال ُتحَجػػػػبُ  ال تدألغ ُبَشَي آدـ ْاجػػػػػػػًة 
 كُبَشَي آدـ ْضغ ُيدأُؿ يغزب  هللا يغزب إف تخكَت سؤالو
*** 

إفَّ العبَج إْف سألتو يغزب ، أما هللا عدَّ كجل فضغزب إف تخكت سؤالو . فالصػاؼ إلى صبلة ركعتضغ في مقاـ 
اج يرخكف عمى أف يرمُّػا خمف السقاـ ، كفي أياـ الصػاؼ الذجيج يربح ىحا  سضجنا إبخاىضع ، كأكثخ الحجَّ

مى أف أؼ مكاٍف في الحـخ السكي الذخيف صالٌح السرمي عقبًة كؤكًدا أماـ الصائفضغ ، مع أف العمساء أجسعػا ع
لربلة ركعتضغ بعج الصػاؼ ، فيشاؾ أشخاص يزعػف حػاجد مغ أجل أف يرمي بعزيع في ىحا السقاـ في 
ازدحاـ كتعدخ ، فيحا الحؼ يحىب إلى ىشاؾ مغ دكف فقو يؤذؼ السدمسضغ كثضخًا . فأنا اصبحت ُأِلّح كثضخًا عمى أف 

ز قبل أف يحىب إلى الحج ىل تعخؼ مشاسظ الحج ككاجباتو كأركانو كالدشغ الُسدتحبات ؟ اإلنداف يشبغي أف يفحَ 
فسغ أجل أف يفعل سشة يختكب معرضة كبضخة ، أىكحا الحج ؟ مغ أجل أف ُتَقبِّل الحجخ تؤذؼ عذخات السدمسضغ ، 

 أبيحا أمخؾ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ؟ فمحلظ : " تفقيػا قبل أف تحجػا" . 

 ة الحج إل  إعجاديغ فقيي ك نفدي :ْاج

قمت في نفدي : إف الحج يحتاج إلى إعجاديغ ؛ إعجاد فقيي ، كإعجاد نفدي، فاإلعجاد الفقيي يجب أف تجُرَس 
أحكاـ الحج الُكْبَخػ كالفخعضة ، إلى أف ترل إلى دقائق األعساؿ ألنظ ىشاؾ قج تػاجو مذكمة ، ما حكسيا ؟ أعمضيا 

، يشبغي أف يكػف كاضحًا عشج كل أخ كاجٌب ؟ ىل عميَّ شيٌء أـ ال شيء عميَّ ؟ ىحا األمخُ  دـ ؟ أىي سشٌة أـ ىي
فبل بجَّ مغ أف يتمقَّى دركسًا مكثفٌة في أحكاـ الحج ، كأركانو ، ككاجباتو ، كسششو ، كمدتحبَّاتو ، كآدابو ، كحكستو، 
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مغ أجل أف تكػف ىحه السعمػمات زادًا لؤلخ الحؼ يحجُّ البضت ، أما اإلعجاد الشفدي فأْف تكػف قج َأَنْبَت إلى هللا 
إنابًة صحضحة ، كتبَت إلضو مغ كل الحنػب ، فتػبتظ كاستقامتظ ، كعسمظ الصضِّب كتحخِّيظ الساَؿ الحبلَؿ ىػ 

 في الحجيث القجسي : اإلعجاُد الشفدي لمحج ، لحلظ قاؿ هللا عدَّ كجل 
 )) إذا أصححت لعبجي جدسو ، ككسعت عمضو في السعضذة ، فأتت عمضو خسدة أعػاـ لع َيِفج إلَي لسحخـك ((
 ]البضيقي في الدشغ الكبخػ كمدشج أبي يعمى كالتخغضب كالتخىضب لمسشحرؼ[

 إضافة هللا عد كجل إل  ذاتو الشبي ك البضت الحخاـ ك الكعبة :

 ؼ رضي هللا عشو قاؿ كاصًفا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ : اإلماـ البػصضخ 
ـٍ باإلضافة إذ  نػديت بالخفع مثل الُسْفَخِد العمع  خفزت كل مقا
*** 

في ىحا البضت حقضقتاف ؛ أكاًل : في القخآف آيٌة كاحجة أضاؼ هللا عدَّ كجل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ إلى ذاتو ، 
 قاؿ تعالى : 

ـَ َعْبُج َّللَاِ َيْجُعػُه  ﴿َكَأَنُو َلسَ   ا َقا
 [19] سػرة الجغ : 

 مغ ىػ عبج هللا ؟ إنو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ، أضافو هللُا إلى ذاتو ، لحلظ قاؿ البرضخؼ : 

ـٍ باإلضافة إذ  نػديت بالخفع مثل الُسْفَخِد العمع  خفزت كل مقا
*** 

 كقج خاشب هللا عدَّ كجل األنبضاَء بأسسائيع صخاحًة ، فشاداىع بأسسائيع . . 

ـٍ اْسُسُو َيْحَض    ُخَؾ ِبُغبَل  ﴿َيا َزَكِخَيا ِإَنا ُنَبذِّ
 [ 7] سػرة مخيع : 

َي ِإَليَ   ْضِغ ِمْغ ُدكِف َّللَاِ  ﴿َكِإْذ َقاَؿ َّللَاُ َيا ِعضَد  اْبَغ َمْخَيَع َأَأْنَت ُقْمَت ِلمَشاِس اَتِخُحكِني َكُأمِّ
 [ 116] سػرة السائادة : 

لكغ هللا عدَّ كجل لع يخاشب الشبي عمضو الربلة كالدبلـ إال باسسضغ ؛ يا أييا الشبي، كيا أييا الخسػؿ ، كلع يقل 
 لو : يا دمحم ، كلقج ذكخ اسَسو في معخض اإِلخبار ، ال في معخض الشجاء ، فقاؿ تعالى : 
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 ػُؿ َّللَاِ َكاَلِحيَغ َمَعُو َأِشَجاُء َعَم  اْلُكَفاِر  ﴿ُمَحَسج  َرسُ 
 [ 29] سػرة الفتح : 

ٍج ِمْغ ِرَجاِلُكْع   َْ  ﴿َما َكاَف ُمَحَسج  َأَبا َأ
 [ 40] سػرة األحداب : 

 أما إّنو لع يقل لو : يا دمحم . . 

ـٍ باإلضافة إذ   نػديت بالخفع مثل الُسْفَخِد العمع خفزت كل مقا
*** 

 كقضاسًا عمى ىحه الحقضقة ، فقج أضاؼ هللا عدَّ كجل البضت الحخاـ إلى ذاتو فقاؿ : 

َخا َبْضِتَي ِلمَصاِئِفضَغ َكاْلَعاِكِفضَغ َكالُخَكِع الُدُجػِد    ﴿َأْف َشيِّ
 [125] سػرة البقخة : 

 رض.إذًا الكعبة الُسَذخَّفة أضضفت إلى هللا عدَّ كجل ، فيي أقجس مكاٍف عمى كجو األ

 الربلة في السدجج الحخاـ بسئة ألف صبلة :

ممسػٌس ألّف اإلنداف أحضانًا  -سبحاف هللا  -ثع إف الربلة في السدجج الحخاـ بسئة ألف صبلة ، كىحا الذيُء 
حتى تشعقج الرمة يحتاج إلى بحؿ جيج كبضخ ، كىشاؾ في بضت هللا الحخاـ بجيٍج بدضط تشعقج ىحه الرمة ، فكأف هللا 

 الحجيث القجسي عغ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْضِو َكَسمََّع :  عدَّ كجل أزاؿ الُحُجب ، ككسا يقػؿ هللا عدَّ كجل في
َت  ِإَذا َذَىَب ُثُمُث الَمْضِل اأَلَكُؿ َنَدَؿ ِإَل  الَدَساِء الُجْنَضا َفَضُقػُؿ َىْل ِمغْ  َْ  ُمْدَتْغِفٍخ َىْل ِمْغ َتاِئٍب َىْل ))ِإَف َّللَاَ ُيْسِيُل 

َت  َيْشَفِجَخ اْلَفْجُخ (( ِمْغ َساِئٍل َىْل ِمغْ  َْ  َداٍع 
 ] مدمع عغ أبي ىخيخة [

 كفي حجيث آخخ : 

ضَغ َيْبَق  ُثُمُث الَمْضِل اآلِخُخ يَ  ِْ ُقػُؿ َمْغ َيْجُعػِني َفَأْسَتِجضَب )) َيْشِدُؿ َرُبَشا َتَباَرَؾ َكَتَعاَل  ُكَل َلْضَمٍة ِإَل  الَدَساِء الُجْنَضا 
 ِشي َفُأْعِصَضُو َمْغ َيْدَتْغِفُخِني َفَأْغِفَخ َلُو ((َلُو َمْغ َيْدَألُ 

 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة [
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ككأف هللا سبحانو كتعالى ىشا ندؿ إلى الدساء الجنضا ، كخاشب عباده فغفخ ليع كرحسيع ، كقحؼ في قمبيع الشػر ، 
عخؼ ، كمغ سار عمى الجرب كصل ،  كتجمَّى عمضيع ، فَدِعجكا كأْسَعجكا . فبل أريج أف أشضل عمضكع ، فسغ ذاؽ

و إلى بضت هللا الحخاـ فبل بجَّ أف يعػد كقج امتؤل قمبو محبًة هلل عدَّ كجل .   كمغ تػجَّ

 يـػ عخفات أشخؼ يػـ في الدشة :

ىشاؾ شيء آخخ أّف هللا عدَّ كجل في عخفات ُيباىي السبلئَكَة ، فضقػؿ : "انطخكا عبادؼ ، جاؤكني شعثًا غبخًا ، 
كا أني قج غفخت ليع " ، فبل يدتصضع اإلنداف بعخفات أف يكػف في حالة غفمٍة ، ألف ىحا الضـػ أشخؼ يػـٍ فاشيج

في الدشة ، فأشخؼ الذيػر رمزاف ، كأشخؼ أياـ الدشة يـػ السػقف . . عخفات . . كأعطع أياـ األسبػع يـػ 
كالسػقف في عخفات أشخؼ أياـ الدشة الجسعة ، فالجسعة أشخؼ أياـ األسبػع ، كرمزاف أشخؼ أشيخ الدشة ، 

 قاشبة ، فمحلظ حضشسا يأتي اإلنداُف ككأف عخفات مػعج المقاء األكبخ مع هللا عدَّ كجل . . 
ـِ َكاْذُكُخكُه َكَسا َىَجاُكْع    ﴿َفِإَذا َأَفْزُتْع ِمْغ َعَخَفاٍت َفاْذُكُخكا َّللَاَ ِعْشَج اْلَسْذَعِخ اْلَحَخا

 [ 198] سػرة البقخة : 

كسا ىجاكع إلضو ، فيحه السشاسظ الستشػعة ؛ مغ شػاٍؼ ، إلى سعٍي ، إلى صبلٍة ، إلى كقػٍؼ في عخفة ، إلى 
كقػٍؼ في مددلفة ، إلى رمي الجسار ، ىحه السػاقف الستعجدة جعميا هللا عدَّ كجل مشاسبًة كي تقبل عمضو مشيا ، 

، ا لسا حججت لع يدتِقع الخمُي معيفقاؿ لي : وهللا أن فإذا كصل اإلنداف إلى رمي الجسخات ، كقج سألشي أخ كخيع
بعس الحرضات كصمت ، كبعزيا لع يرل ، بعُزيا كبضخ ، كبعُزيا صغضخ ، يا تخػ يرح رجسي ؟ سبحاف 
هللا ، خصخ ببالي ىحا الخاشخ فقمت لو : لػ اختخت حرضات مغ كزٍف كاحج ، ككاف الػزف مشاسبًا ، ككقفت أماـ 

، ى إصابًة صحضحة ، كعجَت إلى بمجؾكرمضت كفق األصػؿ الذخعضة مئًة في السئة ، كأصبت السخممكاف الخمي ، 
كعرضت هللا عدَّ كجل ، فإف الذضصاف ىػ السشترخ ، فسيسا أتقشت رمي الجسخات كعرضت هللا عدَّ كجل 

ؿ اإلماـ الغدالي : " ال فالذضصاف ىػ السشترخ ، فإذا أشعَت هللا عدَّ كجل بعج الحج ، فأنت السشترخ ، لحلظ قا
 يحرل إرغاـ أنف الذضصاف إال بصاعة هللا " .

فأنت ِمغ اآلف إذا أردت أف تخغع أنفو مغ دكف أف تخجسو فأشع هللا عدَّ كجل كأنت في بمجؾ ، كانتيى األمخ ، 
 شاعتظ هلل عدَّ كجل كأنت في بمجؾ إرغاـٌ ألنف الذضصاف ، عمضو لعشة هللا .
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شيٌء آخخ ، أف اإلنداف حضشسا يخجع الذضصاف يذعخ أف ىحه السعخفة التي َحَرَمت لو تقتزي معاداة الذضصاف ، 
كىحه السعخفة التي حرمت لو مغ لػازميا الحقضقضة أف تعادَؼ الذضصاف ، كأف تبعجُه عشظ ، كعغ خػاشخؾ ، 

ؿ لكع : مغ ذىب إلى بضت هللا الحخاـ مخمرًا كسمػكظ ، كعاداتظ ، كعغ كل أعسالظ الضػمضة كال أممظ إال أف أقػ 
 بيحا الحىاب ، كمغ أحـخ مغ السضقات ، كضبط نفدو . . 

 ﴿َفبَل َرَفَث َكاَل ُفُدػَؽ َكاَل ِجَجاَؿ ِفي اْلَحجِّ  
 [ 197] سػرة البقخة : 

معالع الُيَجػ  كمغ سعى كشاؼ كصمى ككقف كرمى ، كأقاـ بسشى ، فيحه السذاعخ ال بجَّ أف تكػف بالشدبة إلضو
َو إلى الحـخ الشبػؼ الذخيف ، فالسذاعخ ىشاؾ مغ نػٍع آخخ ،  التي يشتطخىا مغ هللا عدَّ كجل ، كبعج الحج إذا تػجَّ

 أؼ إف ىحا اليجػ كاف عمى يج الشبي عمضو الربلة كالدبلـ .

 مغ كقع في ضضق فػقف أماـ قبخ الخسػؿ أكخمو هللا :

ف العتبي كىػ أحج التابعضغ كاف في حزخة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أماـ قمت لكع يـػ الجسعة في الخصبة أ
حجختو الذخيفة ، فجاء أعخابي كسمع عمى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كقاؿ : أشيج أنظ بمغت الخسالة ، كأديت 

 سسعت هللا األمانة ، كنرحت األمة ، ككذفت الغسة ، كجاىجت في هللا حق الجياد ، كبعجىا قاؿ : يا رسػؿ هللا
 يقػؿ : 

ضسًا  ﴿َكَلْػ َأَنُيْع ِإْذ َضَمُسػا َأْنُفَدُيْع َجاُءكَؾ َفاْسَتْغَفُخكا َّللَاَ َكاْسَتْغَفَخ َلُيُع الَخُسػُؿ َلَػَجُجكا َّللَاَ    َتَػابًا َرِْ
 [64] سػرة الشداء : 

أف ىحا التابعي الجمضل الُعتبي أدركتو سشٌة مغ كىأنحا يا رسػؿ هللا قج جئت إلضظ فاستغفخ لي هللا عدَّ كجل ، يخكػ 
خه أف هللا قج غفخ لو ، يقػؿ  الشـػ ، فشاـ ، فخأػ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ لو : يا ُعتبي اْلَحْق األعخابيَّ كيذِّ

 العالع ابغ كثضخ رحسو هللا في تفدضخه ىحه اآلية: 

ضسًا  ﴿َكَلْػ َأَنُيْع ِإْذ َضَمُسػا َأْنُفَدُيْع   َجاُءكَؾ َفاْسَتْغَفُخكا َّللَاَ َكاْسَتْغَفَخ َلُيُع الَخُسػُؿ َلَػَجُجكا َّللَاَ َتَػابًا َرِْ
 [64] سػرة الشداء : 
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ىحه اآلية َتِرحُّ بعج كفاة رسػؿ هللا ، فترحُّ في حضاتو ، كترح بعج مساتو ، فكل إنداٍف ضاقت بو الجنضا ، 
 أك أقمقو شيء ، إذا ذىب إلى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كتبل ىحه اآلية :  كضعفت حضمتو ، أك أخافو شيء ،

ضسًا  ﴿َكَلْػ َأَنُيْع ِإْذ َضَمُسػا َأْنُفَدُيْع َجاُءكَؾ َفاْسَتْغَفُخكا َّللَاَ َكاْسَتْغَفَخ َلُيُع الَخُسػُؿ َلَػَجُجكا َّللَاَ    َتَػابًا َرِْ
 [64] سػرة الشداء : 

 اؿ بضتضغ مغ الذعخ : ىحا األعخابي ق

 فصاب مغ شضبيغ القاع كاألكعُ  يا خضخ مغ دفشت في القاع أعطسو 
 فضػػو العفاؼ كفضو الجػد كالكخـُ  نفدي الفجاُء لقبٍخ أنػػػػػػػػػػػػت ساكشػػػو 
*** 

كقج سسعت مغ أناس كثضخيغ وهللِا كىع صادقػف أفَّ أشضاء كثضخة أقمقتيع ، فمسا كقفػا أماـ قبخ الشبي عمضو الربلة 
 كالدبلـ ، كتمػا ىحه اآلية ، كاستذفعػا بو ، َفخََّج هللا سبحانو كتعالى عشيع كخبيع ، كما ىع فضو . 

شضبًة بضغ ابشو كأمو ، فإذا سأؿ االبغ أباه شضئًا فإنَّو ُيَسكِّغ  كتعمضل ىحه القرة أف األب أحضانًا يخيج أف يقضع عبلقةً 
األَـّ مغ تمبضة ىحه الخغبة ، كبيحا تشسػ العبلقة الصضِّبة بضغ األـ كابشيا ، فاهلل سبحانو كتعالى إذا كقع اإلنداف في 

مضع ، فإّف هللا يكخمو إكخامًا ضضق ، فػقف أماـ ىحا القبخ العطضع ، أماـ مقاـ رسػؿ هللا عمضو أتع الربلة ك التد
 ليحا الشبي ، لحلظ أنا حٌي شخؼ في قبخؼ كقاؿ : حضاتي خضٌخ لكع كمساتي خضٌخ لكع .

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : أْكاـ كشخكط الحج 92الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

األمضغ الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا، إنظ  الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج
ا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا، كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو، كأِرن

كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ  الباشل باِشبًل كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو،
 الرالحضغ.

ز درًسا  ، كسأخرِّ أييا اإلخػة السؤمشػف ؛ بسشاسبة قخب مػسع الحجِّ سشبجأ الحجيَث عغ بعس أحكاـ الحجِّ
د ىحا الجرس.   لئلخػة األكاـر الحيغ يدمعػف أداء فخيزة الحج ىحا العاـ، كفي آخخ الجرس سأحجِّ

 تعخيف الحج:

ا، كىػ القرج  -كبكدخىا بفتح الحاء  -الحج  فمظ أف تقػؿ َحج كِحج، األكؿ اسٌع كالثاني مرجر َحجَّ يُحجُّ ِحجِّ
إلى معطٍَّع، أؼ أف تتَّجو إلى مكاف عطضع، أك إلى شيء عطضع، ىحا معشى الحجِّ في المُّغة، كأما تعخيف الحج 

الديارة الصَّػاُؼ حػؿ البضت شخًعا، فيػ زيارة بقاع مخرػصة، في زمغ مخرػص، بفعٍل مخرػص، كالسخاُد ب
العتضق، الكعبة السذخَّفة، ك الػقػؼ بعخفة، ك أما البقاع السخرػصة فيي الكعبة ك عخفة ك أما الدمغ 
السخرػص ففي الصَّػاؼ مغ شمػع فجخ يـػ الشحخ إلى آخخ العسخ، ك في الػقػؼ بعخفة مغ زكاؿ شسذ يـػ 

 بقاع مخرػصة، في زمغ مخرػص، بفعل مخرػص. عخفة إلى شمػع فجخ يـػ الشحخ، إًذا ىػ زيارة

 مكانة الحج في اإلسبلـ:

الحجُّ أييا اإلخػة ركٌغ كبضٌخ مغ أركاف اإلسبلـ، فخضو هللٌا تعالى عمى السدتصضع فإذا كاف اإلنداُف فقضًخا ك بحث 
اإلسبلـ الخسدة، ك لكغَّ عغ مبمغ يدتقخضو، نقػؿ لو: ال، ال حجَّ عمضظ، الحجُّ عمى السدتصضع، الحجُّ أحج أركاف 

هللَا سبحانو تعالى فخَضو عمى السدتصضع أؼ إفَّ أغمَب الطغِّ أفَّ السدتصضع مذغػٌؿ بسالو، ككأفَّ هللَا سبحانو كتعالى 
: لبَّضظ الميعَّ  ، فضقػؿ الحاجُّ  يقػؿ لو: تعاَؿ إليَّ كدْع بضَتظ الفخَع، كتجارَتظ العخيزَة، كمكانتظ السخمػقة كتعاَؿ إليَّ

 لبَّضظ.
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 قاؿ تعالى: 

ُج اْلَبْضِت َمِغ اْسَتَصاَع ِإَلْضِو َسِبضبًل   ِْ ِ َعَم  الَشاِس   ﴿َكّلِلَِ
 ]سػرة آؿ عسخاف[

ْسبَل  ؛ َشَياَدِة  ـُ َعَم  َخْسذٍ ))كَعْغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللَاُ َعْشُيَسا َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: ُبِشَي اإلِْ
ـِ الَربَلِة، َكِإيَتاِء الَدَكاِة، َكاْلَحجِّ  ـِ َرَمَزاَف (( َأْف اَل ِإَلَو ِإاَل َّللَاُ ؛ َكَأَف ُمَحَسًجا َرُسػُؿ َّللَاِ ؛ َكِإَقا  ، َكَصْػ

 ]ركاه البخارؼ[

ة كإيتاء الدكاة، كصـػ رمزاف، فأركاف اإلسبلـ ؛ شيادُة أف ال إلو إال هللا، كأف محسًجا رسػؿ هللا، كإقاـ الربل
فيي بجؿ ِمغ خسٍذ، أف ال إلو إال هللا،  -بالكدخ  -كحجُّ البضت، أمَّا إذا قمشا: بِشَي اإلسبلـُ عمى خسٍذ، شيادِة 
ـِ الربلة، كإيتاِء الدكاة، كصػـِ رمزاف كحجِّ البضت.  كإقا

، كربلة الجشازة، كلكغَّ الحجُّ فخُض عضٍغ، ككمُّكع يعمع أفَّ ىشاؾ فخكُض كفاية إذا قاـ  بيا البعس سقصت عغ الكلِّ
ق تارُكو كىػ فخٌض في العُسخ مخًَّة كاحجًة، لحجيث األقخع بغ  الحجَّ فخُض عضغ عمى السدتصضع، ُيَكفَُّخ جاحُجه، كُيفدَّ

 حابذ،

َسَمَع َفَقاَؿ َيا َأُيَيا الَشاُس، ُكِتَب َعَمْضُكْع اْلَحُج، َقاَؿ )) َعِغ اْبِغ َعَباٍس َقاَؿ َخَصَبَشا َيْعِشي َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو كَ 
ـٍ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ، َقاَؿ َلْػ ُقْمُتَيا َلَػَجَبْت، َكَلْػ َكَجبَ  اِبٍذ َفَقاَؿ: ِفي ُكلِّ َعا َْ ـَ اأْلَْقَخُع ْبُغ  ْت َلْع َتْعَسُمػا ِبَيا، َأْك َلْع َفَقا

 ْعَسُمػا ِبَيا، َفَسْغ َزاَد َفُيَػ َتَصُػع (( َتْدَتِصضُعػا َأْف تَ 
 ]ركاه أحسج[

َِ عمضو الربلة ك  كقج انعقج إجساُع السدمسضغ أنو كاجٌب عمى الفػر، مغ حضغ االستصاعة، ك الجلضل قػؿ الشبَي
 الدبلـ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ 

َجُكْع اَل َيْجِري َما َيْعِخُض َلُو (( ))َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: تَ  َْ ، َيْعِشي اْلَفِخيَزَة، َفِإَف َأ  َعَجُمػا ِإَل  اْلَحجِّ
 ]ركاه أحسج[
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 كقج ثبتْت فخضضُة الحجِّ بالكتاب الكخيع، قاؿ تعالى:

 (   96﴿ِإَف َأَكَؿ َبْضٍت ُكِضَع ِلمَشاِس َلَمِحي ِبَبَكَة ُمَباَركًا َكُىًجى ِلْمَعاَلِسضَغ )
 ]سػرة آؿ عسخاف[

 كلقػؿ هللا عدكجل:

ْف ِفي الَشاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتػَؾ ِرَجااًل َكَعَم  ُكلِّ َضاِمٍخ َيْأِتضَغ ِمْغ ُكلِّ َفجٍّ َعِسضٍق )  (   27﴿َكَأذِّ
 رة الحج[]سػ 

 فبل يعخؼ معانَي ىحه اآليات إال مغ ذاؽ ك أدَّػ ىحه الفخيزة بإخبلص ك برجؽ.

 كاآلية الثالثة التي تؤكِّج فخضضة الحجِّ قػُلو تعالى:

 ﴿َكَأِتُسػا اْلَحَج َكاْلُعْسَخَة ّلِلَِِ  
 ]سػرة البقخة[

اللة،  إًذا الحجُّ ثبت بشز القخآف الكخيع، كنزُّ القخآف الكخيع كسا تعمسػف قصعيُّ الثبػِت كىحه اآليات قصعضة الجِّ
شة السصيَّخة، لقػؿ الشبّي عمضو الربلة ك الدبلـ فضسا ركاه َأُبػ ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َخَصَبَشا َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ   َعَمْضِو كبالدُّ

 فقاؿ:  َكسمَّعَ 

ـٍ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ، َفدَ  َت  َقاَلَيا َثبَلًثا، ))َأُيَيا الَشاُس َقْج َفَخَض َّللَاُ َعَمْضُكْع اْلَحَج َفُحُجػا، َفَقاَؿ َرُجل : َأُكَل َعا َْ َكَت، 
َكَلَسا اْسَتَصْعُتْع، ُثَع َقاَؿ َذُركِني َما َتَخْكُتُكْع، َفِإَنَسا َىَمَظ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َلْػ ُقْمُت: َنَعْع َلَػَجَبْت، 

ْشُو َما اْسَتَصْعُتْع َكِإَذا َنَيْضُتُكْع َعْغ َمْغ َكاَف َقْبَمُكْع ِبَكْثَخِة ُسَؤاِلِيْع َكاْخِتبَلِفِيْع َعَم  َأْنِبَضاِئِيْع، َفِإَذا َأَمْخُتُكْع ِبَذْيٍء َفْأُتػا مِ 
 ْيٍء َفَجُعػُه (( شَ 

 ]ركاه مدمع[

خُع فضو حكسٌة بالغٌة، قاؿ  -أؼ في كلِّ عاـ  -َلَػَجَبْت  إًذا ىػ في العسخ مخة كاحجة، كدائًسا الحؼ سكت عشو الذَّ
عمضو الربلة ك الدبلـ: إف هللا أمخكع بأشضاء، كنياكع عغ أشضاء كسكت عغ أشضاء" فدكػُت الذارع الحكضع عغ 

ٌة عمى السدمسضغ، ك الحؼ أمخ بو الذخُع ال يقلُّ حكسًة عغ الحؼ سكت عشو، كالذخُع حكضع فضسا بعس األمػر تػسع
د الشبيُّ ، بل أشمقو، كسكت الشبُي  أمخ بو، كفضسا نيى عشو، كفضسا سكت عشو، فإف هللا كتب عمضكع الحج، كلع يحجِّ

؟ فقاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: لػ قمُت نعع الكخيع، قاؿ: كل عاـ مخة، ثانضة، بقي ساكًتا، ثع قاؿ أفي كل عاـ 
ك لسا استصعتع، ألّف ىحا فػؽ شاقتكع، ك في ركاية أخخػ ليحا الحجيث حضشسا قاؿ:  -أؼ في كلِّ عاـ  -لػجبت 
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لع تعسمػا بيا ك لغ  -أؼ في كل عاـ  -أفي كل عاـ فقاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: لػ قمتيا لػجبت، ك لػ كجبْت 
 سمػا بيا " الحج مخة، فسغ زاد فيػ تصػُّع.تدتصضعػا أف تع

ىشاؾ حجيٌث آخخ عاّـّ يبضِّغ أفَّ السؤمَغ ال يشبغي لو أف يكثخ مغ الدؤاؿ إذا سكت الشبيُّ عمضو الربلة كالدبلـ عغ 
 بعس األشضاء 

اَس َفَقاَؿ: ِإَف َّللَاَ َعَد َكَجَل َقْج َفَخَض َعَمْضُكْع )) فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َخَصَب َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع الشَ 
َت  َأَعاَدُه َثبَلًثا، َفَقاَؿ: َلْػ ُقْمُت َنَعْع َلَػَجَبْت، َْ ـٍ، َفَدَكَت َعْشُو  َكَلْػ َكَجَبْت َما ُقْسُتْع  اْلَحَج، َفَقاَؿ َرُجل : ِفي ُكلِّ َعا

لَذْيِء ِإَنَسا َىَمَظ َمْغ َكاَف َقْبَمُكْع ِبَكْثَخِة ُسَؤاِلِيْع َكاْخِتبَلِفِيْع َعَم  َأْنِبَضاِئِيْع، َفِإَذا َأَمْخُتُكْع ِباِبَيا، َذُركِني َما َتَخْكُتُكْع، فَ 
 َفُخُحكا ِبِو َما اْسَتَصْعُتْع، َكِإَذا َنَيْضُتُكْع َعْغ َشْيٍء َفاْجَتِشُبػُه (( 

 ]ركاه الشدائي[

كتُّ عغ شيء، فبل تدألػني عشو، َذُركِني َما َتَخْكُتُكْع... َكِإَذا َنَيْضُتُكْع َعْغ َشْيٍء َفاْجَتِشُبػُه، أؼ دعػني ما دمُت قج س
انُطْخ فإفَّ االستقامة مصمقٌة، كاألعساُؿ الرالحة فبسقتزى االستصاعة، أمَّا السشيضاُت فضجب أف ُتتَخؾ كمِّضِّا، كإال 

كجلَّ أمَّا السأمػراُت السشجكباُت فشأخح مشيا بقجر ما ندتصضع، كقج أجسعت األمَُّة كقع الحجاُب بضغ العبج كبضغ هللا عد 
اإلسبلمضة عمى فخضضة الحجِّ عمى السدتصضع، كسا أجسعت عمى فخضضة الربلة ك الرـػ كالدكاة، إًذا فخضضُة 

شُة أصبلِف كبضخاف مغ أص شة ك اإلجساع، ك الكتاُب كالدُّ ػؿ التذخيع كاإلجساُع كالقضاُس الحجِّ ثبتت بالكتاب كالدُّ
 أصبلِف فخعضاِف مشو.

، ككضف أف الحجِّ رحمة إلى هللا عدكجل، كتفخيٌغ ليحه الشفذ مغ  ثُت يـػ الجسعة في الخصبة عغ فػائج الحجِّ تحجَّ
رحمٌة مذاغل الجنضا، كتدخيٌع في إقباؿ العبج عمى هللا عدكجل كرحمة تجريب عمى الخحمة األخضخة إلى الجار اآلخخة، 

قبل األخضخة، فيي رحمٌة إلى هللا عدكجل، بل اندبلٌخ مغ األقشعة الكاذبة التي نتػىَّسيا كقشاِع الساؿ، ىحا 
، كقشاُع السكانة االجتساعضة، كقشاُع الُسَتع التي تسارسيا ك أنت في بمجؾ، ىحه األقشعة  القشاُعُ يخَمع عشظ في الحجِّ

، كأ فَّ الحجَّ يعضجؾ إلى حجسظ الحقضقي، ككأنَّظ ىشاؾ تتفخَّغ إلى اإلقباؿ عمى كمُّيا ستدقط عغ صاحبيا في الحجِّ
، كقج غمَب  هللا عدكجل، مغ أجل أف تحكؽ شعَع قخبو، كعمى كلٍّ ؛ كاف الحجيث يـػ الجسعة شػيبًل عغ فػائج الحجُّ

 عمى ىحا الجرس الصابُع الفقيي، لحلظ نشتقل إلى شخكط كجػبو.
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سدمع، فسغ شخكط كجػبو اإلسبلـ، فبل يجب الحجُّ عمى غضخ السدمع، فمػ أّف إنداًنا كافًخا الحجُّ فخض عضغ عمى ال
كاف مدتصضعا مالًضا أك أّف إنداًنا كافًخا غشضِّا أسمع ثع افتقخ فَخًضا ىل عمضو الحجُّ ؟ ال، ألنو لسَّا كاف كافخا مدتصضًعا 

ط الحجِّ اإلسبلـ، فبل يجب عمى غضخ السدمع، لعجـ خصاب لع يكغ محلَّ الخصاب، فيحه نقصٌة ميسٌَّة، ألّف مغ شخك 
الكافخ بالفخكع، ك مغ شخكشو العقُل، فبل يجب عمى السجشػف ألنو لضذ أىبل لمتَّكمضف، لفقجه أداَة فيع الخصاب 
كمعخفة األحكاـ، كإذا أخح ما أكىب أسقط ما أكجب، كالبمػغ فبل يجب عمى الرغضخ ألف التكمضَف يبجأ بالبمػغ، 
ػف مع آباءىع ، فيحا مغ قبضل التجريب كالتَّبخُّؾ،  لكشَّظ تخػ في الحجِّ أشفااًل صغارا يختجكف ثضاب اإلحخاـ ك يُحجُّ
يتو، َكَسغ  يُة، فبل يجب الحجُّ عمى العبج كيقاس عمى العبػدية َمغ َفَقَج حخِّ ، كالحخِّ كلكغَّ الرغضخ لضذ عمضو الحجُّ

، ف  بل يجب عمى العبج ألف الحّج فخيزٌة بجنضَّة مالضة، كالعبُج كما ممكْت يجه لدضِّجه.كاف مدجػنا، فمضذ عمضو الحجُّ
ة   يسا نفبًل، ال فخيزًة، بسعشى أف الربيَّ إذا كُبخ عمضو حجَّ ، أك حجَّ العبُج مع سضِّجه كقع حجُّ فمػ حجَّ الربيُّ

ة اإلسبلـ، كُيذتخط العمُع  بفخضضة الحجِّ لسغ أسمع بجار الحخب، أؼ إف اإلسبلـ، ك أف العبج إذا أعِتق عمضو حجَّ
نحغ عشجنا ثبلُث دكر، داُر اإلسبلـ، فخجل نذأ في بضئة مدمسة، نذأ  -اإلنداف إذا أسمع حجيًثا في دار الحخب 

، ىحا كبلـٌ مخفػض، أك إنداف نذأ في ببلد إسبلمضة كلضذ عشجه  في الذاـ، ك يقػؿ: وهللِا أنا ال عمَع لي بالحجِّ
الحجَّ قج ُفِخض عمضو، ىحا كبلـ مخفػض أيًزا، ىحه دار اإلسبلـ فبل جيل فضيا، كعشجنا دار الحخب، ك عمع بأف 

عشجنا دار الكفخ، ك ثسَّة احتساؿ أف يدمع اإلنداُف في أثشاء الحخب، في أثشاء الفتػح، أسمع كقج كدخل في أشيخ 
بفخضضة الحج لسغ أسمع بجار الحخب، أما َمغ  الحج، ىحا لضذ عمسو بفخضضة الحج قائًسا، كمغ شخكط الحج العمعُ 

أسمع بجار اإلسبلـ فبل ُيذتَخط العمُع، بل ُيعجُّ كجػُده في دار اإلسبلـ عمًسا، كما دمَت في دار اإلسبلـ فأنت قصًعا 
 تعمع أف الحج فخٌض.

مػغ، ك عمى السجشػف بعج كتأسضدا عمى ىحه األفكار أقػؿ: يجب الحجُّ عمى العبج بعج العتق، كعمى الربيِّ بعج الب
أف يعػد إلى عقمو، دخل الِسرحَّ فرحا كجب الحجُّ عمضو، كقج كاف ساقًصا عشو حضشسا كاف عبجا أكصبضِّا أك 
ًقا كثضخا، ككاف فقضخا  و عغ الفخيزة، فإذا كاف اإلنداف متذػِّ مجشػنا، كالشقصة الجقضقة أفَّ الفقضَخ إذا حجَّ يقع حجُّ

و عغ كجسَّع قخشضغ كأعانو ا ٌة نافمٌة ؟ ال، فإذا حجَّ الفقضُخ يقع حجُّ ، ىل نقػؿ لو: ىحه حجَّ لشاُس ذىب إلى الحجِّ
ٌة أخخػ، ك لػ أصبح فضسا بعُج غشضِّا، ىكحا الحكُع الذخعي.  الفخيزة، أؼ ال تمَدمو َحجَّ
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، فسغ ممظ  مااًل ك صخفو في غضخ كمغ شخكط الحجِّ أف ُيؤدَّػ في الػقت السشاسب، ككقُت الحجِّ ىػ أشيخ الحجِّ
، فبل حجَّ عمضو، كمغ ممظ  انا في غضخ أشيخ الحجِّ ، َكَسغ كانت لجيو خسدػف ألف لضخة، كاشتخػ بيا دكَّ أشيخ الحجِّ
مااًل كصخفو قبل حمػؿ أشيخ الحجِّ فبل شيء عمضو ك أشيٌخ الحجِّ ىي ؛ شػَّاؿ كذك القعجة كالعذُخ األكُؿ مغ ذؼ 

ة، ىحه أشيخ الحجِّ   قاؿ تعالى: الِحجَّ

 ﴿اْلَحُج َأْشُيخ  َمْعُمػَمات  َفَسْغ َفَخَض ِفضِيَغ اْلَحَج َفبَل َرَفَث َكاَل ُفُدػَؽ َكاَل ِجَجاَؿ ِفي اْلَحجِّ   
 ]سػرة البقخة[

كيجب أف ُيؤدَّػ في الػقت السشاسب كيجب العمُع بو كبفخضضتو كالحخيَّة كالعقُل كالبمػُغ كاإلسبلـ ىحه شخكط 
 .الػجػب

كبقضت االستصاعة، كمعشاىا القجرُة، كليا كجػٌه كثضخٌة ال بجَّ مغ تحقُّقيا، ألنيا تكػف بالساؿ كبالشفذ كبالصخيق، فأما 
، ك يجب أف تعمع كع  االستصاعة بالساؿ فتكػف بُسمظ الداد، أؼ أف تسمظ نفقات الصَّعاـ كالذخاب شضمَة أياـ الحجِّ

، كأف تسمظ قضس ـُ الحاجِّ ة الداد كأف تسمظ الخاحمَة أك أجخَتيا، كاآلف ثسغ ركػب الصائخة، ذىاًبا كإياًبا، يكمِّف شعا
كبعُس العمساء قالػا: مغ كاف غضَخ مدتصضٍع أف يخكب الباخخة ك لع يسمظ ثسغ ركػب الصائخة فمضذ مدتصضعًا، 

كلُّ ىحه الشفقات يجب أف تكػف فضجب أف يسمظ الداد ك الخاحمَة ذىابا كإياًبا، كيجب أف يسمظ نفقاِت الدكشى أيًزا، 
زائجة عغ نفقات سكشو، كأثاث بضتو كثضابو كنفقات عضالو السمتِدـ باإلنفاؽ عمضيع إلى حضغ عػدتو، كمرخكؼ البضت 
كأجختو، كالصعاـ ك الذخاُب، كنفقات الكيخباء كالساء، فكسا كاف ىحا البضُت في كجػده يجب أف يدتسخ بعج سفخه 

لحجِّ الػسط، كلضذ بالحجِّ األعمى، مغ غضخ إسخاؼ ك ال تقتضخ، فيحه ىي االستصاعة التي لمحج، كىحه الشفقات با
. ، فسغ لع يسمظ ىحا الساؿ الحؼ يسّكشو مغ الحجِّ فبل يجب عمضو الحجُّ  تذتخط لػجػب الحجِّ
الجائع أما االستصاعة بالشفذ فيي أف يكػف السكمَّف صحضح البجف ك األعزاء، فبل يجب األداُء مع العجد 

كالُسقَعج، كمقصػع الضج ك الخِّجل، كال عمى الذضخ الكبضخ الحؼ ال يثبت عمى الخاحمة بشفدو، كال عمى األعسى كلػ 
ة. ، ال لعمَّة الساؿ، بل لعمَّة الرحَّ  كجج قائًجا، ك ال عمى السخيس الحؼ ال ُيخَجى ُبْخُؤه كلُّ ىؤالء ال يدتصضعػف الحجَّ

ضجب أف يكػف الصخيق آمًشا بغمبة الدبلـ، فإف خاؼ عمى نفدو القتل أك خاؼ عمى كأما االستصاعة بالصخيق، ف
مالو الدخقة فبل يجب عمضو األداء، فػجب عمضو الحجُّ ك سقط عشو األداُء، كىشاؾ أحكاـٌ أخخػ سػؼ نخاىا بعج 

 قمضل.
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كا حجَّ الفخيزة بدبب ة  قاؿ العمساُء: كالحيغ يذعخكف بُجُنػِّ أجميع قبل أف يؤدُّ عجـ أمغ الصخيق، أك بدب عجـ صحَّ
شػف مغ أداء  البجف لعجدىع، كالُسقعج الحؼ ال يدتصضع السذَي، أك الذضخ اليِخـ أك األعسى، كغضخىع مسَّغ ال يتسكَّ
، فعشجنا  الحجِّ بأنفديع، فضجب عمضيع اإليراُء بالحجِّ عشيع بعج الػفاة، فسا دمَت تسمظ الساَؿ فقج كجب عمضظ الحجُّ

تظ سقط عمضظ األداُء بحاتو، ككجب عمضظ أف شخكط  الػجػب، كعشجنا شخكط األداء، كما دمَت غضَخ مدتصضع لرحَّ
ا آخخ، أك أف تػصي بأف ُيحجَّ عشظ. د حاجِّ  تجيِّ

:  شخكط أداء الحجِّ

لدفخ، فبل يجب ا اآلف فسع شخكط األداء، أكَّاًل: سبلمة البجف مغ اآلفات السانعة مغ القضاـ بسا ال بجَّ مشو في ا  أمَّ 
 األداُء عمى الُسقَعج ك األعسى كإف كجج قائًجا، كالذضُخ الكبضخ الحؼ ال يثُبت عمى الخاحمة.

، كالحبذ، كالسشع مغ الدفخ، أك الخػؼ، أك  ي مغ الحىاب إلى الحجِّ كمغ شخكط أداء الحجِّ زكاُؿ السانع الحدِّ
ة لمسخأة، مغ شبلؽ عجـ كجػد كسضمة لمدفخ، كمغ شخكط األداء أمُغ الصخيق، ك  مغ شخكط األداء عجـُ قضاـ الِعجَّ

، كلكغ لضذ عمضيا أداؤه في ىحا العاـ، ىحا فخؽ بضغ شخكط  ة لضذ عمضيا حجّّ بائغ، فالسخأٌة السصّمقٌة كىي في الِعجَّ
ٌة مغ كفاة  ة، أك أنيا معتجَّ زكجيا، فجسضع الػجػب ك شخكط األداء، أك أنيا مصمَّقٌة شبلًقا رجعضِّا ك ىي في الِعجَّ

اِت عغ الخخكج مغ بضػتيغ لقػلو تعالى: ة ُتدِقط أداَء الحجِّ ال فخِضضَتو، ألف هللا تعالى نيى السعتجَّ  أنػاع الِعجَّ

ُجكُد َّللَاِ  ُْ َشٍة َكِتْمَظ  َذٍة ُمَبضِّ ِْ ُجكَد َّللَاِ َفَقْج َضَمَع  َكَمغْ  ﴿اَل ُتْخِخُجػُىَغ ِمْغ ُبُضػِتِيَغ َكاَل َيْخُخْجَغ ِإاَل َأْف َيْأِتضَغ ِبَفا ُْ َيَتَعَج 
 (   1َنْفَدُو اَل َتْجِري َلَعَل َّللَاَ ُيْحِجُث َبْعَج َذِلَظ َأْمخًا )

 ]سػرة الصبلؽ[

فبل بجَّ أف تخخج مع زكٍج أك َمحَخـٍ تأبضًجا، كلضذ  -ِانتِبيػا جضًِّجا  -أما بالشدبة إلى السخأة فبل بجَّ مغ أف تخخج 
ًتا، بل عمى التأبضج، فيشاؾ أشخاٌص كدكِج أختظ ال يجػز أف يتدكجيا، كلكْغ إذا ماتت أخُتيا يحقُّ ليا محخما مؤقَّ 

 الدكاُج بو، فيحا َمحخـٌ مؤقٌَّت، فبل يجػز أف تخخج السخأةُ إلى الحجِّ إال مع زكج أك َمحـخ عمى التأبضِج 

ـٍ ِإاَل َمَع ِذي )) لحجيث اْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللَاُ َعْشُيَسا َأَف ال َشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َقاَؿ: اَل ُتَداِفْخ اْلَسْخَأُة َثبَلَثَة َأَيا
 َمْحَخـٍ (( 

 ]ركاه البخارؼ[
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ىحا لضذ لمحجِّ فقط، بل ألؼِّ سفٍخ، كىشاؾ قرٌز كثضخة تثبت حكسة الذخع في ىحا الشيي، فإذا سافخت السخأةُ 
 الصسُع فضيا كبضًخا.كحجىا كاف 

فإذا كججت السخأة محخًما ؛ كلضكغ أخاىا ؛ لع يكغ لمدكج أف يسشعيا لحجِّ الفخض كلو أف يسشعيا لحجِّ الشفل، فالدكُج 
 ال يِحّق لو أف يسشع امخأَتو مغ أف تُحجُّ حجَّ الفخض إذا كججْت َمحخًما. 

 تعخيف الَسحَخـ:

شاكحَتو عمى التأبضج، لشدب أك رضاٍع أك مراىخة، كقج مشع العمساُء أف كتعخيف الَسحـخ بالزبِط ؛ مغ ال تجػز مُ 
تدافخ السخأُة مع أخضيا مغ الخضاعة لغمبة الفداد، كيؤكِّج الفقياُء أنو ال يجػز لؤلخ أف يخُمَػ بأختو مغ الخضاع 

 لغمبة الفداد.

ثشا ع ثشا عشيا، كشخكط األداء تحجَّ ة األداء، كىي ؛ كىشاؾ شخكط ثالثة، شخكط الػجػب تحجَّ شيا كبقَي شخكُط صحَّ
ـُ مغ شخكط الحّج في السحىب الحشفي، ك الفخُؽ بضغ الذخط كالخكشأّف،  ، فاإلحخا ـُ بالحجِّ اإلسبلـ ك العقل ك اإلحخا
الذخط لضذ داخبل في ُصمب الفخيزة، بل يجب أف ُيؤدَّػ قبل الذخكع في الفخيزة، كالسخاُد باإلحخاـ الشضُة مع 

، ك السكاف السخرػص السضقاُت التمبضِة،  فيػ بالشدبة لمحّج كالشضة لمربلة، كالػقت السخرػص أشيُخ الحجِّ
. دىا الذارُع الحكضع ألداء فخيزة الحجِّ  السكاني، أْؼ األماكُغ التي حجَّ

:  بعُس السبلْطاِت الستعِمقة بفخضضة الحجِّ

سة الكفخ، فمػ قاؿ إنداٌف: ال أرػ الربلَة كاجبًة، كىحه إذا حجَّ الكافُخ ىػ كافخ ؛ ك لساذا كفخ؟ إمَّا أنو نصق بكم
األشضاُء قجيسٌة كال تشاسب ىحا العرَخ فقج كفخ، كإذا أنكخ اإلنداُف أحَج الفخكض فقج كفخ، كإذا أنكخىا قػاًل أك عسبًل 

ة اإلسبلـ، كىي غضُخ مقبػل و ذاؾ عغ َحجَّ ة، كأحضانا اإلنداف بحكع فقج كفخ، فإذا حجَّ الكافُخ ثع أسمع فبل ُيغِشي حجُّ
عسمو التعاقجؼ في الدعػدية مع أصجقاَء كيتحِخج فضُحجَّ معيع، أما ىػ الحجُّ عشجه فغضخ راٍض بو إشبلًقا، بل 
شعائخه أشضاء ال قضسة ليا، غضبضات كخخافات، فحجَّ معيع كىحا اعتقاُده في الحجِّ فيػ كافخ، فإذا أسمع فبل ُتغشي 

ة  ُتو ىحه عغ َحجَّ  اإلسبلـ.حجَّ
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ة اإلسبلـ أيًزا، كإذا ارتجَّ السدمُع سقصْت أعساُلو  و في ِصغخه عغ َحجَّ كإذا حجَّ الرغضُخ ثع بمغ ال ُيغشي حجُّ
ة الفخيزة، ألف كقَت الحج ىػ العُسخ،  ، فإذا عاد ك أسمع كجب عمضو حجُّ الرالحُة كمُّيا بارتجاده، ك مشيا الحجُّ

غ اإلسبلـ، ك يكػف باالعتقاد، كاعتقاد شخيظ هلل تعالى، أك إنكار الضـػ كىػ باشل، ك االرتجاُد ىػ الخخكج ع
اآلخخ، أك إنكار ما ىػ معمـػ مغ الجيغ بالزخكرة، كالربلة كالرضاـ كالدكاة ك الحجِّ أك نحػ ذلظ، أك أف يشصق 

د، كسبَّ اإلندُاُف الجيَغ فيحا ارتجاد، كُيدتتاُب، فإ ف لع يُتْب تصّمق امخأُتو ك ترادر بكمسة الكفخ، فإذا كاف ثسَّة تذجُّ
 أمػاُلو، ألف ىحه كمسة الكفخ.

و، ىحه نقصٌة ميَسة، فباعتبارؾ فقضخا، ك لدَت  َؼ إلضو، أك ُكِىب لو، أك استجانو، صحَّ حجُّ كإذا حجَّ الفقضُخ بساٍؿ ُأدِّ
َؼ إ لضو أك ُكِىب لو أك استجانو صحَّ مدتصضعا، ك حجْجت فحجُّظ باشل !! ال، ىحا غمط، فإذا حجَّ الفقضُخ بساٍؿ ُأدِّ

و ك سقط عشو حجُّ الفخيزة.  حجُّ

، أمَّا لػ كاف لو بضٌت كبضٌخ ال يحتاج  مغ كاف لو بضٌت ال يدكشو، كىػ زائج عغ حاجتو كجب عمضو أف يبضعو لضحجَّ
 إلضو كمِّو، فبل يجب عمضو بضُع بعزو، كالذخُع لع كمَّفظ بحلظ.

حقِّ السجيغ، الحؼ عمضو دْيغ، إذا لع يكغ لو ماٌؿ يقزي بو الجْيَغ، إال أف يأخح إذًنا  كُيكَخه الخخكُج إلى الحجِّ في
ؼ ما  ، تشياه قبل أف يُحجَّ حّتى يؤدِّ مغ الجائغ، فضدتأذنو، كأف يكػف شخز لو معظ مبمغ ضحٌع، كذىب إلى الحجِّ

و إال إذا أِذف لو عمضو مغ ديغ، ك قج يكػف الجائغ راقضا كثضخا، كَأِذف فبل مانع في ذلظ، ف السجيغ ال يرحُّ حجُّ
 الجائُغ.

 ْكع الحج مغ ْضث الفػر ك التخاخي: 

آخُخ مػضػع نعالجو ؛ ىل يجب الحجُّ عمى الفػر أـ عمى التخاخي ؟ محىب أبي حشضفة ك أبي يػسف ؛ تمسضحه 
الحج يجب عمصالفػر، ك ىػ  األكؿ ك اإلماـ مالظ ك الُسَدني مغ الذافعضة تمسضح الذافعي ر حسيع هللا تعالى أفَّ 

ق كيأثع،  خه ببل عحر سشضغ ُيفدَّ اإلتضاف بو في أكؿ أكقات اإلمكاف ك في أكؿ سشة مغ سشضغ االستصاعة، فإف أخَّ
 كُتخُد شيادُتو إال إذا أدَّػ كلػ في آخخ عسخه فإف اإلثع يختفع، أما إف كاف تأخضُخه لعحر فذيء آخخ.
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شة، ك كما الجلضُل ؟ ما دلضل كجػب الف ػر ؟ ىػ االحتضاُط، ألف الحجَّ ال يجػز إال في كقت معضَّغ كاحج مغ الدَّ

السػُت يقع في شكل غضخ نادر في الدشة، كاحتساؿ مػت اإلنداف قبل أف يُحجَّ كاقٌع، إًذا الجلضل ىػ االحتضاط، 
، لحجيث ابغ عباس رضي هللا فتأخضخه بعج التسكُّغ تعخيٌس لو عمى الفػات، فضكػف التأخضُخ مكخكىا كخاىة تحخيسضة

 عشيسا ؛ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع: 

َجُكْع اَل َيْجِري َما َيْعِخُض َلُو ((  َْ  ))َتَعَجُمػا ِإَل  اْلَحجِّ َيْعِشي اْلَفِخيَزَة َفِإَف َأ
 ]ركاه أحسج[

حشضفة كأبي يػسف كمالظ كالسدني، أما اإلماـ الذافعي ودمحم بغ يػسف التمسضح الثاني ألبي ىحا محىب اإلماـ أبي 
حشضفة رحسيع هللُا تعالى أنو يجب عمى التخاخي ال عمى الفػر، ألف الحج ُيؤدَّػ في العسخ، ك العسخ كمُّو كقٌت 

ؿ الػقت، إال أنو إذا أخَّ  خ بعج التسكُّغ حتى مات كلع يُحجَّ فقج لمحج، كالػقت في الربلة يرح تأخضُخىا عغ أكَّ
ل التعجضُل لمحج، كسػؼ نأخح في درس قادـ إف شاء هللُا تعالى بعس فخكض الحج  َأِثع، كفي كل األحػاؿ ُيفزَّ

 كبعس سششو ككاجباتو.

خ هللُا كجيو، كىا ىع ىؤالء األ نجاد ك األف إلى قرة التابعي األحشف بغ قضذ، نحغ في أكائل خبلفة الفاركؽ نزَّ
األمجاد رىُط األحشف بغ قضذ مغ بشي تسضع يستصػف صيػات الخضػؿ الرافشات، ك يتقمَّجكف الِخقاؽ الُسخىَفات، ك 
شضغ كجػىيع شصَخ البرخة، يخيجكف االنزساـ إلى جسػع السدمسضغ  يخحمػف عغ مشازليع في األحداء كنجج مضسِّ

جيادا في سبضل هللِا، ك شمًبا لسا عشج هللا مغ حدغ  السحتذجيغ ىشاؾ تحت قضادة عتبة بغ غدكاف لقتاؿ الفخس
مغ أمضخ  -قائج الجضر  -الثػاب، ك كاف معيع فتاىع األحشف بغ قضذ، كذات يـػ تمقَّى عتبُة بغ غدكاف كتاًبا 

السؤمشضغ عسخ بغ الخصاب رضي هللُا عشو يأمخه أف يخسل إلضو عذخًة مغ ُصَمحاء عدكخه كأحدشيع ببلًء في 
ضقف مشيع عمى أحػاؿ الجضر، ك لضتسمَّى مسا عشجىع مغ غضخ مذػرة، فرجع عتبُة باألمخ ك جيَّد عذخة القتاؿ، ل

ييع إلى السجيشة، ك لسل مُثل رجاُؿ الػفج بضغ يجؼ أمضخ  مغ صفػة عدكخه، كجعل بضشيع األحشف بغ قضذ ككجَّ
يع ك حػائج عامَّة الشاس، فشيزػا السؤمشضغ عسخ بغ الخصاب رحَّب بيع ك أدنى مجالديع، ثع سأليع عغ حػائج

ة  إلضو ِتباًعا كقالػا: أمَّا عامَُّة الشاس فأنت كلضُّيع، ال عبلقة لشا بيع، كصاحُب شؤكنيع، أما نحغ فشتكمَّع عغ خاصَّ
أنفدشا، ثع شمب كلّّ مشيع حاجتو التي تعشضو، ككاف األحشُف بغ قضذ آخخ الخجاؿ كبلًما، ألنو كاف أصغَخىع سشِّا، 

ا جاء دكُره في الكبلـ حِسج هللَا كأثشى عمضو ثع قاؿ: يا أمضخ السؤمشضغ إف جشج السدمسضغ الحيغ حمُّػا في مرَخ قج فمس
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ندلػا في الُخزخة كالشُّزخة، كالخرب مغ مشازؿ الفخاعشة، كإف الحيغ حمُّػا في ديار الذاـ قج ندلػا في الخغج كالثسار 
حمُّػا في ديار الفخس قج ندلػا عمى ضفاؼ الشيخ العحبة، كالجشاف الػارفة  كالخياض مغ مشازؿ القضاصخة، كإف الحيغ

اليذاشة األرض المضشة -مغ مشازؿ األكاسخة، لكّغ قػمشا الحيغ حّمػا في البرخة قج ندلػا في أرض ىذاشٍة نذاشٍة 
 -ُقجاٌج كشَخُفيا اآلخُخ َفبلٌة قفٌخ  اليِجفُّ تخاُبيا كاليشُبت مخعاىا، أحُج شخفضيا بحخُ  -الُسدَتخِخضة، كالشذاشة السالحة

ا  فَأِزؿ يا أمضخ السؤمشضغ ضخَّىع، كأنِعر حضاتيع كُمْخ كالَضظ عمى البرخة أف يحفخ ليع نيًخا  -كصٌف دقضق ججِّ
رَع كتحُدغ حاُليع، كيرُمح ِعضاُليع، كتخُخز أسعاُرىع، كيدتعضشػف بحلظ  يدتعحبػف مشو الساَء، كيدقػف األنعاـَ كالدَّ

مى الجياد في سبضل هللِا فشطخ عسُخ إلضو في إعجاب ك قاؿ: ىبلَّ فعمتع مثل ما فعل ىحا، الجساعة قالػا: أما ع
جنا عسُخ: إنو وهللِا لدضٌِّج، ىحا سضِّج، ألف سضِّج القـػ خادُميع، إنو ك هللِا لدضِّج إذا  عامة الشاس فأنت كلضُّيع، فقاؿ سِّ

جتسعو، فعمضو تِبعاٌت كثضخٌة، عمضو أف يخجـ الشاس جسضعا لضكػف حقِّا سّضَجىع، ثع كاف اإلنداُف في مختبة ُعمضا في م
ـ لؤلحشف جائدتو فقاؿ: وهللِا يا أمضخ السؤمشضغ ما قصعشا إلضظ الَفَمػاِت ك ال ضخْبشا إلضظ  ـ إلضيع جػائَدىع، كقجَّ قجَّ

جة لجؼَّ إال حاجَة قػمي التي ذكخُت، فإف تقِزيا أكباَد اإلبل في الُبكػر كالَعِذضاِت لشضل الجػائد، كما لَي مغ حا
ليع تكْغ قج كفضَت ككّفضَت، فازداد عسُخ إعجاًبا بو ك قاؿ: ىحا الغبلـُ سضِّج أىل البرخة، ك لسا انفسَّ السجمُذ كىعَّ 
مغ  رجاُؿ الػفج باالنرخاؼ إلى ركاحميع لضبضتػا عشجىا أجاؿ عسُخ برَخه في حقائبيع فخأػ شَخؼ ثػب خارًجا

إحجاىع فقاـ فمسدو بضجه ك قاؿ: لَسغ ىحا ؟ فقاؿ األحشُف: لَي يا أمضخ السؤمشضغ، ك قج أدرؾ أنو استغبله فقاؿ لو 
عسُخ: ِبَكْع اشتخيتو ؟ فقاؿ: بثسانضة دراىع، فقاؿ: ىبلَّ اكتفضَت بػاحج ككضعَت فزَل مالظ في مػضٍع تعضغ بو 

لظ في مػضٍع تعضغ بو مدمسا، ثع قاؿ رضي هللُا عشو:خحكا مغ مدمسا، أؼ اشتِخ ثػبا بجرىع ككضعَت فزَل ما
 أمػالكع ما يرِمح شأنكع، كضعػا الفزػَؿ في مػاضعيا ُتخيحػا أنفدكع ك تخبحػا.

سضِّجنا عسخ أِذف لمخجاؿ بالعػدة إلى البرخة، غضخ أنو لع يدسح لؤلحشف أف يعػد إلضيا، كاستبقاه عشجه حػاًل كامبًل، 
ة الحكاء، كنراعة البضاف، كسُسػِّ الشفذ، كُعُمػِّ كلقج أدرؾ عسُخ ب ثاقب نطخه ما تػافخ ليحا الفتى التسضسي مغ ِحجَّ

اليسَّة، كِغشى السػاىب، فأراد أف ُيبقَضو قخيبا مشو لضرشعو عمى عضشو، كلضمقى كباَر الرحابة فضيتجؼ بيجييع، كيتفقَّو 
عغ كَتب، كأف يشُفح إلى دخضمة نفدو قبل أف يػلِّضو بعَس شؤكف  في ديغ هللا عمى أيجييع ثع إنو كاف يخيج أف يختبخه

السدمسضغ ذلظ أف عسخ كاف يخذى األذكضاَء الفرحاء أشجَّ الخذضة، ألنيع إذا صمحػا ممؤكا الجنضا خضًخا كإذا فدجكا 
فػف، يا أحشف إني قج ابتمْضُتظ كاختبخُتظ فم ع أَر إال خضًخا، كقج رأيُت كاف ذكاءىع كَبااًل عمى الخمق، فاألذكضاُء ُيخػِّ

يو لحخب الفخس ك كتب لقائجه  عبلنضَتظ حدشًة، كإني ألرجػ أف تكػف سخيخُتظ حدشًة أيًزا مثَل عبلنضتظ، ثع كجَّ
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أبي مػسى األشعخؼ: أمَّا بعُج فأدِف األحشَف بغ قضذ ك شاكْره كاسسْع مشو، فانزػػ األحشف تحت ألػية السدمسضغ 
قة في ببلد فا َِ رس، ك أْبمى مغ ُضخكب البصػالت ما جعل سيَسو يعمػ، كنجَسو يتأّلق، كأبمى ىػ كقػمو بشػ السَذخَّ

تسضع في قتاؿ العجكِّ أكخـَ الببلء، كبحلػا أسخى البحؿ، حتى فتح هللُا عمى أيجييع مجيشَة ُتػْسَتْخ، ُدّرَة التاج الِكدَخِكؼ، 
 كأكقع في أسخىع الُيخمداف.

د الفخس بأًسا، كأقػػ أمخائيع شكضسًة، ك أمزاىع عديسًة كأكسعيع مكضجًة في الحخب، كقج كاف اليخمداف مغ أشجِّ قػا
ألجأْتو انتراراُت السدمسضغ إلى مرالحتيع أكثخ مغ مخة، غضخ أنو كاف يغجر بيع كمسا سسحْت لو الفخصُة، كضغَّ 

غ مشيع في ُبْخٍج مغ أبخاج ال حرغ ك قاؿ: إف معي مائة سيع أنو قادٌر عمى الشرخ، فمسل أشبقػا عمضو تحرَّ
ـٍ ال تخِصأ لو رمضة، فسا ججكػ أسخكع إياَؼ  كوهللِا ما ترمػف إليَّ ما داـ في يجؼ شيٌء مشو، ك أنتع تعمسػف أني را
بعج أف أقتل مشكع مائة ؟ فقالػا ك ماذا تخيج ؟ فقاؿ: أريج أف أندؿ عمى حكع خمضفتكع عسخ، كْلضفعْل بي ما يذاء، 

كا كثاقو كُأرِسل إلى السجيشة مع كفج مغ فقالػا: لظ ذلظ ، فخمى قػسو عمى األرض، كندؿ إلضيع مدتدمًسا، فذجُّ
أبصاؿ الفتح، ك كاف عمى رأسيع أنُذ بغ مالظ خادـ رسػؿ هللا صمى الل عمضو ك سمع ك األحشُف بغ قضذ تمسضُح 

خ سضَِّجنا عسخ بالفتح، كيحسل إلى بضت السجرسة الُعسخية، كمزى الػفُج يُحثُّ الُخصى باليخمداف نحػ السجيشة لض بذِّ
ماؿ السدمسضغ خسذ الغشائع، كلضدّمع ناقس العيػد، خػَّاَف الحمع إلى الخمضفة لضحكع فضو بحكسو، كسضجنا صبلح 
ـٍ يغِجر بالسدمسضغ، كيقتل  الجيغ لسا انترخ عمى الفخنجة عفا عغ كلِّ ممػؾ فخنجة إال ممًكا كاحًجا كاف كلَّ عا

اجيع مع، ُأرِسل إلى  حجَّ ارا، فيحا كاف ناقًزا لمعيػد، خػَّانا لمحِّ ىحا لع يعُف عشو، بل قتمو بضجه، ألنو كاف غجَّ
كا اليخمداف لضعخضػه عمى السدمسضغ عمى  السجيشة لضحكع فضو سضجنا عسخ بحكسو، ك لسا بمغػا حػاشَي السجيشة أعجُّ

اة بخضػط الحَّىب، ككضعػا عمى رأسو تاَجو ىضئتو ىشاؾ، فألبدػه ثضاَبو السشدػجة مغ ثسضغ الجيبا ج، ك الُسػشَّ
رِّ ك الجػىخ ك قمَّجكه صْػلجاَنو السرشػَع مغ اإلبخيد الُسكمَّل بالضػاقضت ك الآللئ، كأدخمػه إلى السجيشة  َع بالجُّ السَخصَّ

حتى تجسَّع الشاُس عمضيع  بيضئتو العطضسة يـػ كاف قائًجا كبضخا في ببلد فارس، فسا أف كِشأْت أقجاُميع أرَض يثخبَ 
ِشضًبا كشبَّاًنا، إنو مشطٌخ غخيٌب، ك جعمػا يشطخكف إلى أسضخىع، كيعجبػف مغ ىضئتو كزيِّو أشجَّ العَجب، تػّجو الػفُج 
باليخمداف إلى دار عسخ فمع يججكه، فدألػا عشو، فقضل ىػ في السدجج يدتقبل كفًجا قِجـ عمضو فانصمقػا إلى السدجج 

ـُ، فرار األمُخ ُفخجة،  فمع يججكه، ك كانػا كمسا شاؿ بيع البحُث عغ الخمضفة تكاثخ الشاُس عمضيع ك اشتجَّ الدحا
كفضسا ىع في حضختيع رآىع صبضٌة صغاٌر يمعبػف فقالػا: ما شأنكع ؟ نخاكع ذاىبضغ آيبضغ لعمَّكع تخيجكف أمضَخ 

ٌج ُبخنَدو، ك كاف عسُخ رضي هللُا عشو قج خخج السؤمشضغ، قالػا: نعع نخيجه، قالػا: فإنو نائٌع في مضسشة السدج ج متػسِّ
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لمقاء كفٍج مغ أىل الكػفة، فمسا انرخؼ الػفُج خمع الُبخنذ ككضعو تحت رأسو كأسمع جفشضو لمتخاب، فانصمق الػفُج 
مداف يفقو باليخمداف إلى مضسشة السدجج فمسا رأكا الخمضفَة نائسا جمدػا دكنو، كأجمدػا أسضَخىع معيع، ك لع يكغ لميخ 

العخبضَة، كما كاف يخصخ ببالو أف ىحا الشائَع في ناحضة السدجج ىػ أمضخ السؤمشضغ عسخ، حقِّا لقج كاف قج سسع عغ 
فو، كزىجه في زخُخؼ الجنضا كزيشتيا، لكشو ما كاف يتخضَّل أف يشاـ قاىُخ الخـك ك الفخس في شخؼ السدجج مغ  تقذُّ

اٍب ك لسا رأػ القػـَ يجمدػف صامتضغ، ضشيع اليخمداُف يتأىَّبػف  غضخ غصاء، ك ال ِككاء ك ال حخَّاٍس ك ال ُحجَّ
لمربلة، كيتخقَّبػف ُقجـك الخمضفة لكغَّ األحشَف بغ قضذ جعل يذضخ إلى الشاس أف يدكتػا، كيكفُّػا عغ الجمبة لكي ال 

جفٌغ في المضل، فيػ إمَّا قائٌع في  يػقطػا الخمضفة فقج كاف يعمع عمع الضقضغ مغ صحبتو الدابقة أنو قمَّسا ُيغَسس لو
محخابو يعبج هللَا، كإمَّا متخفٌِّف مغ ثضابو يجػب أحضاَء السجيشة لضعخؼ أحػاَؿ الخعضة، أك عاسّّ يحخس بضػت 
السدمسضغ مغ الصُّخاؽ، فأثارْت إشاراُت األحشف إلى الشاس انتباَه اليخمداف، فالتفت إلى السغضخة بغ شعبة ك كاف 

ضة ك قاؿ: َمغ ىحا الشائُع ؟ فقاؿ لو السغضخُة: إنو عسخ فثَغَخ اليخمداُف فسو دىذًة ك قاؿ: عسخ! أيغ يعخؼ الفارس
اُبو ؟ فقاؿ لو السغضخُة: لضذ لو حارٌس ك ال حاجٌب، فقاؿ اليخمداف: يشبغي أف يكػف نبضِّا، فقاؿ  حخُسو ك حجَّ

هللِا، ثع كُثخ الشاُس، ك ارتفعْت الجَمبُة فاستضقع عسُخ،  السغضخة: ال، بل يفعل فعَل األنبضاء إذ ال نبيَّ بعج رسػؿ
سذ،  كاستػػ جالًدا، كنطخ إلى الشاس في دىذٍة، فخأػ األمضَخ الفارسي كعمى رأسو تاُجو السَتػىِّج تحت أشعَّة الذَّ

قاؿ: اليخمداُف فقاؿ كفي يجه صػلَجاُنو الحؼ يخصف بخيُقو األبراَر، فحجَّؽ كقاؿ: َمغ ىحا ؟ فقالػا: ىػ اليخمداُف، ف
األحشُف:: نعع يا أمضخ السؤمشضغ، فتأمَّل عسُخ ما عمضو مغ الحىب كالآللئ كالضػاقضت، ك الجػاىخ كالحخيخ، ثع أشاح 
بػجيو ك قاؿ: أعػذ باهلل مغ الشار، ك أستعضغ بو عمى الجنضا، الحسج هلل الحؼ أذؿَّ ىحا ك أشضاَعو لئلسبلـ، ك قاؿ: 

ّدكػا بيحا الجيغ ؛ كمسة عسضقة ؛ يا معذخ السدمسضغ تسّدكػا بيحا الجيغ، كاىتجكا بيجؼ نبّضكع يا معذخ السدمسضغ تس
خه األحشُف بغ قضذ بالفتح ك أخبخه بسا أفاء هللُا عمى  الكخيع كالُتبِصخكع الجنضا فإنيا غخَّارٌة، فمسا فخغ مغ كبلمو بذَّ

كشمب أف يشدؿ عمى  -أؼ استدمع  -مداف قج استأَسخ لشا السدمسضغ مغ الغشائع، كقاؿ: يا أمضخ السؤمشضغ إف اليخ 
حكسظ فضو، فكمِّسو إًذا، قاؿ: ال أكمِّسو حتى تخمعػا عشو ىحه السطاىخ فخمعػا عشو ِحمضتو كتاجو، كأخحكا مشو 

كضف كججَت  -شبعا ىشاؾ متخِجع  -صػلجانو، كألدػه ثػبًا يدتخه، عشج ذلظ التفت عسخ إلضو، كقاؿ: يا ىخمداف 
اَؿ الغجر، كعاقبة أمخ هللا ؟ فأشخؽ اليخمداف في ِذلَّة، ثع قاؿ: يا عسخ لقج كشا في الجاىمضة نحغ ك إياكع ك لع كب

يكغ هللا معشا ك ال معكع، فغمبشاكع، فمسا أسمستع صار هللُا معكع فغمبتسػنا، فقاؿ لو عسخ: لقج غمبتسػنا ليحا الحؼ 
ثع نطخ إلضو بذجة ك قاؿ: ما عحُرؾ في انتقاضظ السخة ِتْمَػ السخة عيػد ذكخَت، كألمخ آخخ ىػ اجتساعكع كتفخُّقشا، 
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السدمسضغ يا ىخمداف، ىل لظ عحٌر في الغجر ؟ فقاؿ اليخمداُف: أخاؼ ؟ أف تقتمشي، فقاؿ عسخ: ال بأس عمضظ 
ذيء، أؼ أنت في أماف إلى أف تخبخني، فمسا سسع اليخمداف ذلظ مغ عسخ ىجأ َرْكُعو بعس ال -حتى تخبخني 

قاؿ: ك هللِا  -شبعا ىحا مِمظ  -كقاؿ: إني عصذاف، فأمخ لو عسخ أف يدقػه، فُأِتَي لو بساء في قجٍح غمضع، فتأممو 
لػ متُّ عصذا ما شخبُت مغ ىحا اإلناء، فأمخ عسُخ فُأتَي لو بساء في إناٍء يخضاه ؛ فمسا أخحه مغ يجه جعمت يُجه 

أخاؼ أف ُأقَتل كأنا أشخب ىحه الجخعة مغ الساء فقاؿ لو عسخ: ال بأس  تختجف، فقاؿ لو عسُخ: ما بَظ ؟ فقاؿ إني
عمضظ حتى تذخبيا، فسا كاف مغ اليخمداف إال أف كَفَأ اإلناَء، كسفح الساَء فقاؿ عسخ: أحزخكا لو ماء غضَخه، كال 

تأِمغ بو عمى نفدي مغ تجسعػا عمضو القتل كالعصَر، فقاؿ اليخمداف: ال حاجة لي بالساء أبجا، كإنسا أردتُّ أف أس
القتل، فقاؿ لو عسخ: إني قاتُمظ، فقاؿ اليخمداف: لقج أمَّشتشي، فقاؿ عسخ: لقج كحبَت، فقاؿ أنُذ بغ مالظ: صجؽ يا 
أمضخ السؤمشضغ لقج أمَّشَتو، فقاؿ عسخ: كيحظ يا أنذ َأُؤأمِّغ قاتَل أخي، ىضيات، فقاؿ أنُذ: لقج قمَت لو: ال بأَس 

كقمَت لو: ال بأس عمضظ حتى تذخب الساء، كأيَّج األحشف قػؿ أنذ، كأقخَّ الحاضخكف بأف عمضظ حتى تخبخني، 
سّضجنا عسخ قج أمَّغ اليخمداَف، فشطخ عسخ إلضو، كقاؿ: لقج خجعَتشي، كإني وهللِا ال أنخجع إال لسدمع، فأسمع 

حضانا تحجث تسثضمضة بضغ األب كاألـ اليخمداُف، فأراد سضجنا عسخ أراد أف يقُدَػ عمضو كي يحسمو عمى اإلسبلـ، ك أ
 عمى الصفل، كسضجنا عسخ كاف يقمق باَلو كثخُة نقس الفخس لعيػدىع كانقبلبيع.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : فخكض الحج 93الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
نا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا، كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو، كأرِ 

كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ  الباشل باِشبلً 
 الرالحضغ. 

 فخكض الحج :

 ػ اإلْخاـ : 1

ثُت إلضكع في الجرس الساضي عغ فخضضة الحج، كعغ  أييا األخػة السؤمشػف ؛ ال زلشا في مػضػع الحج، ك قج تحجَّ
أدائو، كعغ شخكط صحة األداِء، كعَسا إذا كاف الحجُّ كاجًبا عمى الفػر أك عمى  فػائج الحج ك شخكط كجػب

التَّخاخي، كالضـػ نشتقل إلى ثبلثة مػضػعات: السػضػع األكؿ : فخكض الحج، ك السػضػع الثاني : كاجبات 
 الحج، ك السػضػع الثالث : سشغ الحج.

ركغ، عشج اإلماـ أبي حشضفة شخٌط، كمعشى الذخط أنو يجب  فسغ فخكض الحج اإلحخاـ، كاإلحخاـ عشج األئسة الثبلثة
ئا لمربلة، كاستقباؿ القبمة شخط لمربلة، فالذخُط يدتسخ شػاؿ  أف يدتسخ شػاؿ أداء الفخيزة، كأف تكػف متػضِّ

 العبادة، بضشسا الخكغ يشقزي بانقزاء أفعالو.
ـُ في حقضقتو نضٌِّة بالقمب، كتمبضٌة بالمدا ف، مغ غضخ فاصٍل أجشبيٍّ بضغ الشضة كالتمبضة، فإذا نػػ كعمى كلٍّ فاإلحخا

ثػا في مػضػع تجارؼ، ثع عاد فقاؿ: لبضظ الميع لبضظ، ىحا غمٌط، نضٌَّة  اإلنداُف الحجَّ كالتقى مع إنداف ك تحجَّ
، كالتمبضة كسا كردت عغ الشبي عمضو الربلة  ك بالقمب كتمبضة بالمداف مغ دكف أف يكػف بضشيسا فاصل أجشبيّّ

 الدبلـ: " لبَّضظ الميع لبَّضظ، لبَّضظ ال شخيظ لظ لبضظ، إف الحسَج كالشعسَة لظ كالسمظ، ال شخيظ لظ." 
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أمَّا الشضة فضدتحب أف يمفطيا اإلنداُف بمدانو، ك إف كانت الشضة مغ عسل القمب، فضقػؿ الحاجُّ مثبل: لبَّضظ بحّج ك 
خىسا لي،  خه لي، ىحا إذا كاف ُمفِخدًا، أّما إذا عسخة، الميعَّ تقبَّميسا مشي ك يدِّ أك لبضظ بحج، الميع تقبَّمو مشي ك يدِّ

كاف متستِّعًا أك قارنًا يقػؿ: لبضظ بعسخة ك حج، يبجأ بالعسخة، ك إذا كاف مفخدًا يقػؿ: لبضظ بحج، فالشضة التي يمفطيا 
ـُ .   اإلنداُف بمدانو مع التمبضة ىحا ىػ اإلحخا

 تو :ػ الػقػؼ بعخفة في كق 2

 الفخُض الثاني، الػقػؼ بعخفة في كقتو ِلسا ركاه التخمحؼ : 
َسِغ ْبِغ َيْعَسَخ َأَف َناًسا ِمْغ َأْىِل َنْجٍج َأَتْػا َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسمَ  ْْ َع َكُىَػ ِبَعَخَفَة َفَدَأُلػُه َفَأَمَخ ))َعْغ َعْبِج الَخ

ـُ ِمًش  َثبَلَثة  َفَسْغ َتعَ ُمَشاِدًيا َفَشاَدى اْلحَ  َجَل ِفي ُج َعَخَفُة َمْغ َجاَء َلْضَمَة َجْسٍع َقْبَل ُشُمػِع اْلَفْجِخ َفَقْج َأْدَرَؾ اْلَحَج َأَيا
 َيْػَمْضِغ َفبَل ِإْثَع َعَمْضِو َكَمْغ َتَأَخَخ َفبَل ِإْثَع َعَمْضو((

 ]التخمحؼ عغ عبج الخحسغ بغ يعسخ[

ـػ عخفة مغ بعج الطيخ ؛ إلى قبضل شمػع الفجخ مغ يـػ الشحخ، ىحا الفخض الثاني، فاإلحخاـ ىػ ككقتو مغ زكاؿ ي
 الفخض األكؿ، ك الػقػُؼ بعخفة ىػ الفخض الثاني.

 ػ شػاؼ الديارة : 3

الفخض الثالث ؛ شػاؼ الديارة، فالصػاؼ سبعة أشػاط، أربعة مشيا فخٌض، ك شػاؼ الديارة ىػ شػاؼ الخكغ، بعَج 
و إلى الكعبة لضصػؼ شػاؼ الخكغ، ىحا الصػاؼ  أف يأتَي الحاجُّ مغ عخفات إلى مددلفة إلى رمي الِجسار، يتػجَّ

 ؿ تعالى: أحُج أركاف الحج، أيًزا الصػاُؼ في كقتو حػؿ الكعبة، قا
 (  29﴿ُثَع ْلَضْقُزػا َتَفَثُيْع َكْلُضػُفػا ُنُحكَرُىْع َكْلَضَصَػُفػا ِباْلَبْضِت اْلَعِتضِق )

 [29]سػرة الحج: 

 التختضب بضغ الفخائس :

كيمحق بيحه الفخائس التختضُب بضغ الفخائس، فيل ُيعَقل أف اإلنداَف يقف في عخفات قبل أف يحِخـ؟ ىحا مدتحضل، 
ـُ أكاًل، كالػقػؼ بعخفة ثانضًا، كالصػاؼ حػؿ الكعبة ثالثًا، بيحا التختضب،  إًذا ال بج التختضب بضغ الفخائس، فاإلحخا
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 كالتختضب جدٌء أساسيّّ مغ أركاف الحج. 

ف مسا يكفي في أركاف الحج أف ُيؤدَّػ كلُّ فخض في كقتو ك مكانو، كلُّ فخض مغ فخائس الحج لو كقٌت اآل
مخرػص ك مكاف مخرػص، لحلظ قالػا في تعخيف الحج: ىػ عبادة بجنضة مالضة مكانضة زمانضة ركحضة، 

سكاُف أرُض عخفات، ك كقُت فالػقػؼ بعخفة كقُتو كسا ذكخنا مغ زكاؿ يـػ عخفة إلى قبضل فجخ يـػ الشحخ، ك ال
ـُ، ك  خه لكاف شػاُؼ الخكغ مقبػاًل، كمكانو السدجُج الحخا الصػاؼ بعج فجخ يـػ الشحخ كإلى آخخ العسخ، ك لػ أخَّ

 حػؿ الكعبِة.

و، سػاء أكاف ىحا التخؾُ   فيحه الفخائس ال يِرحُّ الحجُّ إال بػجػدىا جسضعًا، فمػ تخؾ الحاجُّ كاحًجا مشيا لع يرحُّ حجُّ
عغ عْسٍج أك عغ سيٍػ أك عغ خصٍأ أك عغ جيٍل، فاألمُخ ِسَضاِف، كلػ تخؾ أحَج ىحه الفخائس عامًجا أك ساىًضا أك 
و، ك ىشا سؤاؿ: إذا تخؾ ىحه األركاف، شتَّاف أف يتخكيا عامًجا أك  مخِصًئا أك جاىبًل، في كلِّ ىحه األحػاؿ بُصل حجُّ

اإلنداَف يكدب اإلثَع بحدب نػع ىحا التخؾ، فإثع الحؼ يتخكيا عسًجا ساىضا أك مخصئًا أك جاىبًل؟ نجضبو : إف 
، لكغ بأيَّ  ة حاؿ إف كاف ىحا التخُؾ عسجًا فالحج باشل، أما اإلثع   كبضٌخ، ك الحؼ يتخكيا ساىضًا أك مخصئًا فيي أقلُّ

دعُي بضغ الرفا ك فضتفاكت بحدب ىحه األسباب. كيزضف اإلماـ الذافعي رضي هللُا عشو ركشا آخخ لمحج كىػ ال
السخكة، كىػ عشج األحشاؼ كاجب، كعشج الذافعضة ركغ مغ أركاف الحج، فعشج الذافعضة ؛ اإلحخاـ، كالػقػؼ بعخفة، 
كشػاُؼ الخكغ، كالدعُي بضغ الرفا كالسخكة، كعشج األحشاؼ ؛ اإلحخاـ، ك الػقػؼ بعخفة، كالصػاؼ ؛ أْؼ شػاؼ 

 الخكغ. 
ـٍ، فإْف تخؾ شػاَؼ الديارة، ىل يحبح اليجَؼ ؟ ال، ذلظ غضخ مقبػؿ  فيحه الػاجبات إذا تخؾ الحاجُّ  أحَجىا ال ُتجَبخ بج

و باشٌل.  مشو، فبل بج أف يقف بعخفة، كال بجَّ أف يصػؼ شػاؼ الخكغ فإف لع يفعل فحجُّ

 كاجبات الحج :

 ػ إنذاُء اإلْخاـ مغ السضقات السكاني : 1

حجِّ ُتجَبخ بالجـ، ك مغ ىحه الػاجبات مثبًل ؛ إنذاُء اإلحخاـ مغ السضقات لكغَّ الػاجبات إذا تخكيا الحاجُّ في ال
ا حجيَث عيٍج بالحج، يحجُّ ألكؿ مخة، كضع السشاشف البضزاَء في السحفطة، ك صارت ىحه  السكاني، كلػ أف حاجِّ

سضقاَت السكاني قج آَف السحفطة مع متاع الخكاب إلى أسفل الصائخة، فمسا ركب الصائخَة كأعمغ الُسزضُف مثبل أف ال
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أكاُنو، فصمب السحفطَة لضأخح مشيا السشاسف، أيغ السحفطة اآلف؟ فتجاكز السضقات السكاني مغ دكف أف يحـخ ىحا 
كاجب اإلحخاـ، لحلظ عمضو دـٌ، أك أف يخجع إلى السضقات السكاني بعج كصػلو إلى جّجة فضحـخ بخِّا مسكغ، فإما أف 

ـٍ.يخجع إلى السضقات السكاني، ك   إما اف يجبخ ىحا الخصأ بج
كيسكغ لظ أف تحـخ قبل السضقات مغ بضتظ، ك لكغ ىشاؾ أخصارًا كبضخة، ربسا ُألِغضت رحمُة الصائخة فػقعَت في بعس 
اج أف يحخمػا مغ الصائخة، ك أنرحيع مخًة ثانضة أنو إذا انتطخ  محطػرات اإلحخاـ، لحلظ أنرح األخػَة الحجَّ

السضقات السكاني، ربسا َسَيا السكمَّف باإلعبلف عغ السضقات، فإذا تجاكزتو بأمتار كقعَت في الخُّكاُب أف ُيعَمغ عغ 
، ىحا أصحُّ شيٍء، فبل تحِخـ مغ البضت، كال تحـخ حتى  مذكمة كبضخة، فبعج أف ُتقِمع الصائخة بشرف ساعة َأحِخـْ

 تشتطخ أف ُيعَمغ عغ اإلحخاـ، َأحِخـ بعج إقبلع الصائخة بشرف ساعة. 

 ػ تخُؾ ُلبذ الَسخضط مغ الثضات لمخجل : 2

كمغ كاجبات الحج أيًزا تخُؾ ُلبذ الَسخضط مغ الثضات لمخجل، فبل ثضاب مخضصة، بل ىشاؾ رداٌء كإزاٌر، اإلزاُر 
خَّة ك الخكبة عػرٌة،  يزعو عمى كسصو، كىشا مبلحطة، إذا ندؿ اإلزاُر عغ سخَّتو كقع في مذكمٍة، ألف ما بضغ الدُّ

خة، ك أما الخداُء فُضمَقى عمى الكتفضغ، كاالضصباُع فقط في أثشاء الصػاؼ،  فضجب أف يختفع اإلزاُر إلى ما فػؽ الدُّ
كيسكُغ أف تزع الخداَء الثاني عمى كتفضظ ىكحا، ك كذُف الخأس لمخجل، أؼ أف يزع الػاحُج قبَّعًة أك لفًَّة، ال يػَجج 

ِجؿ عمى كجييا مشجيبًل، ك شيٌء مغ ىحا، يجب أف يكػف الحاجُّ مكذػَؼ الخأس، أما السخأُة فعشج مقابمتيا لمخجاؿ ُتد
تجافضو عغ كجييا لئبلَّ يمترق بػجييا، ك في عيج الشبيِّ عمضو الربلة ك الدبلـ لع يكغ ىشاؾ اختبلٌط بضغ الشداء 
كالخجاؿ، فيشا كذُف الػجو لمسخأة مقبػؿ، لكغ إذا قابمت الخجاَؿ يجب أف ُتدِجؿ السخأُة مشجيبًل عمى كجييا، كتجافضو 

بعَجه عشو، لحلظ األخػات السؤمشاُت يزعغ عمى جبضشيغ قصعة مغ الػرؽ الُسقػَّػ ك بعجىا يأتي عغ كجييا، كأف ت
 السشجيُل بعضجًا عغ الػجو. 

 ػ الدعي بضغ الرفا ك السخكة : 3

كمغ كاجبات الحج الدعُي بضغ الرفا ك السخكة في أشيخ الحج، كيكػف بعج الصػاؼ، فإف سعى بضغ الرفا كالسخكة 
قجـك أجدأَه ذلظ، فإف لع يدَع بعج شػاؼ القجـك يسكشو أف يدعى بعج شػاؼ الخكغ، ال بجَّ مغ الدعِي بعج شػاؼ ال

بضغ الرفا ك السخكة في أشيخ الحج، ك ال بجَّ مغ السذي فضو لَسغ ال عحَر لو يسشعو، فمػ تخؾ الحاجُّ السذَي ببل 
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باٍت، ك يقػلػف: ك هللِا ىحا أكثخ راحًة لشا، إنسا الخاحُة عحٍر أعاده، فإف لع ُيِعجه فعمضو دـٌ، تجج أناًسا راكبضغ عخ 
لمسعحكر، أما اإلنداف الرحضح فضخكب عخبًة لضدعى بضغ الرفا كالسخكة فيحا غضُخ مقبػؿ مشو، فإف فعمو فعمضو دـٌ، 

ىحا خبلُؼ  ىحا عشج الدادة األحشاؼ، أما عشج الدادة الذافعضة فقالػا: يجػز الخكػُب مع القجرة عمى السذي، لكغْ 
األكلى، كاألكلى أف يسذَي، أما عشج األحشاؼ فعمضو دـٌ، أؼ كسا تخكف تشػُُّع األحكاـ فضو رحسٌة لمسدمسضغ، كاختبلؼ 

ٌة قاشعة، ك اختبلُفيع رحسٌة كاسعٌة.   أمتي رحسة، كاتِّفاُؽ األئسة ُحجَّ

 الغخكب :ػ الػقػؼ بعخفة مغ زكاؿ شسذ الضـػ التاسع مغ ذي الِحجة إل  ما بعج  4

ك مغ كاجبات الحج الػقػؼ بعخفة مغ زكاؿ شسذ الضـػ التاسع مغ ذؼ الِحجة إلى ما بعج الغخكب، حضث يجرؾ 
الحاجُّ جدًءا مغ المضل، ك الشدكؿ مغ عخفة مع اإلماـ أك نائبو، أؼ ال يخخج مغ عخفة إال بعج شخكع اإلماـ في 

 اإلفاضة.
 كمغ كاجبات الحج أيزًا الػقػؼ بسددلفة.  

 صػرة السشاسظ ك ْقضقتيا :

أييا األخػة األكاـر ؛ ىحه السشاسظ ليا صػرٌة ك ليا حقضقة، صػرتيا أف تقف في عخفة كلكغَّ حقضقتيا أف ترحَّ 
السشاجاُة، كصػرُة الػقػؼ في مددلفة أف تقف في السكاف كالدماف السشاسبضغ، كلكغَّ حقضقتيا أف تكػف قخيبًا مغ هللا 

لِجساَر، كصػرُتيا أف تخمَي ىحا السكاف بالحَرَضاِت، لكغَّ حقضقتيا أف في مددلفة، إنيا اسٌع عمى مدسِّى، كأف تخمَي ا
تخمَي الذضصاَف، كأف تحاربو إلى األبج، كأف تعادَيو عجاًء ال رجعة فضو، فكلُّ مشدظ مغ مشاسظ الحج لو صػرة 

، كال بجَّ مغ حقضقة في داخمو يذعخ بيا، فإذا تػافقت الرػرة مع الحقضقة ص ييا الحاجُّ ، أما مغ أدَّػ يؤدِّ حَّ الحجُّ
ىحه السشاسَظ كىػ لضذ في مدتػاىا فيحا الحجُّ يحتاج إلى إعادٍة، ألف هللا سبحانو ك تعالى ما أمخؾ أف تأتَي إلضو 
ائح، ال، بل أرادؾ أف  مغ ببلدؾ البعضجة، ك أف تتخؾ أىمظ كأكالَدؾ كعسمظ، كتشفق الشفقات الصائمة لتكػف كالدَّ

تأتَضو ُمخِبًتا، كمشضبًا، كمحبِّا، ك مشاجًضا، فمحلظ ىحه السشاسظ ال يعخؼ شعَسيا إال مغ ذاقيا، ك  تأتَضو شائعًا، ك أف
 ذاؽ األحػاَؿ التي يجب أف تخافق الحاجَّ في أثشاء أدائيا. 
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 ػ الػقػؼ بسددلفة : 5

 ة عشج الحشفضة. كالػقػُؼ بسددلفة كلػ لحطًة بعج فجخ يـػ الشحخ، ك قبل شمػع الذسذ ك السبضُت لضبل ُسشَّ 

 ػ تأخضخ السغخب كالعذاء إل  مددلفة : 6

كمغ كاجبات الحج تأخضُخ السغخب كالعذاء إلى مددلفة، كلػ أذَّف السغخُب في عخفات ال يشبغي أف ترمَِّي السغخَب، 
لجسُع بسددلفة بضغ فالسغخُب ك العذاُء ُيرمَّضاف في مددلفة عمى شكل جسٍع، ترمي السغخَب أكاًل، ثع العذاَء ثانضًا، كا

السغخب كالعذاء جسُع تأخضٍخ، بضشسا جسُع صبلة الطيخ كالعرخ جسُع تقجيع، لحلظ جسُع التقجيع يحتاج إلى أذاٍف ك 
إقامتضغ، بضشسا جسُع التأخضخ يحتاج إلى أذاف كإقامة كاحجة، كعشج الدادة األحشاؼ مغ صمى السغخَب في الصخيق 

 سغخِب مع العذاء جسَع تأخضٍخ بسددلفة. أك بعخفة فعمضو أف يعضج صبلَة ال

 ػ رمي الجسار مختبًا في أياميا : 7

خ رمَي كلٍّ مشيا إلى ثانضو مغ  ًبا في أياميا، فخمُي الجسار أيزا مغ كاجبات الحج، لئبل يؤخِّ كرمُي الجسار مختِّ
خ رمَي الجسار إلى كقت آخخ غضخ كقتيا فقج تخؾ كاجباً   مغ كاجبات الحج.  األياـ الثبلثة، أؼ إذا أخِّ

 ػ الحمق أك التقرضخ : 8

الحمُق أك التقرضُخ لذعخ الخأس كمِّو أك ُربِعو، كالحمُق أكلى لمخجاؿ، ك التقرضخ أكلى لمشداء، كالذخُع الحشضُف رِحع 
اء الشداَء حضث لع يأمْخىغَّ أف يحمقغ رؤكسيّغ، فيحه رحسة مغ هللا عد كجل، الحمق لمخجاؿ أكلى، ك التقرضُخ لمشد

 أكلى. 
ىحه مبلحطة، أحضانا يفقج اإلنداُف شعَخ رأسو، كتبقى مكانُتو ىي ىي، كلكغ لع ُيَخ في الشداء امخأًة فقجْت كلَّ شعخ 
رأسيا، ىحه ِمغ رحسِة هللا بيا، فيشاؾ إلٌو حكضٌع، ألفَّ شعخ السخأة جدٌء مغ رأس ماليا، فإذا فقجْتو كمَّو كقعْت في 

 أزمٍة شجيجة. 
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 أك التقرضُخ لذعخ الخأس كمِّو أك ربعو، ك يجب أف يكػف في أرض الحـخ أك داخل حجكده.كالحمُق 

بالسشاسبة نحغ عشجنا السػاقضُت السكانضة، مضقاُت أىل الذاـ، مضقاُت أىل العخاؽ، ك مضقاُت أىل الضسغ، ك السضقاُت 
ة، لػ كصْمشا خصػًشا بضغ ىحه السػاقضت السكانضة نحرُل عمى ش ، ك مغ شخؼ ججَّ كٍل، ك ىحا الذكُل ُيدسَّى الِحلُّ

اآلف البضُت الحخاـ لو مػاقضُت خاصة بو؛ التشعضع مغ جية السجيشة، ك الجعخانة مغ جية أخخػ، ك ىشاؾ مكاٌف مغ 
جية الصائف، فيحه الحجكُد التي حػؿ الحـخ لػ كصمشا بضشيا خصػًشا يرضُخ عشجنا شكبلف، شكٌل يعبِّخ عغ 

، بضغ الحـخ ك بضغ السػاقضت السكانضة مشصقة السػاقضت السكانضة لم ببلد السقجسة، ك شكل آخخ يعبِّخ عغ حجكد الحـخ
، ككلُّ مشصقة ليا مضقاٌت، ك الذكُل الثاني  ، كَمغ يقتِشي ُكَتضًِّبا عغ الحج يَخ ىحا الذكَل، كىػ الِحلُّ ُتدسَّى الِحلُّ

، لضذ لمكعبة فضو مػاقضُت أيًزا، فيحه السشصقة التي حػؿ الكعب ة كمُّيا حَخـٌ، ك إذا قمشا يجب أف يحمق في الحـخ
ة، ك  رة، ك الُحجيبة باتِّجاه ججَّ معشى ىحا في الكعبة ، أؼ في الحجكد التي حػؿ الكعبة، التشعضع باتِّجاه السجيشة السشػَّ

، لحلظ الحمُق لذعخ الخأس كمِّو أك ربعو ي جب أف يكػف في الجعخانة باتِّجاه الصائف، ىحه األماكغ حػؿ الحـخ
ُؿ أياـ الشحخ،  ُؿ يـػ مغ أياـ عضج األضحى ُيقاؿ لو: أكَّ ، أك داخَل حجكده، كفي أياـ الشحخ بالحَّات، أكَّ أرض الحـخ
: ثالُث أياـ الشحخ، ثبلثة أياـ لمشحخ بعج يـػ عخفة، كىػ ثاني يـػ مغ أياـ  : ثاني أياـ الشحخ، كثالث يـػ كثاني يـػ

يق، كثالث يـػ ثاني أياـ التذخيق، كرابُع يـػ ثالُث أياـ التذخيق، فرار أكُؿ يػـٍ يػـَ الشحخ العضج أّكُؿ أياـ التذخ 
فقط، كآخُخ يـػ يػـُ التذخيق فقط، كالضػـُ الثاني كالثالث مذتخٌؾ بضغ الشحخ كالتذخيق، فالحمُق يجب أف يكػف في 

 أرض الحـخ أك داخل حجكده، ك في أياـ الشحخ،

مي جسخة العقبة لَسغ أفخَد الحج، كبعج الحَّبح لمقارف كالستستِّع، كبعج الدعِي في العسخة، فالحمُق كيكػف الحمُق بعج ر 
 لو ثبلُث حاالت ؛ بعج الخمِي لمُسفِخد، كبعج الحَّبح لمقارف كالستستِّع، كبعج الدعي في العسخة. 

 ػ ذبُح شاٍة لمقارف أك الستستِّع : 9

، كتابع  كمغ كاجبات الحج ذبُح شاٍة لمقارف  أك الستستِّع، فالقارف الحؼ ذىب إلى الببلد السقجسة كأحـخ بعسخة كحجٍّ
ـُ الحج، فيحا قارف، فعمضو  بضشيسا ُمحِخمًا، أؼ كصل قبل عذخة أياـ فأحـخ بعسخة ك بقي محخما إلى أف جاءْت أيا

اـ كبقي إلى أف جاء مضقاُت الحج، ىجُؼ شكٍخ، أمَّا الستستُِّع فحىب إلى مكة كأنذأ عسخًة ثع تحمَّل مغ ثضاب اإلحخ 
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، فيحا متستِّع، يجب عمضو ىجُؼ جبٍخ، كالقارُف عمضو ىجُؼ شكٍخ، بضشسا السفِخد ال ىجَؼ  فأحـخ مغ مكة ك تابع الحجَّ
 عمضو، إًذا ذبُح شاٍة لمقارف ك الستستِّع لقػلو تعالى: 

 َخ ِمَغ اْلَيْجِي ﴿َفَسْغ َتَسَتَع ِباْلُعْسَخِة ِإَل  اْلَحجِّ َفَسا اْسَتْضدَ 
 [196]سػرة البقخة: 

، كمغ سشغ الحج أف يحبح السفِخُد، أما لػ تخؾ الحَّبَح فبل شيَء عمضو، أما  أما السفِخد فبل يجب عمضو الحَّبُح بل ُيدغُّ
الحَّبُح لمستستِّع فػاجٌب، ك لػ تخكو كقع في مخالفة كبضخة، ك يجب أف يكػف الحبح قبَل الحمق، كأف يكػف الحبح في 

 ى تػفضقو عمى أداء نُدَكْي الحج ك العسخة، فبل يجػز تقجيسو عمى يـػ الشحخ. أياـ الشحخ حرًخا، ألنو دـ شكٍخ عم

 ػ التختضُب بضغ الخمي ك الحبح ك الحمق : 19

كمغ كاجبات الحج أيزا التختضُب بضغ الخمي ك الحبح ك الحمق، فضختِّب القارُف كالستستُِّع بضشيسا، بأف يفعل الخمًي 
 لسفِخد فبل يجب عمضو الحبح فضختِّب بضغ الخمي ك الحمق فقط. أكَّاًل، ثع يحبح، ثع يحمق، أما ا

 ػ شػاؼ الػداع : 11

ك مغ كاجبات الحج شػاؼ الرجِر، أك شػاُؼ الػداع مذًضا إال مغ عحٍر لآلفاقي، ك معشى اآلفاقي الحؼ يقُجـ لمحج 
اؼ الػداع، ىػ في البضت دائًسا، مغ ببلد بعضجة ، أما الحؼ مكاُنو في الحلِّ ضسَغ السػاقضت فبل عمضو أف يصػؼ شػ 

كشػاؼ الػداع كاجٌب عمى اآلفاقي، كيدقط عمى السخأة الحائس ك الشفداء، أما السخأُة غضُخ الحائس فعمضيا شػاُؼ 
الػداع، لكْغ ُيدغُّ لمسخأة إذا أدركيا الحضُس ك لع تُصْف شػاَؼ الػداع، ُيدغُّ ليا أف تقف عمى باب الحـخ ك تجعػ 

 مغ الخارج. 

 ػ إيقاع شػاؼ اإلفاضة في يـػ مغ أياـ الشحخ األكؿ أك الثاني أك الثالث : 12

 كمغ كاجبات الحج إيقاُع شػاؼ اإلفاضِة ؛ أؼ شػاؼ الخكغ ؛ في يـػ مغ أياـ الشحخ األكؿ أك الثاني أك الثالث. 
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 ػ أف يكػف الصػاُؼ مذًضا إال بعحٍر : 13

، ك ضسَغ القػس ُيعجُّ داخل  كمغ كاجبات الحج أف يكػف الصػاُؼ مذًضا إال بعحٍر، الكعبُة أماميا يػجج قػٌس مبشيّّ
 الكعبة، فمػ شاؼ اإلنداُف بضغ الكعبة كىحا القػس فصػاُفو باشٌل، فضجب أف يصػؼ خمفو . 

 ػ الصيارُة في شػاؼ اإلفاضة مغ الحجث األكبخ ك األصغخ : 14

ت الحج الصيارُة في شػاؼ اإلفاضة مغ الحجث األكبخ ك األصغخ، فمػ شاؼ شػاؼ اإلفاضة ُجشًبا أك كمغ كاجبا
حائًزا أك نفداء أِثع كعمضو ىجٌؼ، ألف الصػاَؼ صبلٌة، كالربلة تحتاج إلى شيارة، لحلظ فالسخأة أمضخُة الخجاؿ في 

أف يشتطخىا أىُميا إلى أف تصيَخ، فيي أمضخٌة حالٍة كاحجة، حضشسا يأتضيا حضُزيا كلع تُصْف شػاَؼ الخكغ، يجب 
ئ فعمضو شاٌة، فاإلنداُف يختاُر،  عمضيع، اْفعمي كلَّ شيٍء إالَّ أف تصػفي بالبضت، كإذا شاؼ اإلنداُف كىػ غضُخ متػضِّ
أ أـ يحبح شاًة؟ عمى حدب األسعار. أما شيارة الثػب كالبجف كالسكاف فأكثُخ العمساء قالػا: إن يا ُسشٌة، أيخجع لضتػضَّ

 كمشيع مغ أكجبيا. 

 ػ ستخ العػرة : 15

كستُخ العػرة فضو كاجب أيًزا، أؼ إذا أراد اإلنداف أف يُحجَّ كارتجػ ثضاب اإلحخاـ، فبل يمضق بالحاج أف يتداىل في 
ا، ك  اإلنداُف جمدتو كقعجتو، ألنو لػ أف عػرَتو كذفت لكاف ىحا قبضًحا بو، فثضاب اإلحخاـ تحتاج إلى اتباٍه شجيج ججِّ

حضشسا يختجؼ ثضاًبا َمخضصًة قج ال يشتِبو إلى أكضاعو في الجمػس كالقعػد، لكغَّ ثضاَب اإلحخاـ تحتاج إلى انتباٍه 
 شجيج. 

 ػ تخؾ السحطػر في كل شػاؼ : 16

 كمغ كاجباِت الحج تخُؾ السحطػر في كلِّ شػاؼ، كالسحطػُر ُلبُذ السخضط، كتغصضة الخأس، كالخَّفُث، كالفدػُؽ،
 كالججاُؿ، كقتُل الرضِج، كاإلشارُة إلضو، كالجاللُة عمضو كسا سضسخُّ معشا في بحث الجشايات. 
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 ػ السبضت في مش  لضالي الخمي : 17

كمغ كاجبات الحج عشج الدادة الذافعضة السبضُت في ِمشى لضالي الخمي، أما عشج األحشاؼ فالسبضُت في مشى سشٌَّة 
مغ الحجخ األسػد بعج أف تدتمَسو، ك أف يكػف الصػاُؼ كراء حجخ إسساعضل، ك  كلضذ كاجًبا، ك أف تصػؼ بجًءا

 أف يكػف مذًضا إال مغ عحٍر، كأف يتعَّ سبعَة أشػاط. 
، أما حكُع الػاجب لػ تخكَتو لمدـَ الجداُء، كىػ ذبُح  إّف حكَع الػاجِب حكُع الفخض، فإف تخكَت الفخَض بُصل الحجُّ

عة أشخاص يذتخكػف في ذبِح جسٍل، أك ُسبع بقخة، كال يبصل الحجُّ بتخكو سػاء أكاف سيًػا شاٍة أك ُسْبع بجنٍة، ، سب
أك عسًجا أك خصًأ أك ندضاًنا، عالًسا بالػجػب أك جاىبًل، لكغ العامَج لو إثٌع كبضخ، أما الشتائُج فػاحجٌة، كفي درٍس 

ـٍ إف شاء هللا نتحجَّث عغ سشغ الحج.   قاد
* * * 

 إل  السدجج : ْكع دخػؿ الحائس

كاآلف إلى سؤاٍؿ كاف قج كردني مغ أسابضع ثبلثة حػؿ حكع دخػؿ الحائس إلى السدجج ك في الحقضقة أف رأَؼ 
ٌج، ك ليع تفرضبلٌت بحدب  العمساء األربعة الدادُة األحشاؼ ك الذافعضة ك الحشابمة ك السالكضة ليع رأٌؼ مػحَّ

ك حكع الحائس ك حكع الشفداء كاحٌج، فضحـخ عمى محاىبيع، فضحـخ عمى الجشِب، لساذا الجشُب؟ ألف حكَع الجشب 
الجشب أف يباشخ عسبًل مغ األعساؿ الذخعضة السػقػفة عمى الػضػء، ك كلُّ عسل مػقػؼ عمى الػضػء يحـخ 
عمى الجشب أف يفعمو، مغ باب أكلى إذا كاف السحِجث حجًثا أصغخ ال يشبغي لو أف يفعمو، فالسحِجث حجًثا أكبخ 

تدل، فبل يحلُّ لمجشب أف يرمَي نفبًل كال فخًضا، إال إذا فقج الساَء أك عجد عغ استعسالو مغ باب أكلى أف يغ
لسخٍض، مسا سضأتي في أبحاث التَّضسُّع شبًعا، أما الخجل فمو أف يرـػ فخضًا أك نفبًل كىػ جُشب ثع يغتدل بعج 

، لكغ السخأَة ال يشعقج صضاُميا حائًزا أك نفداء. ك  مغ األعساؿ الجيشضة التي ال يحلُّ لمجشب الفجخ، كصضامو يرحُّ
فعُميا قخاءُة القخآف، عمى السحاىب األربعة فضحـخ عمضو قخاءة القخآف كىػ جُشٌب، كسا يحـخ عمضو مذُّ السرحف مغ 
باٍب أكلى، فإذا كانت قخاءتو ال تجػز، فسذُّ السرحف مغ باب أكلى، ألف مذَّ السرحف ال يحلُّ بغضخ كضػٍء، 

ثُت عغ ىحا شػيبًل في دركس سابقة، فبل  ك لػ لع يكغ الذخُز ُجُشًبا، فإذا كاف جُشبا مغ باب أكلى، ك قج تحجَّ
و لمجُشب مغ باٍب أكلى.   يحلُّ مدُّ

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1104 

أّما مػضػُع سؤالشا، كىػ دخػُؿ السدجج، فضحـخ عمى الجشب أف يجخل السدجج، عمى أف الذخَع الحشضَف قج رخَّز 
مة عمى السحاىب، ك نحغ سشأخح رأَؼ  لمجُشب في تبلكة القخآف الذيءَ  الضدضخ، كفي دخػؿ السدجج بذخكط مفرَّ

 السحىب الحشفي في مػضػع قخاءة القخآف ك دخػؿ السدجج لمجُشب. 

 رأي السحىب الحشفي في مػضػع قخاءة القخآف ك دخػؿ السدجج لمجُشب :

اف أك كثضًخا، إال في حالتضغ؛ إحجاىسا: أف يفتِتح أمًخا الدادُة األحشاُؼ قالػا: يحُخـ عمى الجُشب تبلكُة القخآف، قمضبًل ك
 مغ األمػر اليامة، كأف يقػؿ: بسم ميحرلا نمحرلا هللا. 

ـٍ َأْك َأْمٍخ ِذي َباٍؿ الَ   َعَد َكَجَل  ُيْفَتُح ِبِحْكِخ َّللَاِ ))فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: ُكُل َكبَل
 َفُيَػ َأْبَتُخ َأْك َقاَؿ َأْقَصُع ((

 ] أحسج عغ أبي ىخيخة [

 
فالبدسمُة مباحٌة لمجُشب، أف ُيبْدِسل. ثانضيا: أف يقخأ آيًة قرضخة لضجعَػ بيا ألحٍج، أك ٍلُضْثِشي بيا عمى أحٍج، كأف 

 يقػؿ: 

 ﴿َرَبَشا اْغِفْخ ِلي َكِلَػاِلَجَي 
 [28] سػرة نػح : 

 أك كأف يقػؿ: 

َساُء َبْضَشُيْع  َْ  ﴿َأِشَجاُء َعَم  اْلُكَفاِر ُر
 [29]سػرة الفتح: 

فضجػز لو أف يقخأ بعَس ىحه اآليات، كيحـخ عمى الجشب دخػُؿ السدجج إال لمزخكرة، ك ما ىي الزخكرة؟ مشيا 
السدجج كىػ جُشٌب فبل بجَّ لو مغ أال يجج ماًء يغتدل بو إال في السدجج، فمػ أّف ماَء الُغدل مػجػٌد حرًخا في 

دخػؿ السدجج، أك أف يُسخَّ بالسدجج مخكًرا إلى مكاف ما لضغتدل، ك مع ىحا يجب عمضو أف يتضسَّع قبل أف يُسخَّ 
 بالسدجج.
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لمجُشب كىشاؾ حالٌة ثانضٌة ؛ إذا كاف العجكُّ يتبعو ككاف جُشبًا، فإذا دخل السدجَج اتَّقى شخَّ العجكِّ رحسًة بو، فضجػز 
أك الحائس أك الشفداء أف يجخمػا السدجج خػفًا مغ ضخر يمحقيع، فيحا رأؼ األحشاؼ في مػضػع قخاءة القخآف، 

 كدخػؿ السدجج لمجُشب كالحائس ك الشفداء.

 رأي السحىب الذافعي في مػضػع قخاءة القخآف ك دخػؿ السدجج لمجُشب :

ة القخآف ك لػ حخًفا كاحجًا، إف كاف قاصجًا تبلكَتو، أما إذا قرج أما رأُؼ الدادُة الذافعضة فضحـخ عمى الجُشب قخاء
، فمػ أكل فقاؿ: بدع هللا، كىي آية، أك ركب دابَّتو فقاؿ:   الحَّكخ أك جخػ عمى لدانو مغ غضخ قرٍج فبل يحـخ

 ﴿ُسْبَحاَف اَلِحي َسَخَخ َلَشا َىَحا َكَما ُكَشا َلُو ُمْقِخِنضَغ  
 [13]سػرة الدخخؼ: 

ا ذكخ. كيجػز لفاقج الصُّيػريغ أف يقخأ القخآف في صبلتو التي ُأبضحْت لو، فإف كاف اإلنداٌف مدافخا كأدركْتو ىح
أ، فتضسَّع كدخل السدجَج كصمى كقخأ القخآف، فضجػز ذلظ، ألّف  الجشابُة في الدفخ، ك لع يجج ماٌء لضغتدل، أك لضتػضَّ

، قاؿ تعال  ى: ىحا فاقج الصيػريغ، كلو حكٌع خاصّّ

 ُفػرًا  ﴿َفَمْع َتِجُجكا َماًء َفَتَضَسُسػا َصِعضجًا َشضِّبًا َفاْمَدُحػا ِبُػُجػِىُكْع َكَأْيِجيُكْع ِإَف َّللَاَ َكاَف َعُفّػًا غَ 
 [43]سػرة الشداء: 

، ككحلظ الحائس كالشفداُء، أما السخكُر بالسدجج فإنو يجػز لمجُشب ك الحائ س ك ففاقُج الصيػريغ لو حكٌع خاصّّ
ث السدجج، أؼ إذا لع تػجج ثقٌة أنو ربسا يرضٌب  ٍد، بذخط أف يْأَمغ مغ عجـ تمػُّ الشفداء مغ غضخ ُمكٍث فضو ك ال تخدُّ
السدجَج دـٌ، حتى ىحا السخكُر ال يجػز، فالسخكُر مدسػٌح كبذخط أف يأمغ تمػيَث السدجج، فمػ دخل مغ باٍب ك 

ًدا، كيجػز لمسحِجث خخج مغ باٍب جاز عشج الذافعضة، أما إذا دخ ل ك خخج مغ باٍب كاحٍج لع يُجد، ألنو صار تخدُّ
حجًثا أكبَخ أف يسكث في السدجج لمزخكرة، كاألحشاؼ تساًما، كسا إذا ناـ في السدجج فاحتمع كتعحَّر خخكُجو، 

، بغضخ تخاب كالباُب مغمٌق، كلضذ ىشاؾ حالة ثانضة، أك خاؼ عمى نفدو أك مالو، لكْغ يجب عمضو التضسُُّع فػًرا
 السدجج إف لع يجج ماًء أصبًل، ىحا رأُؼ الدادة الذافعضة. 
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 رأي السحىب الحشبمي في مػضػع قخاءة القخآف ك دخػؿ السدجج لمجُشب :

أما الحشابمة فأسيُل، قالػا: ُيباح لمسحِجث حجًثا أكبَخ ببل عحر أف يقخأ ما دكف اآلية القرضخة، فقج أجازكا أف تقخأ آيًة 
َؿ آية، قرضخة  كأنت جشٌب، أك حائس، أك نفداء، أك قْجرىا مغ سػرة شػيمة، كالعرخ، ك السعػذتضغ، كمغ البقخة أكَّ

 كيحـخ عمضو قخاءُة ما زاد عمى ذلظ، كلو أف يأتَي بحكٍخ يػافق القخآف، كالبدسمة عشج األكل، كعشج الخكػب: 
 ُمْقِخِنضَغ   ﴿ ُسْبَحاَف اَلِحي َسَخَخ َلَشا َىَحا َكَما ُكَشا َلوُ 

 [13]سػرة الدخخؼ: 

د فضو دكف ُمكٍث فإنو يجػز، كالسخكر ك التخدد عشج الدادة الذافعضة ال يجػز، ككحلظ  أما السخكر بالسدجج كالتَّخدُّ
األحشاُؼ، أما الحشابمة فأجازكا السخكر كالتخدد، فإنو يجػز لمجشب كالحائس كالشفداء حاَؿ ندكؿ الجـ إف أِمغ 

د فضو، ك يجػز لمجشب أف يسكث في السدجج بػضػء، كلػ مغ غضخ ضخكرة، تمػيَث  السدجج أف تسخَّ بو، كأف تتخدَّ
أما الحائس كالشفداء فإنو ال يجػز ليا السكُث بالػضػء إال إذا انقصع الجـُ، فإذا انقصع الجـُ يجػز ليا أف تسكث 

 في السدجج بػضػء ىحا رأُؼ الدادة الحشابمة.

 الكي في مػضػع قخاءة القخآف ك دخػؿ السدجج لمجُشب :رأي السحىب الس

خ مغ  بقَي عمضشا رأُؼ الساكمضة. قاؿ السالكضة: ال يجػز لمجشب أف يقخأ القخآَف إال بذخشضغ؛ أحجىسا: أف يقخأ ما تضدَّ
، كاجَو عجكاِّ، ربِّ اغفخ لي ربِّ  َغ مغ عجكٍّ القخآف كآية ك نحػىا في حالتضغ؛ الحالة األكلى: أف يقرج التحرُّ

  كارحسشي، ذَكَخ آيًة قخآنضة كقػلو تعالى:
 ﴿ُقْل َأُعػُذ ِبَخبِّ اْلَفَمِق * ِمْغ َشخِّ َما َخَمَق  

 [2-1]سػرة الفمق: 

غ بيا مغ ىحا العجكِّ جاز لو ذلظ عشج الساكضة. كالحالة الثانضة: أف  مثبًل إذا كاجَو عجكاِّ، كذكَخ آيًة بشضة التحرُّ
ك قاؿ لو: ىحا الحكُع أساُسو ىحه اآلية، ىحا  يدتجؿَّ بيا عمى حكٍع شخعيٍّ في أثشاَء السشاقذة، فُحِكخ حكٌع شخعيّّ 

مسكٌغ لمجشب، أك الحائس، أك الشفداء، كفضسا عجا ذلظ فإنو ال يحلُّ لو أف يقخأ شضًئا مغ القخآف ؛ كثضًخا كاف أك 
اح لو قمضبًل، أما دخػؿ السدجج فإنو يحخـُ عمى الجشب أف يجخمو لضسُكث فضو، أك لضتَّخحه شخيقًا يسخُّ مشو، ك لكغ ُيب

دخػؿ السدجج في صػرتضغ؛ الرػرة األكلى: أال يجج ماًء يغتدل مشو إال في السدجج، كاألحشاؼ ك الذافعضة، ك 
لضذ لو شخٌؽ إال السدجج، فحضشئٍح يجػز لو أف يسخَّ بالسدجج لضغتدل، ك الرػرة الثانضة: أف يخاؼ مغ أًذػ يمحقو 
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حالة أف يتضسَّع ك يجخل ك يبضُت فضو حتى يدكؿ عشو ما يخاؼ. ك لع يجْج لو مأكػ سػػ السدجج، فإف لو في ىحه ال
خ لو استعساُؿ الساء فمو أف يتضسَّع ك أف يجخل السدجَج  أما إذا كاف مدافًخا أك كاف مخيزًا ككاف جشًبا كلع يتضدَّ

خيًعا، كإذا كيرمي فضو بالتضسُّع، ك لكغ ال يسكث فضو إال لمزخكرة، كإذا احتمع في السدجج فإنو يجب أف يخخج س
 أمكشو التَّضسُُّع تضسَّع. 

ـُ كميا متذابية، أؼ ال يجػز أف تقخأ مغ القخآف إال في حالة الحكخ البدسمُة كالتعػذُّ، كاالستجالُؿ  ككسا تخكف األحكا
عمى حكع شخعي، ال يجػز أف تسكث في السدجج إال في حالة الزخكرة، ىحا رأؼ األئسة األربعة في شأف قخاءة 

 دخػؿ السدجج لمحائس ك الجشب ك الشفداء. القخآف ك 

مة عمى السحاىب مغ  ك عمى كلٍّ تعقضًبا عمى أحكاـ الذخع في شأف دخػؿ السدجج، ىحه األحكاـ الذخعضة السفرَّ
( فسغ أراد أف يدتديَج فْمضخجْع إلى ىحا الكتاب، ك إلى ىحه 120كتاب الفقو عمى السحاىب األربعة، صفحة )

 الرفحاِت. 

* * * 

 ػ ْشضفة الشعساف :أب

ُة الضـػ عغ اإلماـ األعطع أبي حشضفة الشعساف.   كاآلف إلى قرة مغ قرز التابعضغ، كقرَّ
ـُ أبػ حشضفة رحسو هللا تعالى، كاف حَدغ الػجو، كسضَع الصَّمعة، عحَب السشصق، ُحمَػ الحجيث، لضذ بالصػيل  اإلما

شػا لباَسكع حتى تكػنػا الباِئغ، كال بالقرضخ الحؼ تشبػ عشو العضػُف، كىػ إل ى ذلظ لبَّاٌس، أصمحػا رحالكع كحدِّ
شامًة بضغ الشاس، كالشبيُّ الكخيع كاف ُيعَخؼ بصضب السدظ، ك كاف لو ثضاٌب ال يمبديا إال في السػاسع، ك عشج 

الصمعة، كثضُخ  حزػر الػفػد، فاألناقة في المباس كالشطافُة مصمػبٌة لمسؤمغ، كىػ مع ذلظ لبَّاٌس، أنضُق الثضاب، بِييُّ 
التَّعصُّخ، كلكغ لضذ عصخ السذايخ الثقضل، بل خفضف، إذا شمع عمى الشاس عخفػه مغ شضبو قبل أف يخْكه، ذلكع ىػ 
ـَ الفقو، ك استخخج أركَع ما فضو مغ شضػٍب.  ُؿ مغ فتَق أكسا  الشعساُف بُغ ثابٍت، الُسكشَّى بأبي حشضفَة، أكَّ

خ بشي أمضة، ك آَخَخ مغ أكؿ عرخ بشي العبَّاس فكاف مخْزخمًا، فأدرؾ أدرؾ أبػ حشضفة شخًفا مغ آخخ عر
األمػيِّضغ ك العبَّاسضضغ، ك عاش في زمٍغ أغجؽ فضو الخمفاُء ك الػالُة عمى أصحاب السػاىب إغجاًقا حتى صار 

ـ األمع أف العباقخَة كال سػىػبضغ يعضذػف في رزُقيع يأتضيع رغًجا مغ كلِّ مكاف، كىع ال يذعخكف، كمغ عبلمات تقجُّ
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كخامة عالضة، ك مغ عبلمات تخمُّف األمع أف األذكضاَء ك العباقخة دخُميع أقلُّ دخٍل في السجتسع، فعاش أبػ حشضفة 
في زمغ أغجؽ فضو الخمفاُء ك الػالُة عمى أصحاب السػاىب إغجاًقا حتى صار رزُقيع يأتضيع رغجًا مغ كّل مكاف ك 

 ىع ال يذعخكف، قاؿ الذاعُخ: 
 الِحجا ىمْكغ إًذا مغ جيميَغ البيائعُ   ك لػ كانت األرزاُؽ تجخي مع

*** 
 الِحجا: العقػؿ. 

َبْضَج أف أبا حشضفة أكـخ عمَسو ك نفَدو عغ ذلظ، أكـخ عمَسو ك نفَدو عغ أف يأخح مغ األمػاؿ العامة، كَحَدـ أمَخه 
دعاه السشرػُر ذاَت يـػ إلى زيارتو فمسا صار عمى أف يأكل مغ كدب يسضشو، كأف تكػف يُجه ىي العمضا دائًسا، 

عشجه بالغ في إعطامو ك إكخامو ك التَّخحضب بو، ك أدنى مجمَدو مشو، كجعل ُيدائُمو عغ كثضٍخ مغ شؤكف الجيغ ك 
الجنضا، فمسا أراد االنرخاَؼ دفع إلضو كضًدا فضو ثبلثػف ألف درىع، عمى ما كاف معخكًفا مغ إمداؾ السشرػر، كمع 

عصاه ثبلثضغ ألف درىع، فقاؿ لو أبػ حشضفة: يا أمضَخ السؤمشضغ إني غخيٌب في بغجاد ك لضذ ليحا الساؿ ذلظ أ 
مػضٌع عشجؼ، ك إني ألخذى عمضو، فاحفْطو لي في بضت الساؿ، حتى إذا احتجُتو شمبُتو مشظ،، فأجابو السشرػُر 

اه األجُل ُكِججْت في بضتو كدائُع لمشاس تديج عمى إلى رغبتو، غضَخ أف الحضاة لع تُصل بعجئٍح بأبي حشضفة، فمسا كاف
أضعاؼ ىحا السبمغ، فمسا سسع السشرػُر بحلظ قاؿ: يخحُع هللُا أبا حشضفة لقج خجعشا، ك أَبى أف يأخح مشا شضًئا، بيحه 

 الصخيقة اعتحر.

ْضَتشا، أؼ لػ تدكرنا ك تتخّدد عمضشا، فقاؿ: ك ِلعَ  اكع ك لضذ لي عشجكع شيٌء  كمخًة قاؿ لو: يا أبا حشضفة لػ تغذَّ أتغذَّ
اكع إال مغ خافكع عمى شيء؟ ككاف أبػ حشضفة رضي هللُا عشو سخيَع البجيية، مخًة كاف  أخافكع عمضو؟ كىل يتغذَّ
عشج السشرػر ككاف أحُج القزاة عجكِّا لو َلُجكًدا كأراد ىحا القاضي أف ُيحِخَجو، ك أف يزعو في مأِزؽ، فقاؿ: يا أبا 

مخني الخمضفُة بقتل امخٍغ َأَأقتمو أـ أتخيَّث ؟كالخمضفُة جالٌذ، فقاؿ لو أبػ حشضفة: الخمضفُة عمى الحق أـ حشضفة إذا أ
عمى الباشل؟ قاؿ لو: عمى الحق، قاؿ: ُكْغ مع الحق، فمسا خخج قاؿ: أراد أف يقضَِّجني فخبصُتو، فكاف سخيَع 

 البجيية. 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1109 

 جػد أبي ْشضفة ك بخه بالشاس :

ز ككاف أبػ حشض فة يػقُغ أنو ما أكل امخٌؤ لقسًة أزكى كال أعدَّ مغ لقسٍة يشاليا مغ كدب يجه، لحلظ نججه يخرِّ
، ك ىشاؾ قػٌؿ: ك لػ اتَّجخ السؤمشػف في الجشة التَّجخكا بالخدِّ أؼ  شصًخا مغ كقتو لمتجارة، فقج جعل يتَِّجخ بالخدِّ

خؼ أؼ صخُؼ العسمة، لقج جعل يتَّجخ في الخدِّ كأثػابو، ك بالقساش، ك لػ اتَّجخ الكفاُر في جيشع التَّجخكا بالرَّ 
كانت تجارُتو ذاىبًة آيبًة بضغ مجِف العخاؽ، لكغَّ الرخؼ لو أحكاـ خاصة، ك لضذ مصمًقا، كأحضانًا يزصخُّ اإلنداف 

حا السػضػع لضذ لضحىب إلى بمٍج آخخ أف يذتخؼ العسمَة التي تخكُج ىشاؾ، فبل بجَّ مغ أناٍس يقػمػف بيحا العسل، كى
ٌل، ك في كقٍت آخخ قج نبحثو إف شاء هللُا، أما ىحا فمضذ  ، السػضػع لو حكٌع مفرَّ معشاه أف ىحا القػؿ حكٌع شخعيّّ
حكًسا شخعضِّا، كاف لو متجٌخ معخكٌؼ يقِرجه الشاُس، ك في ىحا الستجخ الرجُؽ في السعاممة، كاألمانُة في األخح 

ػا أيًزا يججكف فضو الحَّكَؽ الخفضَع، كفضو األقسذٌة الحجيثٌة، كاختضاُرىا جضٌَّج، ك لقج كالعصاء، كال ريَب في أنيع كان
كانت تجارُتو تُجرُّ عمضو خضًخا كفضًخا كتْحبػه مغ فزل هللِا مااًل كثضًخا، فكاف يأخح الساَؿ مغ ِحمِّو كيزعو في محمِّو، 

ا، يأخحه مغ ِحمِّو، أؼ في الحبل ؿ، كيزعو في محمِّو، فمقج ُعِخؼ عشو أنو كمسا حاَؿ عمضو ىحه عبارٌة لصضفٌة ججِّ
ثضغ،  الحْػُؿ أحرى أرباَحو مغ تجارتو، كاستْبقى مشيا ما يكفضو لشفقتو ثع يذتخؼ بالباقي حػائَج القخَّاِء ك السحجِّ

ز لكلٍّ كالفقياء ك شبلَّب العمع، كأقػاتيع ككدػتيع، فحبَّحا الساُؿ أصػُف بو ِعخضي ك أتقخَّب بو إلى رب ي، كيخرِّ
مشيع مبمًغا مغ الشقج العضشي، كيجفع ذلظ كمَّو ليع، كيقػؿ: ىحه أرباُح بزائعكع أجخاىا هللُا لكع عمى يجؼ، أؼ إنو 
اعتبخ ىحه األمػاَؿ أمػاَؿ الفقخاِء، قاؿ: ىحه أرباُح بزائعكع أجخاىا هللُا عمى يجؼ، كىػ أيزا لصضٌف في إعصاء 

كدخَت قمَبو، قاؿ: ىحه أرباُح بزائعكع أجخاىا هللُا عمى يجؼ، ك هللِا ما أعصضكع مغ  الساؿ، كلضذ خْح، خْح ىحا
مالي شضًئا، إنسا ىػ فزُل هللِا عميَّ فضكع، ىحه أمػاُلكع، فسا في رزؽ هللِا حػٌؿ ألحٍج غضِخ هللِا، قاؿ: كلقج شخَّقْت 

ًة مع جمدائو  ك أصحابو، مغ ذلظ أف أحج جمدائو جاءه إلى أخباُر جػِد أبي حشضفة ك سساحتو كغخَّبْت، كخاصَّ
متجخه يػًما كقاؿ: إنشي بحاجٍة إلى ثػب خدٍّ يا أبا حشضفة، فقاؿ لو أبػ حشضفة: ما لػُنو؟ فقاؿ: كحا ك كحا، قاؿ: 
اصِبْخ حتى يقع لي فآُخحه لظ، فسا إف دارْت الجسعُة حتى كقع لو الثػُب السصمػُب فسخَّ بو صاحُبو فقاؿ لو أبػ 

فة: قج كقعْت لَي حاجُتظ، ك أخخج إلضو الثػَب فأعجبو ك قاؿ: كع أدفع لغبلمظ ثسَشو؟ قاؿ: درىًسا، قاؿ في حشض
! قاؿ: نعع، قاؿ: أتيدأ بي؟ قاؿ: ال ك هللِا ما ىِدْئُت بأحٍج قبمظ كال بعجؾ، ك ال أىدُا بأحٍج          استغخاٍب: درىًسا كاحجا

و بػاحٍج كعذخيغ، بعُت الثػَب اآلخَخ بعذخيغ ىحا الثػُب أصبح ثسُشو عمضظ كإنسا اشتخيُت ىحا الثػَب ك آخخ مع
درىًسا كاحًجا، ك بقي عميَّ بجرىٍع كاحٍج، كما كشُت ألربَح عمى جمضدي، مغ مخكءة اإلنداُف أف يخاعَي إخػاَنو، فضذعخ 
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مكانة عشجؾ، ىحا مغ السخكءة، األُخ أف لو كخامًة عشجه، ك لػ حفَّزَت لو خسدضغ بالسئة مغ الخبح، يذعخ أف لو 
، ىكحا فعل أبػ حشضفة، جاءْتو امخأٌة عجػٌز تصمُب  انظ، فمو سعٌخ خاصُّ جمضدظ، أخػؾ، قخيبظ، صاحبظ،جاء لجكَّ

كالشبيُّ  -باألسعار  -ثػَب خدٍّ فأخخج ليا الثػَب السصمػب فقالت لو: إنشي امخأٌة عجػٌز ك ال عمع لي باألثساف
تخِسل رًبا، غبُغ السدتخِسل حخاـٌ " إذا كاف الدبػُف غذضًسا، البائُع السؤمغ يخاؼ مغ هللا، ك الكخيع قاؿ: غبُغ السد

عَخ األدنى، كالبائع الفاجخ يججه مكدًبا كبضخا، فتكػف عشجه بزاعٌة سضئة بدعخ غاٍؿ، فضبضعيا في فخح،  يعصضو الدَّ
ٌة، فِبْعشي الثػَب بسا قاـ عمضظ رأَس مالو، كِضْف إلضو فقالت: إنشي امخأٌة عجػٌز ك ال عمَع لي باألثساف، ك إنيا أمان

فإنشي ضعضفٌة، فقاؿ ليا: إنشي اشتخيُت الثػَبضغ االثشضغ في صفقٍة كاحجة، ِبعُت  -ىامًذا قمضبلً  -قمضبًل مغ الخبح
 ى. أحَجىسا بخأس الساؿ إال أربعَة دراىع، َفُخِحيو بيحه الجراىع األربعة، ك أعصاىا أيزا الحجَّ األدن
كذاَت يػـٍ رأػ ثضاًبا رثَّة عمى أحِج جمدائو مغ إخػانو، فمسا انرخؼ الشاُس كلع يبق في السجمذ إال ىػ كالخجل 
عمى انفخاٍد، قاؿ لو: ارفْع ىحا الُسرمَّى، كخْح ما تحتو، فخفع الخجُل السرمَّى فإذا تحتو ألُف درىع، قاؿ: ُخحىا 

، كال حاجة لي بيا،  -أنا غشيّّ  -خجل: إنشي مػِسخٌ كأصِمح مغ شأنظ، كغضِّخ لباَسظ، فقاؿ ال ك قج أنعع هللُا عميَّ
فقاؿ لو أبػ حشضفة: إذا كاف هللُا قج أنعع عمضظ فأيغ أثُخ نعستو؟ ىكحا، أنت مػِسٌخ كغشيّّ كتمبذ ثضاًبا رثًَّة، إف هللا 

الدبلـ يقػؿ: " إف هللا يحب أف  يحب أف يخػ أثخ نعستو عمى عبجه، قاؿ لو: أمابمغظ أف الشبيَّ عمضو الربلة ك
 يخػ أثخ نعستو عمى عبجه " فضشبغي عمضظ أف ترمح مغ شأنظ حتى ال ُتِحَـّ صجيَقظ.

كبمغ مغ جػد أبي حشضفة ك ِبخِّه بالشاس أنو كاف إذا أنفق عمى ِعضاِلو نفقًة ترجَّؽ بسثميا عمى غضخىع مغ 
اس فقخاء يشفق عمضيع ما يشفق عمى أىمو، كإذا اكتدى ثػًبا السحتاجضغ، أؼ إذا أتى لدكجتو بثػب ك كاف ثسََّة أن

ـُ بضغ يجيو َغَخؼ مشو ضعَف ما يأكل مشو عادًة، كأعصى  ججيجًا كدا السداكضَغ بقْجر ثسشو، ك كاف إذا ُكِضع الصَّعا
 الفقخاِء ُثُمثا الصبخة. 

ٍة، ىكحا ك مسَّا ُيخكػ أنو قصع عمى نفدو العيَج أالَّ يحمَف باّلِلَِّ في أثشاء  كبلمو أبًجا كإذا حمف ترجَّؽ بجرىع فزَّ
قغَّ بجيشاٍر مغ ذىٍب، حتى  عاىج نفَدو، ثع تجرَّج في األمِخ فجعل عمى نفدو عيًجا إف حمف باهلل صادًقا َلضَترجَّ

د نفَدو أال يحمَف أبًجا، فكاف إذا حمف صادًقًا ترجَّؽ بجيشاٍر.  يعػِّ

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 سشغ الحج:  94الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
ا اتِّباعو، كأِرنا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا، كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقش

الباشل باِشبًل كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ. 

 سشغ الحج :

 ػ االغتداؿ عشج اإلْخاـ : 1

ثُت بفزل هللا ك  ، ك قج تحجَّ تػفضقو في الجركس الدابقة عغ أركاف أييا األخػُة السؤمشػف ؛ ال زلشا مع دركس الحجِّ
شغ. نغ الحج:  الحج ككاجباتو، ك بقَي عمضشا الدُّ

شُغ كثضخٌة، مشيا االغتداُؿ عشج اإلحخاـ، كلػ لحائٍس أك نفداء، مع آداب االغتداؿ، كمغ آداب االغتداؿ تقمضع  فالدُّ
أ األضافخ، كتقمضُع شعخ الذارب، كنتُف اإلبط، كحمُق العانة، كما شاكل ذل ظ، كإف لع يغتدل الُسحِخـُ فعمضو أف يتػضَّ

، ك عمى الخَُّجل أف يمبذ اإلزاَر ك الخَّداَء، ك ُيشَجب أف يكػنا ججيجيغ أبضزضغ، أكغدضمْضغ، فإف لع  ـَ إذا أراد اإلحخا
قبمو، يكػنا ججيجيغ أبضزضغ فضشبغي أف يكػنا غدضمضغ أبضزضغ، أؼ مغدػلضغ غدضبًل جضًِّجا، ك ُيشَجب التَّصضُُّب 

ضب، ك ُيدغُّ لمخجل ك السخأة صبلة ركعتضغ بعج اإلحخاـ، ك اإلكثاُر مغ التَّمبضِة، لبَّضظ الميعَّ لبَّضظ بعج  باستعساؿ الصِّ
 اإلحخاـ.

 ػ شػاؼ القجـك : 2

، فصػاُؼ القجـك سشَّة، ك شػاُؼ اإلفاضة فخٌض، كشػاؼ الػداع كاجٌب، عمى كلِّ  كمغ سشغ الحجِّ شػاُؼ القجـك
اج أـ عمى اآلفاقضضغ؟ عمى اآلفاقضضغ، كاإلكثاُر مغ الربلة عمى الشبيِّ صمى هللُا عمضو ك سمع. الح  جَّ
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 ػ استبلـ الحجخ األسػد : 3

كمغ سشغ الحجِّ استبلـُ الحجخ األسػد، االستبلـُ إمَّا أف تقّبمو، كإمَّا أف تدتمسو بضجيظ، ثبلُث حاالت؛ إما أف تقبِّمو، 
 ظ كتقبِّل يجيظ، كإما أف تذضخ إلضو.كإما أف تدتمسو بضجي

 ػ االضصباع في جسضع األشػاط لمخجل فقط : 4

كمغ سشغ الحج ااِلْضِصباُع في جسضع األشػاط لمخجل فقط في كلِّ شػاٍؼ بعجه سعٌي، كلُّ شػاؼ بعجه سعٌي ال بجَّ 
كتمقضو عمى الكتف األيدخ، ىحا مغ أف تزصِبَع، أؼ أف تكذف كِتَفظ األيسَغ، ك تزع الخداَء تحت اإلبط األيسِغ، 

 ىػ االضصباُع في الصَّػاؼ الحؼ بعجه سعٌي.

 ػ الّخمل : 5

َمُل، أؼ الَيْخَكلُة في األشػاط الثبلث األكلى، أك مغ شػاؼ الفخض أؼ شػاؼ الخُّكغ ُيدغُّ أف  كُيدغُّ أيًزا الخَّ
 تيْخِكؿ ك لػ لع يكغ بعج ىحا الصػاؼ سعٌي.

 ْضغ األخزخيغ لمخجل فضسا بضغ الَرفا ك السخكة :ػ اليخكلُة بضغ الِسضم 6

فا ك السخكة، في كلِّ شػط مغ أشػاط الدعي، ك  كُيدغ أيزًا اليخكلُة بضغ الِسضمْضغ األخزخيغ لمخجل فضسا بضغ الرَّ
 يدغُّ أف يسذَي الداعي في باقي األشػاط.

 ػ اإلكثار مغ الصػاؼ لآلفاقي : 7

اقي، أؼ إفَّ بضَت هللِا الحخاـ تحضَُّتو الصػاؼ، بضشسا أؼُّ مدجج آخخ تحضَّتو صبلة ك يدغ اإلكثاُر مغ الصَّػاؼ لآلف
 ركعتضغ.
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 ػ الخخكُج مغ مكَة إل  مش  بعج شمػع شسذ الضـػ الّثامغ مغ ذي الحجة : 8

ـػ ك يدغُّ أيزًا الخخكُج مغ مكَة إلى مشى بعج شمػع شسذ الضـػ الّثامغ مغ ذؼ الحجة، ألف السبضَت بسشى ي
اٌج كثضخكف يتػجَّيػف مغ مكَة إلى عخفاٍت مباشخة، كال شيَء  الثامغ مغ ذؼ الحجة لمضـػ الّتاسع ىحه سشَّة، لحلظ حجَّ
شة أف يبضت الحاحُّ في مشى، ك أف يرمَِّي فضيا خسَذ صمػاٍت ؛ الطيخ ك العرخ ك السغخب ك  عمضيع، لكغَّ الدُّ

شة أيزا السبضُت بسشى في العذاء مغ الضـػ الثامغ، كالفجخ في الضـػ ا و إلى عخفات، ك مغ الدُّ لتَّاسع، كبعجىا يتػجَّ
ادة األحشاؼ السبضُت بسشى سشٌَّة، فسغ تخكيا فبل شيَء عمضو، لكشَّو عشج الدادة الذافعضة السبضت  أياـ الخْجع، فعشج الدَّ

 بسشى كاجب، فسغ تخؾ السبضَت بسشى فعمضو دـٌ. 

 شسذ الضـػ التاسع إل  عخفات ك الجعػة باألذكار :ػ الخخكج مغ مش  بعج شمػع  9

كمغ الدشة أيزا الخخكج مغ مشى بعج شمػع شسذ الضـػ التاسع إلى عخفات، ك األذكاُر في مػاضعيا، فُضدّغ أف 
 تجعَػ باألذكاِر التي ُأِثخت عغ الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ في مػاضعيا.

 ػ دخػؿ الكعبة : 19

شة أف تجخل  الكعبة، كىحا لضذ ُمتاحا اآلف، لكغَّ العمساَء قالػا: أف ترمَي ركعتضغ في ِحْجخ إسساعضل، ك مغ الدُّ
فيحه ُتجدغ عغ دخػؿ الكعبة، ألف ما بضغ الكعبة كالِحجخ ىػ ِمغ الكعبة، لحلظ ال يجػز الصػاُؼ فضسا بضغ الكعبة 

حجخ مغ الكعبة نفديا، فسغ صّمى في ىحا ك بضغ ِحجخ إسساعضل، الصػاُؼ ُيعجُّ باشبًل، ألف ما بضغ الكعبة ك ال
 السكاف ركعتضغ فكأنسا صمَّى في الكعبة ك دخميا. 

 ػ السحافطة عم  الصيارة في كلِّ مشاسظ الحج : 11

كمغ الدشة أيزا السحافطة عمى الصيارة في كلِّ مشاسظ الحج، ك السحافطة عمى صػف المداف مغ السباح، أؼ 
مة ال يػجج مشيا في الذاـ، ك الحجيث عغ الجنضا، كعغ أسعار ا لعسبلت، كعغ أسعار الحاجضات، كأف ىحه السدجِّ

 ما أجسميا، ىحا الحجيث عغ الحاجات ك البزائع ك االنيساؾ فضيا لضذ مغ الدشة.



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1114 

 ػ صػف المداف عغ السكخكه : 12

إذا تحجَّث اإلنداُف كمغ الدشة أف ترػف لداَنظ عغ السكخكه، أما صػُف المداف عغ السكخكه تحخيًسا فػاجٌب، أؼ 
مات الجساع فعمضو دـٌ، ألف الحجيث عغ ىحا السػضػع خخٌؽ لسحطػرات اإلحخاـ،  عغ الشداء، أك تحجَّث عغ مقجِّ

 أما تشديو المداف عغ السكخكه تحخيسًا فػاجٌب، ك إنسا تشديو المداف عغ السكخكه تشدييًا سشٌَّة.

 ػ السبضُت بسددلفة لضمة الشحخ : 13

عفة أف السبضُت بسد  دلفة لضمة الشحخ كىحا مغ الدشة أيزًا، كلكغَّ الشبيَّ عمضو الربلة ك الدبلـ أجاز لمشداء كالزَّ
يشصمقػا إلى رمي الجسخة الكبخػ بعج مشترف المضل، ك أف يشصمقػا إلى شػاؼ الخكغ قبل الفجخ، أؼ إذا كاف أٌخ 

ـَ الذجيج الحؼ ال  حاجّّ كمعو نداٌء فاألكلى أف يشصمق بيغ مغ مددلفة بعج مشترف المضل لضتَّقَي بيحا الػقت االزدحا
 يخضي هللَا عد كجل، كأف تكػف السخأةُ بضغ الخجاؿ صجًرا لطيخ، ككتًفا بكتف.

 ػ رمي جسخة العقبة الكبخى : 14

ك مغ الدشة أيزا أف يكػف الخمُي في الضـػ األكؿ ما بضغ شمػع الذسذ ك زكاليا مغ يـػ الشحخ، إال إذا خاؼ 
َة الدِّحاـ، ك فضسا بضغ الدكاؿ ك غخكب الذسذ في باقي األياـ، ثبلث مخات، ىشاؾ رمُي جسخة العقبة الكبخػ، شجَّ 

كاؿ مغ أكؿ أياـ الشحخ، كأما باقي أياـ الخجع فُتدغُّ مغ بعج الدكاؿ إلى  ىحه ُتدغُّ فضسا بضغ شمػع الذسذ كبضغ الدَّ
 بعج مشترف المضل.  الغخكب، لكْغ مغ كاف معو نداٌء يجػز أف يخميَ 

 ػ تقجيع الحاّج السفِخد ىجًيا : 15

ـ الحاجُّ السفِخُد ىجًيا، كاليجُؼ عمى الستستِّع كاجٌب، كىػ ىجُؼ جْبخ، كاليجُؼ عمى القارف  كمغ الدشة أيزًا أف يقجِّ
تأكل مغ  كاجب، كىػ ىجؼ شكخ، لكغَّ اليجؼ عمى السفِخد سشة، فسغ تخكو فبل شيء عمضو، ك مغ الدشة أيزًا أف

اليجؼ، كلظ أف تأكل أيًزا مغ ىجؼ القخاف ك التَّستُّع أما ىجُؼ الجشايات فبل ُيؤَكل مشو، فإذا ارتكب اإلنداُف جشاية 
.  ك لِدمو ىجٌؼ، فبل يشبغي أف يأكل مشو الحاجُّ
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 ػ الذخب مغ ماء زمـد : 16

ة، بل يجب  ، ك السبالغة فضو، أؼ التَّزمُّع، كىػ االرتػاُء ك االمتبلء، ك لضذ مرَّ خُب مغ ماء زمـد كمغ الدشغ الذُّ
 أف تذخب مغ ىحا الساء كأف تختػَؼ مشو، كىحا ىػ التَّزمُّع. 

ـُ الُسمَتَدـ : 17  ػ الِتدا

ـُ الُسمَتَدـ، كىػ ما بضغ الحجخ األسػد ك  باب الكعبة، ك قج ُأِثخ عغ الشبيِّ صمى هللُا عمضو ك كمغ الدشة أيزا الِتدا
 سمع أنو: " ما مغ مدمع يقف في ىحا السمتـد فضدأؿ هللا حاجًة مغ حاجات الجنضا ك اآلخخة إال أعصاه هللُا إيَّاىا".

 ػ الَتَذُبث بأستار الكعبة : 18

عبة كالستزخِّع السدتجضخ، السمتجئ السدتغضث كمغ الدشة أيزا التََّذبُّث بأستار الكعبة، أؼ أف تسدظ بأستار الك
 باهلل عد كجل. 

 ػ رفع الرػت بالتمبضة : 19

ؼ  كمغ الدشة أيزًا رفع الرػت بالتمبضة، بسا ال يزخُّ الشفَذ، كال يؤذؼ الشاَس لغضخ السخأة، ألف رفَع صػتيا قج يؤدِّ
ة يخفعغ أصػاتيغ بالجُّعاء ك التمبضة، ك أصػاتيغ إلى الفتشة، ك نداٌء كثضخاٌت في الحجِّ ال يشتبيغ إلى ىحه الحقضق

اج.  عػرة، ك في ىحا إيحاٌء لمحجَّ

 ػ االغتداؿ لجخػؿ مكة السكخمة كمددلفة :  29

اج.  كمغ الدشة أيزًا االغتداؿ لجخػؿ مكة السكخمة كمددلفة، لسغ ندؿ بيسا مغ الحجَّ

 مصمقًا :ػ الجسع بضغ صبلتي الطيخ ك العرخ جسع تقجيع بعخفة  21

 ك مغ الدشة الجسع بضغ صبلتْي الطيخ ك العرخ جسع تقجيع بعخفة مصمقًا، كسا ىػ عشج أبي يػسف ودمحم. 
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 ػ الربلة في عخفة كراء أمضخ الحج : 22

، كسا ىػ عشج أبي حشضفة، ال أف ترمِّي مفَخًدا .  كمغ الدشة أف ترمِّي في عخفة كراَء أمضخ الحجِّ

سة :ػ اإلكثاُر مغ الجعاء  23  عشج جبل الْخ

كمغ الدشة اإلكثاُر مغ الجعاء عشج جبل الخحسة، عشج الرَخخات السفخكشات، مكاف كقػؼ الشبيِّ عمضو الربلة 
 كالدبلـ، فإف ىحا الضـػ يػـٌ عطضٌع، كالجعاُء فضو ججيٌخ باإلجابة بفزل هللا تعالى. 

 ػ أف يكػف شػاُؼ اإلفاضة في الضـػ األكؿ مغ أياـ الشحخ : 24

مغ الدشة أف يكػف شػاُؼ اإلفاضة في الضـػ األكؿ مغ أياـ الشحخ، تمظ ىي الفخائس، كبعجىا الػاجبات،  ك
و، عمضو أف يحجَّ في العاـ القادـ، لقػؿ هللا تعالى:  شُغ، مغ لع يأت باألركاف السفخكضة بُصل حجُّ  كبعجىا الدُّ

 ﴿َكَأِتُسػا اْلَحَج َكاْلُعْسَخَة ّلِلَِِ 
 [196خة: ]سػرة البق

كمغ كقع في مخالفة بعس الػاجبات لدمو دـٌ، ك مغ تخؾ الدشة فبل شيَء عمضو، لكشو أساَء، إال إذا كاف في 
تخكيا تخخضز مغ الشبيِّ عمضو الربلة كالدبلـ في بعس الحاالت الخاصة فضكػف تخُكيا في ىحا السػشغ أكلى مغ 

يغ. األخح بيا، َكَسْغ معو نداٌء، فإذا أخح بالخخرة فخب و كحجِّ  سا كاف ىحا أيدخ لحجِّ

 أْكاـ السخأة الستعمِّقة بالحج :

ة بالشداء، كشُت أرػ في الحجِّ في العاـ  كىشا مػضػٌع قرضٌخ متعمِّق بيحا السػضػع الكبضخ، كىػ األحكاـ الخاصَّ
ة، فالسخأة كالخجل في أعساؿ الحج ك ال تخالفو  الساضي الشداَء ُيَيْخِكْلغ، ىحا مخالٌف لمدشة، فالسخأة ليا أحكاـٌ خاصَّ

 فخؽ الِخْمقي، أؼ الصبضعي، بضغ الخجل ك السخأة، لقػلو تعالى: إال في أشضاء قمضمة، تخجع إلى تحقضق ال
 ﴿َكَلْضَذ الَحَكُخ َكاأْلُْنَث  

 [36] سػرة آؿ عسخاف: 
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فإذا قمشا لمخجل: ِالِبْذ ثضاَب اإلحخاـ، ثػباف أك رداءاف، رداٌء ك إزاٌر غضخ مخضصضغ فيحا ال يشبغي لمسخأة، كإذا قمشا 
لمخجل: َىخِكؿ، ىحا ال يشبغي لمسخأة، فالسخأة ال تتصضَّب عشج اإلحخاـ، ألف تصضُّبيا حضغ يجج الخجاُؿ ريَحيا محطػر، 

ضُب لمشداء، ك السخأة ال يشبغي أف تختجَؼ ثضاب غضَخ مخضصة، ألف ىحه إًذا ُيمَغى مغ الدشغ التي عمى ا لخجل الصِّ
الثضاَب قج تكذف بعس مفاتشيا، لحلظ ال تمبذ السخأُة ثضاًبا معضَّشة لئلحخاـ، ك إنسا إحخاُميا أف تختجَؼ ثضاًبا مخضصة، 

في كرعيا، كأقخَب إلى ربيا، كىحا مسا يمضق  ككّمسا بالغت السخأُة في ارتجاء ثضاٍب فزفاضٍة كمددكجة، كاف ىحا أبمغَ 
اج. قاؿ العمساُء: ك السدتحبُّ أف  بالسخأة السدمسة إذا ذىبت إلى الحج، ال أف تكػف مرجَر فتشة ك إيحاٍء لمحجَّ
ُتْدِجؿ السخأة عمى كجييا شضًئا، أؼ ِنقاًبا ك تجافضو عشو، لحلظ بعُس األخػات السؤمشات يزعغ عمى رؤكسيغ 

إذا أسجلغ الحجاَب عمى كجػىيغ كاف بعضًجا بحضث تصبِّْقغ بيحا الدشَة، ك الجلضُل ما فعمتو الدضِّجُة عائذُة كاقضًة، ف
 رضي هللُا عشيا، ك ما فعمتو نداُء الشبيِّ عمضو الربلة 

اَذْكا ِبَشا ))َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َكاَف الُخْكَباُف َيُسُخكَف ِبَشا َكَنْحُغ َمَع َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم   َْ َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ُمْحِخَمات  َفِإَذا 
َجاَنا ِجْمَباَبَيا ِمْغ َرْأِسَيا َعَم  َكْجِيَيا َفِإَذا َجاَكُزكَنا َكَذْفَشاُه (( ْْ  َسَجَلْت ِإ

 ] أبػ داكد عغ عائذة [

جافضو عشو، كقج دلَّت السدألُة ك ىػ حجيث صحضح، كالعمساُء قالػا: ُيدتحُب لمسخأة أف تدجؿ عمى كجييا شضًئا ت
كىحا الحجيُث عمى أف السخأة مشيضة عمى إبجاء كجييا لؤلجانب ببل ضخكرة، أؼ إذا قمشا: إف السخأَة يجب أف ترّمَي 
مكذػفة الػجو، ما معشى ذلظ؟ معشى ذلظ أنو يجب أف ترمِّي في مكاف لضذ فضو رجاٌؿ أجانب، فكذُف الػجو في 

و ُيباح أف يطيخ مصمًقا. كال تخفع السخأُة صػتيا بالتمبضة، لسا في رفع صػتيا مغ خػؼ الربلة ال يعشي أف الػج
ف، فكضف إذا غشَّت؟! كإذا  ـ، فإذا كانت السخأةُ ال يجػز أف تؤذِّ ف لمربلة كسا تقجَّ الفتشة، ك لحا ال يجػز لمسخأة أف تَؤذِّ

 ك تكبِّخه، فكضف إذا استسع إلضيا ك ىي تغشِّي؟! كاف ال يجػز أف يدتسع الخجل إلى صػت السخأة ك ىي تدبِّح هللاَ 
كال تزصبع السخاُة أبًجا، كال تخُمل في شػافيا، كلػ كاف السصاُؼ خالًضا، فالخجُل أحضانا لضذ في إمكانو أف يخمَل 
 لبلزدحاـ الذجيج، كال يدتصضع أف يصػؼ شػاؼ اإلفاضة فسدتحضل عمى السخأة أف تخمَل، ك لػ أف الحخـَ خاٍؿ ال
يجػز لمسخأة أف تخمل في شػافيا، كال في سعضيا، ك أكثُخ السبلحطات التي أالحطيا في الدعي بضغ الرفا ك 
السخكة أّف الخجل يسذي مع زكجتو، فمسَّا كصبل إلى السضمضغ األخزخيغ ىخكال جسضعا، أيغ تيخِكؿ معظ؟ ىحه 

سضمضغ األخزخيغ حتى تمحق بظ أما أف تيخكؿ امخأتظ يجب أف تدضخ عمى ِىشاتيا، كأف تدبقيا أنت في ما بضغ ال
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 معظ فيحا مخالٌف لمدشة، ك قج قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: "تفقَّيػا قبل أف تحجػا". 

كال تقبِّل السخأُة الحجخ األسػَد إف كاف ثسة زحاـ، كأحضانًا تجخل السخأُة بضغ الخجاؿ مغ أجل تقبضل الحجخ األسػد، 
ى رأسيا، أيغ الفقو؟ فبل يشبغي لمسخأة أف تقبِّل الحجَخ األسػَد إف كاف ثسَة زحاـٌ، ك ال فتخخج مغ بضشيع كال شيَء عم

تكمِّف نفَديا استبلَمو، كال ترمِّي في أثشاء الدحاـ خمف مقاـ إبخاىضع، بل عمضيا أف ترمي في أؼِّ مكاف آخخ، 
ه، فمضذ ىحا عمى أف يكػف خمفيا ججاٌر أك عسػٌد، أك ساريٌة، أما أف ترمي خمف مقاـ  إبخاىضع، كالدحاـ عمى أُشجِّ

 مغ الفقو في شيء. 

كفي الجسمة اختبلُط السخأة بالخجل حخاـ، كالسضسا في الحج، ألف ىحا مبعٌث لمفتشة كعمى السخأة أف تتحضَّغ أكقاَت 
ك الداعة الثالثة خفَّة الدحاـ لصػافيا، تشتقي الفجخ، ُقبضل الفجخ بداعتضغ، أك الداعة الثانضة، أك مشترف المضل، أ

ـُ لئبلَّ تؤِذؼ كُتؤَذػ، كسا كانت تفعل الدضجُة عائذة رضي هللُا  بعج الطيخ، عمضيا أف تشتقَي كقًتا يقلُّ فضو الدحا
 عشيا.

زا مغ  ـٍ، تحخُّ ك ُيدغُّ لمسخأة أف تجعل شػافيا بعضجًا عغ الكعبة السعطَّسة، ألف القخَب مغ الكعبة مطشَُّة ازدحا
خجاؿ، ك ال تيخكؿ بضغ السضمضغ األخزخيغ في الدعي بضغ الرفا كالسخكة، ك لػ كاف السدعى االزدحاـ مع ال

خ ليا رمُي الجسار في كقٍت غضِخ  خالًضا، كيجػز ليا تخُؾ السبضت في مددلفة، ألنيا امخأة، ك مغ أجل أف ُيَضدَّ
ـ ا لشبيُّ عمضو الربلة ك الدبلـ بضغ يجيو مددحٍع، ك يجػز ليا تخُؾ الػقػؼ عشج السذعخ الحخاـ ألنػثتيا، فقج قجَّ

عفَة مغ أىمو، حضث ذىبػا إلى مشى ك لع يبضتػا بسددلفَة، ىكحا الفقُو، فإذا كانت معظ زكجُتظ افعْل  الشداَء ك الزَّ
ة االزدحاـ ك لػ في آخخ الشيار  ىكحا. ك األفزُل في حقيا تأخضُخ الخمي يـػ الشحخ إلى ما بعج الدكاؿ، لتشافي شجَّ

 ًا عمضيا ك ستًخا ليا. خػف

كالفخُؽ الجقضق بضغ السخأة كالخجل في شؤكف الحج االستصاعُة، فبل فخَؽ في كجػه االستصاعة بضغ الخجل كالسخأة إال 
في ثبلثة أمػر؛ األكؿ: أف يخافقيا في سفخىا زكُجيا، أك أحُج محارميا، ك ىػ مسغ ال يجػز لو أف يشكحيا أبًجا، 

يشكحيا إذا ماتت أخُتيا، كيجػز لو أف يشكحيا إذا ُشمِّقت أخُتيا، إًذا ىحا لضذ بسحخـٍ، فبل  فدكُج أختيا يجػز لو أف
ًما ليا عمى التأبضج، كمع ذلظ يجب أف يكػف مأمػًنا بالغًا عاقبًل غضَخ فاسق، لػ أف  يشبغي إال أف يكػف الَسحخـُ ُمَحخَّ

ُت مػِسخًة ك كمَّفت أخاىا، ك ديشو رقضق، أف يحىب معيا ليا أخًا فاسقًا ال يجػز أف يكػف َمحخمًا، قج تكػف األخ
اج، ك قج ال ييتع برػنيا، لحلظ فزبًل عغ أنو يجب أف يكػف زكجًا أك محخمًا عمى  ، ىحا قج يؤذؼ الُحجَّ كَسحـخ
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التأبضج، يجب أف يكػف ىحا السحخـُ بالغًا عاقبًل غضَخ فاسق، ك ال فخؽ في ىحا بضغ العجػز ك الذاب، تقػؿ 
عجػز: أنا ما بقَي لي شيٌء يمفت الشطخ، مغ قاؿ لِظ ذلظ قج تججيغ شضًخا عجػًزا تمفتضغ نطَخه، ك ال فخؽ في ال

ىحا بضغ العجػز ك الذاب، فُضكَخه تحخيسًا عمى السخأة أف تُحجَّ بغضخ َمحـخ ك إف لع تجج السخأُة زكًجا أك َمحخًما فيي 
ة، كاستصاعة في نطخ الذخع غضخ مدتصضعة، فاستصاعُة الخجل  بتػافخ الساؿ؛ الخاحمة ك الداد ك الساؿ ك الرحَّ

، فالسخأُة التي ال َمحخـَ ليا ال حّج عمضيا.  ة ك الَسحـخ  السخأة بتػافخ الساؿ ك الداد ك الخاحمة ك الرحَّ
ة ك ْت في العجَّ ٍة كانت، مغ شبلؽ أك كفاة، فإف حجَّ ٍة بأيَّة ِعجَّ انت عاصضًة آثسًة، كيجب أف تكػف السخأُة غضَخ معتجَّ

، ألنيا مغ ُمَؤِف  ة شبلؽ أك كفاة ال حجَّ عمضيا، كيجب أف تكػف قادرًة عمى نفقتيا كنفقة السحـخ ة في عجَّ قاؿ: السعتجَّ
يا، فإذا كمَّفت أخاىا أف يحىب معيا، ك كاف رقضق الحاؿ يجب أف تشفق عمضو، أما إذا كمَّفت زكَجيا أف يحجَّ  حجِّ

، أما نفقاُت الصعاـ كالذخاب التي عمضو في اإلقامة معيا عمى أنو محخـٌ  ليا، فعمضيا أف تشفق عمضو نفقات الحجِّ
فتبقى عمضو في الحجِّ ىكحا العجُؿ، أمَّا أف تكّمفو أف يجفع بصاقة الصائخة، عذخة آالؼ، فيحه عمضيا إذا أرادت أف 

 تُحجَّ كمعيا زكُجيا. 

مغ أعساؿ الحج، إال الصػاؼ، فقج تكػف حائزًا كتحىب إلى عخفات، فبل  إّف حْضُس السخأة أك نفاُسيا ال يسشع شضئاً 
، ُتحِخـ كىي حائٌس، ُتمبِّي ك ىي حائٌس، إال الصػاؼ ك دخػؿ  يسشع الحضس كالشفاس شضئًا مغ أعساؿ الحجِّ

ربعضغ إلى السدجج الحخاـ، فإف شافت ك ىي حائس أك نفداُء صحَّ شػاُفيا عشج الحشفضة ك عمضيا ُبْجنة، حػالي أ
خسدضغ ألف لضخة، البجنة جسٌل، ك إف أخَّخت الصػاَؼ حتى تصيخ فبل يمدميا شيٌء، كىحا في شػاؼ الخكغ، حتى 
 تصيخ فبل يمدميا شيٌء، أما اإلماـ الذافعي رضي هللُا عشو فضقػؿ: ال يرحُّ الصػاُؼ مغ الحائس ك الشفداء . 

ِبيِّ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع اَل َنْحُكُخ ِإاَل اْلَحَج َفَمَسا ِجْئَشا َسِخَؼ َشِسْثُت َفَجَخَل )) َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َخَخْجَشا َمَع الشَ 
َج الْ َعَمَي الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َكَأَنا َأْبِكي َفَقاَؿ: َما ُيْبِكضِظ؟ ُقْمُت َلَػِدْدُت َوَّللَاِ َأنِّ  ُْ ؟ َقاَؿ: َلَعَمِظ ي َلْع َأ ـَ َعا

ـَ َفاْفَعِمي َما َيْفَعُل اْلَحاجُ  َغْضَخ َأْف اَل َتُصػِفي  ُنِفْدِت؟ ُقْمُت: َنَعْع، َقاَؿ: َفِإَف َذِلِظ َشْيء  َكَتَبُو َّللَاُ َعَم  َبَشاِت آَد
َت  َتْصُيِخي (( َْ  ِباْلَبْضِت 

 ] البخارؼ عغ عائذة [
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أخح أىُميا أك محخُميا أك زكُجيا في الخَّحضِل ك ىي حائٌس أك نفداُء سقط عشيا شػاُؼ مغ أحكاـ السخأة أنو إذا 
الػداع، ك ال يمدميا شيٌء، لكغَّ العمساُء قالػا: ُيدتحبُّ ليا أف تقف بباب الحـخ ك تجعػ قبل أف تغادر ىحه الببلد. 

عخ، فقط فقج ركػ ابُغ عبَّاٍس رضي هللُا عشو  عغ رسػؿ هللا صمى هللُا عمضو ك سمع أنو قاؿ: كيدغ ليا تقرضُخ الذَّ
 "لضذ عمى الشداء حْمٌق إنسا عمى الشداء تقرضخ " كىحا رحسًة بيغ. 

شغ ك األحكاـ الستعِمقة بالسخأة.   ىحه أحكاـ السخأة الستعمِّقة بالحج، ك قج أنيضشا الفخكض ك الػاجبات ك الدُّ

* * * 

 صفات أبي ْشضفة الشعساف :

 كاآلف نذجُّ رحالشا إلى اإلماـ األعطع أبي حشضفة الشعساف، لقج كاف أبػ حشضفَة رحسو هللا تعالى شضَِّب السعاشخة . 
 ْؤَلُف ((اَل َيْأَلُف َكاَل يُ  )) كَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َقاؿَ: اْلُسْؤِمُغ ُمْؤَلف  َكاَل َخْضَخ ِفضَسغْ 

 ] أحسج عغ أبي ىخيخة[

كاف شضِّب السعاشخة، ُحمَػ السؤاندة، يدعج بو جمضُدو، ك ال يذقى بو مغ غاب عشو كلػ كاف عجكِّا لو، حتى قاؿ 
أحُج أصحابو: سسعُت عبَج هللا بغ السبارؾ يقػؿ لدفضاف الثػرؼ: يا أبا عبج هللا ما أبعج أبػ حشضفَة عغ الغضبِة؟ فإني 

يحكخ عجكِّا لو بدػٍء قط، فقاؿ لو سفضاُف: يا أبا عبج هللا إف أبا حشضفَة أعقل ِمغ أف يدمِّط عمى حدشاتو  ما سسعُتو
 ما يحىُب بيا.

ككاف أبػ حشضفة رحسو هللُا تعالى كِمًفا، أؼ مِحبِّا، يحبُّ أف يقتشز ُكدَّ الشاس، كالشبيُّ عمضو الربلة ك الدبلـ ىكحا 
ُد إلى الشاس، ككاف حخيًرا عمى استجامة صجاقتيع، فقج ُعِخؼ عشو أنو ربَّسا يقػؿ، فخأُس العقل بعج اإل يساف التَّػدُّ

مخَّ بو الخجُل مغ الشاس فقعج في مجمدو مغ غضخ قرٍج ك ال مجالدة، فإذا قاـ سأؿ عشو، فإف كانت بو فاقٌة 
ػاصمتو جخِّا، ىحه ىي األخبلؽ، كصمو، كإف كاف بو مخٌض عادة، ك إف كانت لو حاجٌة قزاىا، حتى يُجخَّه إلى م

فإذا جمذ شخٌز معظ ِاسأْؿ عشو، ك عغ عسمو، لعمَّو يحتاج إلى مداعجة، ك لعمَّو مخيٌس، ك الجكاء عشجؾ، لعمَّو 
، فكاف ىحا  يحتاج إلى معػنة، إلى تخفضف، إلى تربضخ، فاإلنداف حضشسا يمتقي مع الشاس يربح ليع عمضو حقّّ

ارئة عابخٍة غضخ مقرػدة إذا التقى مع شخز عَخًضا سأؿ عشو، ما اسُسو، ك ماذا اإلماـ العطضع في جمدٍة ش
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يعسل، ك أيغ يدكغ، فإف كانت بو فاقٌة كَصمو، أك فقضًخا أعصاه، ك إف كاف بو مخٌض عاده، ك إف كانت لو حاجٌة 
ػ حشضفة قبل ذلظ كمِّو ك قزاىا، حتى يجخَّه إلى مػاصمتو جخِّا، حتى يرضخ مغ إخػانو بيحه الصخيقة، ك قج كاف أب

مو  فػؽ ذلظ كمِّو صػَّاـ الشيار، قػَّاـ المضل، خجيًسا لمقخآف، أؼ صجيًقا، مدتغفًخا باألسحار، ك كاف مغ أسباب تػغُّ
في العبادة ك انجفاعو فضيا لو قرة، فقج أقبل ذات يـػ عمى جساعة مغ الشاس فدسعيع يقػلػف إف ىحا الخجل 

ا أْف لسدت كمستيع ىحه أسساَعو حتى قاؿ: إني عشج الشاس عمى خبلؼ ما أنا عشج هللا، الحؼ تخكنو يقـػ المضل فس
وهللِا ال يتحجث الشاُس عشي شضئًا إال بسا أنا فضو، أؼ مجحػه، قالػا: ىحا الخجل يقـػ المضل، كربسا كاف يقـػ المضل، 

ـَ المضل  لكْغ لضذ دائسًا، فآلسو أف يكػف ىحا الػصُف غضخ مصابق لمحقضقة، عشجئحٍ  انصبلقًا مغ ىحا السجح تابع قضا
حتى آخخ حضاتو، ككاف إذا أرخى الطبلـُ ُسجكَلو عمى الكػف، كأسمسْت الجشػُب إلى السزاجع، كالشاُس كمُّيع 
نائسػف، قاـ فمبذ أحدَغ ثضابو، كسخَّح لحضَتو، كتصضَّب كتديَّغ، ثع كقف في محخابو يقصع أشخاؼ المضل في الربلة 

كالقشػت كالدجػد، كربسا قخأ الدػرَة الصػيمة في الخكعتضغ ك ربسا قاـ المضل كمَّو بآية كاحجة ُيعضجىا ك ك الخكػع 
د قػَلو تعالى:   يبكي، كُيخَكػ أنو قاـ المضَل كمَّو مخًة كىػ يخدِّ

 ﴿َبِل الَداَعُة َمْػِعُجُىْع َكالَداَعُة َأْدَى  َكَأَمُخ  
 [46]سػرة القسخ: 

يرمي الفجَخ بػضػء العذاء، ك كاف إذا قخأ سػرة الدلدلة اقذعخَّ جمُجه ككِجل فؤاُده، كأخح لحضَتو بضجه،  ككاف أحضاناً 
كشِفق يقػؿ: يا َمغ يجدؼ بسثقاؿ ذرَّة خضٍخ خضًخا، كيا مغ يجدؼ بسثقاؿ ذرة شخٍّ شخِّا، أِجْخ عبَجؾ الشعساَف مغ 

 في كاسع رحستظ يا أرحع الخاحسضغ.  الشار، كباعْج بضشو كبضغ ما يقخِّبو مشيا، ك أدخمو

 تحمي أبي ْشضفة بقػة إقشاع عجضبة :

دخل أبػ حشضفة الشعساف عمى اإلماـ مالظ ك عشجه ُثمٌَّة مغ أصحابو، فمسا خخج مغ عشجه التفت اإلماـ مالظ 
 -ه الدارية لجمدائو ك قاؿ: أتجركف مغ ىحا؟ قالػا: ال، قاؿ: ىحا الشعساُف بغ ثابت، ىحا الحؼ لػ قاؿ عغ ىح

إنيا ذىٌب الحتجَّ ِلسا قاؿ، كلخخجْت كحلظ، أؼ عشجه قّػة إقشاع عجضبة، لػ قاؿ لظ: ىحه الدارية مغ  -العسػد 
 ذىب لجاء بالجلضل، كأيقشَت أنيا مغ ذىب. 

، ككاف ذا قجٍر في عضػف بعس الشاس، كصاحَب كمسة مدسػعة لجييع، كاف ىحا  كاف في أىل الكػفة رجٌل ضاؿّّ
الزاؿ يدعع فضسا يدعع أف عثساف بغ عفاف رضي هللُا عشو كاف ييػديًا، ُيخكِّج في السجيشة أف ىحا الرحابي  الخجل



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1122 

الجمضل ثالث الخمفاء الخاشجيغ كاف ييػدًيا، كأنو ضلَّ عمى ييػديتو بعج اإلسبلـ أيزًا، فمسا سسع أبػ حشضفة مقاَلتو 
فبلنًة ألحج أصحابي، فقاؿ: أىبًل بظ ك مخحبًا، إف مثمظ يا أبا ىحه مزى إلضو، قاؿ لو: لقج جئُتظ خاشًبا ابشَتظ 

حشضفة ال ُتخدُّ لو حاجٌة، كلكغ َمغ الخاشب؟ قاؿ: رجٌل مػصػٌؼ بضغ قػمو بالذخؼ ك الغشى، سخيُّ الضج، مبدػط 
، حافٌع لكتاب هللا عد كجل، يقـػ المضل، كثضخ البكاء مغ خػؼ هللا، بٍخ بٍخ حدُبظ يا أبا حش ضفة، إف بعس الكفِّ

ما ذكخَت مغ صفات الخاشب يجعمو ِكفًئا لبشت أمضخ السؤمشضغ، فقاؿ أبػ حشضفة: غضخ أف فضو خرمة كاحجة ال بّج 
مغ أف تقف عمضيا، قاؿ: كما ىي؟ قاؿ: إنو ييػدؼ فانتفس الخجُل ك قاؿ: ييػدؼ؟ أتخيج أف أزكِّج ابشتي مغ 

كلػ جسع خراؿ األكلضغ كاآلخخيغ، فقاؿ أبػ حشضفة: تأبى أف تدكِّج  ييػدؼ يا أبا حشضفة، ك هللِا ال أزكِّجيا مشو،
ابشتظ مغ ييػدؼ كتشكخ ذلظ أشجَّ اإلنكار، ثع تدعع لمشاس أف رسػؿ هللا صمى هللُا عمضو كسمع زكَّج ابشتضو كمتضيسا 

هللا فػرًا، لقج عالجو مغ ييػدؼ، فُجِىر الخجل كأخحتو ِرعجٌة، كاستغفخ هللَا مغ قػلو ىحا قػؿ الدػء، ك تاب إلى 
 عبلجًا كاقعًضا. 

، ك قاؿ: ُتْب يا أبا حشضفة، فقاؿ: ِمعَّ أتػب؟ قاؿ: مغ  اؾ جاء إلى أبي حشضفة ذات يـػ أحج الخػارج، كىػ الزحَّ
قػلظ بجػاز التَّحكضع الحؼ جخػ بضغ عميٍّ ك معاكية، ىحا التحكضع باشل، ك مغ قِبمو فيػ كافخ، فضجب أف تتػب 

: بمى، فقاؿ أبػ -أتحُب أف نتشاقر  -لو أبػ حشضفة: أال تقبل أف تشاضخني في ىحا األمخمشو، فقاؿ  ؟ قاؿ الخارجيُّ
ْع َمغ تذاء، فالتفت أبػ حشضفة  حشضفة: فإف اختمفشا في شيء مسا نتشاضخ فضو فسغ يحكع بضششا؟ فقاؿ الخارجي: حكِّ

جل ُاحكْع بضششا إذا اختمفشا، ثع قاؿ لمخارجي: أنا إلى الخجل مغ أصحاب الخارجي كاف معو، ك قاؿ: أنت أييا الخ 
ز التَّحكضَع  رضضُت براحبظ حَكسًا، فيل تخضى بو أنت؟ فُدخَّ الخارج ك قاؿ: نعع، فقاؿ أبػ حشضفة: كْيحظ أُتجػِّ

ا رضي معو ! فانتيت السشاقذُة، حضشس            لشفدظ فضسا شجخ بضشي ك بضشظ ك تشكخه عمى اثشضغ مغ أصحاب رسػؿ هللا ؟
 ىحا الخارجي بالتحكضع، كأقاـ عمضو الُحجة.

كيخكؼ العمساُء أيًزا أنو جاءه خارجضاف، ك الخػارج كسا ُعِخؼ عشيع أنيع يكفِّخكف بالرغضخة، أؼ إذا ارتكب السدمُع 
حا، ىل صغضخًة يكفِّخكنو بيا، فجخبل عمضو ك شيخا عمضو الدضَف، ك قاال لو: ما تقػؿ في رجل زنى ك فعل كحا ك ك

ثػف عشو أىػ نرخاني؟ قالػا: ال،  ىػ مدمع أـ كافخ؟ فإذا قاؿ: مدمع قصعػا رأَسو، فقاؿ: ىحا الخجل الحؼ تتحجَّ
قاؿ: أىػ ييػدؼ؟ قالػا: ال، قاؿ: فَسغ ىػ؟ قالػا: ىػ مدمع، قاؿ: قج أجبتع عغ أنفدكع، أنتع أجبتع، نرخاني؟ ال، 

 ىػ مدمع إًذا، ك لضذ كافًخا.  ييػدؼ؟ كبل، إًذا ىػ مدمع، ىحا ىػ الجػاب،
 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1123 

كمغ ذلظ أيزًا أف أبا حشضفة رحسو هللا تعالى لِقَي شائفًة مغ السمحجيغ الحيغ يشكخكف كجػد الخالق جلَّ كعبل، فقاؿ 
ُة البحخ بأمػاج متبلشسة،  ليع: ما تقػلػف في سفضشة مذحػنة باألثقاؿ، مسمػءة باألمتعة كالحساؿ، قج أحاشتيا ُلجَّ

رياٌح عاتضة، غضخ أنيا ضمَّت تجخؼ ىادئًة في شخيقيا السخسػمة ك تسزي مصسئشة إلى غايتيا  كعرفت بيا
ع َخصػىا،  ٌو يشطِّ ٌح ُيحِكع سضَخىا، أك مػجِّ السعمػمة، مغ غضخ اضصخاب كال خمل كال انحخاؼ، كلضذ عمى ضيخىا مبلَّ

ال يجضده الفيُع أييا الذضُخ، فقاؿ: يا سبحاف هللا  أفضرحُّ ىحا في الفكخ؟ قالػا: ال، إف ىحا شيٌء ال يقبمو العقُل، ك
كف قضاـ ىحا الكػف  تشكخكف أف تجخَؼ الدفضشُة في البحخ جخًيا ُمحكًسا مغ غضخ أف يكػف ليا ُربَّاٌف يتعيَّجىا ك تقخُّ

بضَخه؟ تبِّا لكع ببحاره الداخخة، كأفبلكو الدائخة، كشضشو الدابح التارح، مغ غضخ صانع ُيحِكع صشعتو، كمجبِّخ يحدغ تج
 كِلسا تأِفكػف. 

 دفاع أبي ْشضفة عغ ديغ هللا :

ة  كُيخَكػ أف أبا حشضفة رحسو هللُا تعالى بعج أف قصع رحمَة الحضاة كمَّيا يشاِفح عغ ديغ هللِا بسا كىبو هللُا مغ ُحجَّ
، فمسا أتاه الضقضُغ كججكا في كص ضَّتو، أنو عـد عمى أىمو أف بالغة، ك يجادؿ عغ شخعو بسا حباه هللا مغ مشصق فحٍّ

يجفشػه في أرض شضِّبة، كأف يجشِّبػه كلَّ مكاف فضو شبية غرٍب، فاألرٌض السغتربة، كفضيا مقابخ، يقتزي الػَرُع 
د أال يجفشػه في  أاّل ُيجَفغ فضيا اإلنداُف، فكاف أبػ حشضفة رحسو هللُا تعالى قج أكصى أىَمو ك عـد عمضيع، أؼ شجَّ

ًتا؟ أؼ مات ك لع نختاح أرض مغتربة، فمس ا بمغْت كصضَُّتو السشرػَر قاؿ: َمغ يعُحُرنا في أبي حشضفة حضِّا ك مضِّ
مشو، كلقج أكصى أبػ حشضفة بأف يتػلَّى غدمو الحدُغ بُغ عسَّارة، فمسا غدمو قاؿ: رحسظ هللُا يا أبا حشضفة، كغفخ لظ 

مَت، فإنظ لع تفِصْخ، أؼ كاف صػَّاًما في ا لشيار، قػَّاًما في المضل، كقج أتعبَت الفقياَء مغ بعجؾ، لحلظ جداَء ما قجَّ
يقػلػف: كلُّ الفقياء عالٌة عمى أبي حشضفة، ك يدسُّػنو اإلماـَ األعطع، ك السحىُب الحشفي مغ أكسع السحاىب انتذارًا 

 ك مغ أكثخىا مخكنًة ك دقَّة. 
* * * 

 الشسضسة :

ا ابُتِمَي بو السدمسػف أك معطع السدمسضغ، أال كىػ الشسضسُة، قاؿ  كاآلف إلى إحضاء عمـػ الجيغ في مػضػع خصضخٍ  ججِّ
 تعالى يرف الشّساـ: 
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 ﴿َىَساٍز َمَذاٍء ِبَشِسضٍع * َمَشاٍع ِلْمَخْضِخ ُمْعَتٍج َأِثضٍع * ُعُتلٍّ َبْعَج َذِلَظ َزِنضٍع  
سػرة القمع: ] ٍَ11-13] 

الحؼ ال يكتع الحجيث، كأشار بو إلى أفَّ كلَّ مغ لع يكتع الحجيث،  قاؿ عبج هللا بغ السبارؾ: الدنضع كَلُج الدنا،
كمذى بالشسضسة دؿَّ عمى أنو شبضٌو بػلج الدنا، أؼ ابغ حخاـ، ىحا الحؼ يفدج بضغ الشاس، ك بضغ األحبَّة، كبضغ 

بضشيع العجاكَة ك  اإلخػة، كالذخكاء، كاألزكاج، كالجضخاف، كيشقل حجيث فبلف إلى فبلف، كيػِغخ صجَر الشاس، كيػقع
ِعي، أؼ كلج  البغزاَء، كيقضع ُىػًَّة كبضخة بضشيع ىحا عسُمو مذابٌو لعسل كلج الدنا تسامًا. ك العمساُء قالػا: الدنضع ىػ الجَّ

 الدنا، ك قاؿ تعالى : 

 ﴿َكْيل  ِلُكلِّ ُىَسَدٍة ُلَسَدٍة  
 [1]سػرة اليسدة: 

 قضل: اليسدة الشسَّاـ، كقاؿ تعالى: 

َساَلَة اْلَحَصِب   َْ  ﴿َكاْمَخَأُتُو 
 [4]سػرة السدج: 

ك معشى حسالة الحصب، أؼ كانت نسَّامة، أؼ تحسل كبلمًا مغ جيٍة إلى جية، فتػِرث بضشيسا العجاكة كالبغزاَء، 
 ككأنَّيا أشعمت الشار بضشيع. 

 نقل الكبلـ بمضة كبخى :

 حقيسا: امخأة سضجنا لػط، كامخأة سضجنا نػح، قاؿ تعالى في 
ِلَحْضِغ َفَخاَنَتاُىَسا َفَمْع ُيْغِشَضا ﴿َضَخَب َّللَاُ َمَثبًل ِلَمِحيَغ َكَفُخكا ِاْمَخَأَة ُنػٍح َكاْمَخَأَة ُلػٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَجْيِغ ِمْغ ِعَباِدَنا َصا

 َعْشُيَسا ِمَغ َّللَاِ َشْضئًا َكِقضَل 
 ﴿اْدُخبَل الَشاَر َمَع الَجاِخِمضَغ  

 [10سػرة التحخيع: ]

ضفاِف، فإذا جاءىا ضضفاٌف لدكجيا تخبخ قػَميا كي يأتػا لضفعمػا معيع الفاحذَة،  قضل: كانت امخأُة لػط تخبخ بالزِّ
 كامخأة نػح كانت تخبخ الشاس أفَّ زكجيا مجشػف : 
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حَ  ُْ َحْيَفَة َأَنُو َبَمَغُو َأَف َرُجبًل َيُشُع اْلَحِجيَث َفَقاَؿ  ُْ ْيَفُة َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ: اَل )) كَعْغ 
َحْيَفَة َفِقضَل َلُو ِإَف َرُجبًل َيْخَفُع  ُْ ـٍ َقاَؿ ُكَشا َمَع  اْلَحِجيَث ِإَل  ُعْثَساَف َيْجُخُل اْلَجَشَة َنَساـ *، ك في ْجيث آخخ، َعْغ َىَسا

َحْيَفُة سَ  ُْ  ِسْعُت الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ: اَل َيْجُخُل اْلَجَشَة َقَتات  ((َفَقاَؿ َلُو 
 ]البخارؼ عغ ححيفة[

 ك القتَّات ىػ الشساـ: 

ُثَشا ِإْذ َقاَؿ: َلْع َيُكْغ  َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع )) َعْغ َمْدُخكٍؽ َقاَؿ ُكَشا ُجُمػًسا َمَع َعْبِج َّللَاِ ْبِغ َعْسٍخك ُيَحجِّ
اِسُشُكْع َأْخبَلًقا(( َْ ًذا َكِإَنُو َكاَف َيُقػُؿ: ِإَف ِخَضاَرُكْع َأ ًذا َكاَل ُمَتَفحِّ ِْ  َفا

 ] البخارؼ عغ مدخكؽ [

ىشاؾ خرػمات، نقُل الكبلـ بمضٌة كبخػ، كالسجتسع مفتٌَّت عمى مدتػػ اأًلَسخ، كاألحضاء، كالعذائخ، كدائسا 
 كمذاحشات، كالبغزاء بدبب نقل الكبلـ، كقاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: 

 )) أال أخبخكع بذخاركع ؟ قالػا بم ، قاؿ: السذاءكف بالشسضسة، السفدجكف بضغ األْبة، الباغػف لمبخآء العضب ((
 ] ابغ ماجو عغ أسساء بشت يديج بغ الدكغ[

 ك قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: 

 أشاع عم  مدمع كمسة لضذضشو بيا بغضخ ْق شانو هللُا بيا في الشار يـػ القضامة(())مغ 
 ] الصبخاني عغ أبي ذر [

ع مكانتو، كيجخح ُسسعتو بضغ الشاس، قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ:   أشاع عمى مدمع إشاعة ك ىي باشمة لضحصِّ

لجنضا كاف ْقا عم  هللا أف يحيبو بيا يـػ ))ما مغ رجل أشاع عم  رجل كمسة كىػ مشيا بخيء لضذضشو بيا في ا
 القضامة في الشار ((

 ] الصبخاني عغ أبي الجرداء[

 ك قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: 

 )) مغ شيج عم  مدمع بذيادة لضذ ليا بأىٍل فمضتبَػأ مقعجه مغ الشار ((
 ] أحسج عغ أبي ىخيخة[

 و باالنحخاؼ، كتدخَّع كاتَّيسو بالغبغ.شيج شيادة غضخ صحضحة، ك لضذ متأكِّجا، تدخَّع كاتَّيس
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 الّشساـ يفتت العبلقة بضغ الشاس :

ُيقاُؿ: إف ثمث عحاب القبخ مغ الشسضسة، كعغ ابغ عسخ عغ الشبيِّ عمضو الربلة ك الدبلـ أف هللا تعالى لسَّا خمق 
دتي ك جبللي ال يدكغ فضِظ نسَّاـٌ الجشَّة قاؿ ليا: " تكمَّسي، فقالت الجشُة: سِعج مغ دخمشي، فقاؿ هللُا عد كجل: ك ع

 ك ال قاِشُع رحٍع" مدتحضٌل أف يجخل الجشَة نسَّاـٌ، أؼ إف اإلنداَف يشقل الكبلـ بضغ الشاس لضفتِّت العبلقة. 
ك يقاؿ: " اتَّبع رجٌل حكضسا سبعسئة فخسٍخ في سبع كمسات، فمسا قِجـ عمضو قاؿ: إني جئُتظ لمحؼ آتاؾ هللُا مغ 

خخ ك ما أقدى مشو، ك  العمع، أخِبخني عغ الدساء ك ما أثقُل مشيا، ك عغ األرض ك ما أكسُع مشيا، ك عغ الرَّ
عغ الشار ك ما أحخُّ مشيا، ك عغ الَّدميخيخ ك ما أبخُد مشو، ك عغ البحخ ك ما أغشى مشو، ك عغ الضتضع ك ما أذؿُّ 

تفتخؼ عمى إنداف ِفخيًة باشمًة ك ىػ مشيا  - مشو، فقاؿ الحكضُع: البيتاُف عمى البخؼء أثقُل مغ الدسػات ك األرض
ك الحقُّ أكسُع مغ األرض، ك  -بخؼء، ك ُتمِبدو تيسًة ال عبلقة لو فضيا، ىحا العسل أثقل مغ الدسػات ك األرض

القمُب القانع أغشى مغ البحخ، ك الِحخُص ك الحدُج أحخُّ مغ الجسخ، ك الحاجُة إلى القخيب إف لع تشجح أبخُد مغ 
ـُ أذؿُّ مغ الضتضع عمى مائجة المئضِع." الدميخ   يخ، ك قمُب الكافخ أقدى مغ الحجخ، ك الشسَّا

عُخ فقاؿ البائُع: ىحا ال عضب فضو إال  أراد إنداف أف يذتخؼ عبًجا، فخأػ عبجًا ذكضِّا، كسعخه رخضرًا، فمفت نطَخه الدِّ
قاؿ لدكجة سضجه: إف سضجؼ ال يحبُِّظ، كىػ يخيج أف الشسضسة، مذكمتو أنو يُشعُّ، فاشتخاه، فسكث الغبلـُ أيامًا، ثع 

يتدخَّػ عمضِظ، فخحؼ الُسػسى كاحمقي مغ رأسو شعخًة عشج نػمو، حتى أسحخه عمضيا، فضحبُِّظ، ثع جاء لمدكج ك قاؿ: 
سخأةُ إف امخأتظ اتَّخحْت خمضبًل غضَخَؾ، كتخيج أف تقتمظ، فتشاـك ليا حتى تعخؼ ذلظ، فتشاـك ليا الدكُج، فجاءت ال
بالسػسى فطغ أنيا تخيج أف تقتمو، فقاـ إلضيا فقتميا، فجاء أىُل السخأة فقتمػا الدكَج ككقع القتاُؿ بضغ القبضمتضغ بعمَّة 

 كاحجة فقط الشسضسة، أذىب بقبضمتضغ، فسػضػع الشسضسة خصضخ جدضع.
قضق، كعغ كاجب ا لسؤمغ إذا سسع رجبًل يِشعُّ لو أك كإف شاء هللُا في درس قادـ نتحجَّث عغ الشسضسة بالتعخيف الجَّ

عمضو، كضف يقف مشو مػقًفا صمًبا. ُيخكػ عغ عسخ بغ عبج العديد رضي هللُا عشو أنو دخل عمضو رجٌل فحكخ لو 
فقاؿ لو عسخ: إف شئَت نطخنا في أمخؾ ، فإف كشَت كاذبًا فأنت مغ أىل ىحه اآليات،  -أؼ نعَّ  -عغ آخَخ شضًئا
 قاؿ تعالى: 
   َما َفَعْمُتْع َناِدِمضَغ  َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ِإْف َجاَءُكْع َفاِسق  ِبَشَبٍأ َفَتَبَضُشػا َأْف ُتِرضُبػا َقْػمًا ِبَجَياَلٍة َفُتْرِبُحػا َعمَ ﴿َيا 

 [6]سػرة الحجخات: 

 ك إف كشَت صادقًا فأنَت مغ أىل ىحه اآلية، قاؿ تعالى: 
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 * َمَشاٍع ِلْمَخْضِخ ُمْعَتٍج َأِثضٍع * ُعُتلٍّ َبْعَج َذِلَظ َزِنضٍع  ﴿َىَساٍز َمَذاٍء ِبَشِسضٍع 
 [13-11]سػرة القمع: 

 ك إف شئت عفػنا عشظ، فقاؿ: العفػ يا أمضخ السؤمشضغ، ك ال أعػد إلضو أبًجا، ىحا مػقف سضجنا عسخ.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : أْكاـ العسخة 95الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا، إنظ 
اتِّباعو، كأِرنا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا، كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا 

الباشل باِشبًل كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ.

ـُ العسخة، ألفَّ الحجَّ  أييا اإلخػة السؤمشػف ؛ بقي عمضشا مغ مػضػع الحجِّ كىػ الجرُس األخضخ مغ دركس الحجِّ أحكا
 ف عمى أنػاع ثبلثة ؛ إمَّا أف تحجَّ مفخًدا، كإما أف تحجَّ قارًنا، كإما أف تحجَّ متستًِّعا.كسا تعمسػ 

كالحجُّ السفِخد أف تشػؼ الحجَّ فقط، أما الشػُع الثاني مغ الحجِّ أف تشػَؼ الحّج ك العسخة مقتخنضغ، ك أما التستُّع فيػ أف 
ة، كعشجئٍح تحـخ مغ مكة، كتتابع  تعتسخ، ثع تتحمَّل مغ ثضاب اإلحخاـ، إلى أف يأتيَ  الضػـُ الثامغ مغ ذؼ الحجَّ

، ك كسا قمُت لكع مغ قبُل: إف السفِخد ال يجب عمضو اليجُؼ، كلكغَّ اليجَؼ في حقِّو سشة، بضشسا القارف كالستستِّع  الحجَّ
 فعمضيسا ىجٌؼ، أؼ عمضيسا ذبُح شاٍة كاليجُؼ لمستستِّع ىجُؼ جبٍخ، ك لمقارف ىجُؼ شكٍخ. 

 تعخيف العسخة:

 أما العسخُة التي نحغ في صجدىا، فسعشاىا في المغة الديارُة أك القرُج، قاؿ تعالى:

ـَ الَربَلَة َكَآَت  الَدَكاَة َكلَ  ـِ اآْلَِخِخ َكَأَقا ِئَظ َأْف ْع َيْخَر ِإاَل َّللَاَ َفَعَد  ُأكلَ ﴿ِإَنَسا َيْعُسُخ َمَداِجَج َّللَاِ َمْغ َآَمَغ ِباّلَِلِ َكاْلَضْػ
 (   18َيُكػُنػا ِمَغ اْلُسْيَتِجيَغ )

 ]سػرة التػبة[

 إنسا يقرج مداجج هللا، ك أما معشاىا في الذخع فيي زيارة بضت هللا الحخاـ عمى كجو مخرػص.
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 أفعاُؿ العسخة:

كأفعاؿ العسخة ؛ إحخاـٌ كشػاؼ ك سعٌي ك حمٌق أك تقرضخ، كالعسخةُ تعتبخالحجَّ األصغخ أؼ ىشاؾ حجّّ أصغخ ىػ 
 العسخة، كىشاؾ الحجُّ األكبخ ىػ الحجُّ 

َغ اْلَحجِّ َكاْلُعْسَخِة َفِإَنُيَسا َيْشِفَضاِف )) فَعْغ َعْبِج َّللَاِ ْبِغ َمْدُعػٍد َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: َتاِبُعػا َبضْ 
 َثَػاب  ِإاَل اْلَجَشُة (( اْلَفْقَخ َكالُحُنػَب َكَسا َيْشِفي اْلِكضُخ َخَبَث اْلَحِجيِج َكالَحَىِب َكاْلِفَزِة َكَلْضَذ ِلْمَحَجِة اْلَسْبُخكَرِة 

 ]ركاه التخمحؼ[

كني بالتي كانت ىي الجاء، ك ما شكا إلضو أحٌج ضضَق ذات الضج إال قاؿ لو: ألنو ال بجَّ لمعسخة مغ نفقات، ك دا
اذىْب فتدكَّج، كىػ ال يتسكَّغ مغ اإلنفاؽ عمى نفدو كحجه، فتأتضو الشرضحُة الشبػية الذخيفة: اذىب فتدكَّْج ك العسخة 

لِكضُخ خبث الحجيج، ك لضذ لمحجة كسا قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ ك الحج يشفضاف الفقخ ك الحنػب مًعا، كسا يشفي ا
.  السبخكرة ثػاٌب إال الجشة، أؼ الرغضخ أك الكبضخ، الحجُّ األصغخ ىػ العسخة، كاألكبخ كىػ الحجُّ

 ْكُع العسخة:

جة في العسخ مخًة كاحجة، كعمى مػضػع الدشَّة، إف شاء هللُا ىشاؾ مػضػع قرضخ كلصضٌف، في تعخيف  سشٌة مؤكَّ
ة السؤكجة، كالدشة غضخ السؤكجة، كالسباح كالسكخكه تشدييا، ك السكخكه تحخيسا، ثع الحخاـ، الفخض كالػاجب ك الدش

جة في العسخ مخة كاحجة، لسغ استصاع إلضيا سبضبًل،  ا يجب أف ُنِمعَّ بيا فحكُع العسخة ُسشَّة مؤكَّ ىحه أحكاـٌ دقضقة ججِّ
جقة الفصخ ك األضحضة، كصبلة الػتخ، ىحا في محىب األحشاؼ، ك عشج بعس عمساء الحشفضة ىي كاجبة كر

كاألضحضة تتخاكح بضغ السحاىب بضغ أف تكػف كاجبا، كبضغ أف تكػف سشة مؤكجة، بضغ أف تكػف سشة، كبضغ أف تكػف 
 سشة مؤكجة.

 كقت العسخة:

شة، إال أنيا ُتكَخه تحخيسا في خسدة أياـ، في يـػ عخفة ك في األياـ األربعة بعجىا،  أمَّا كقُت العسخة فجسضع أياـ الدَّ
ك ُيداد عمى ىحه الكخاىة فعُميا في أشيخ الحج، ىشاؾ سؤاؿ ؛ فسا باُؿ القارف يعتسخ ك الستستِّع يعتسخ ؟ أف تأتَي 
بعسخة فقط مغ دكف الحج في أشيخ الحج، لحلظ ال تسشح الجياُت السدؤكلُة عغ الجيار السقجسة تأشضخات الجخػؿ 
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ف ُتؤتى العسخُة في يـػ عخفة، كفي األياـ األربعة مغ بعجه، ك ُتكخه أف ُتؤتى في لمعسخة في أشيخ الحج ألنو ُيكخه أ
أشيخ الحج، ك أشيخ الحج كسا تعمسػف شػاؿ ك ذك القعجة كذك الحجة، ك عشج الذافعضة ال ُيكخه فعُميا في كقٍت 

شة، ىحا عشج الذافعضة، لكْغ يقػلػف: إف العسخَة في  يـػ عخفة، كفي يـػ العضج، كأياـ مغ األكقات مغ جسضع أياـ الدَّ
التذخيق لضذ فزُميا كفزميا في أياـ أخخػ، أؼ أقلُّ ثػاًبا في ىحه األياـ، ألف الشاس جسضعا في عخفات، ك الشاس 
جسضعا في مشى،ك ىع جسضعا في مشاسظ الحج، ك تأتي كحَجؾ أييا السدمع لتعتسخ، فيحا خخكٌج عغ إجساع 

 السدمسضغ.
 في رمزاف، لقػؿ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َكَسمََّع: كُيشجب فعُل العسخة

َجًة ((  َْ  )) ُعْسَخة  ِفي َرَمَزاَف َتْعِجُؿ 
ّـِ َمْعِقٍل[  ]ركاه التخمحؼ َعْغ ُأ

 كفي ركاية أخخػ 

َجتِ  َْ ّـِ ِسَشاٍف )) َعْغ اْبِغ َعَباٍس َرِضَي َّللَاُ َعْشُيَسا َقاَؿ: َلَسا َرَجَع الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِمْغ  ِو َقاَؿ أِلُ
ِجِىَسا َكاآْلَخُخ َيْدِقي  اأْلَْنَراِرَيِة َما َمَشَعِظ ِمْغ اْلَحجِّ َقاَلْت َأُبػ ُفبَلٍف َتْعِشي َزْكَجَيا َكاَف َلُو َناِضَحافِ  َْ َج َعَم  َأ َْ ؛ 

َجًة َمِعي((  َْ َجًة َأْك  َْ  َأْرًضا َلَشا، َقاَؿ َفِإَف ُعْسَخًة ِفي َرَمَزاَف َتْقِزي 
 ]ركاه البخارؼ[

 أؼ مع رسػؿ هللا صمى هللُا عمضو ك سمع.

ك كسا تعمسػف  -يج، ك شخُشيا الػحضج شخكط التكمضبف بالعسخة ىي شخكط التكمضف بالحج نفديا، ال تشقز ك ال تد 
شيارة الثػب، كالبجف كالسكاف، كاستقباؿ القبمة، كدخػؿ الػقت، ىحه مغ  -الذخط ىػ الفخض الحؼ يدبق األركاف 

شخكط الربلة فضجب أف تدتسخ مع الربلة أما الخكغ فضشقزي، تقـػ كتخكع كتدجج، فالقضاـ كالخكػع كالدجػد مغ 
يشقزي، لكغَّ الذخط ال يشقزي، فسغ شخكط العسخة اإلحخاـ، ك اإلحخاـ بالعسخة كاإلحخاـ أركاف الربلة، كالخكغ 

 بالحج تساما، فإحخاـ العسخة ىػ إحخاـ الحج نفدو.

أما ركغ العسخة فسعطُع الصػاؼ حػؿ البضت، أؼ أربعة أشػاٍط، كأما كاجبات شػاؼ العسخة فيي نفُديا كاجبات 
، كما شاكل ذلظ، سبعة أشػاط لكغ االتِّراَؿ بالسخأة قبل الصػاؼ مفِدج لمعسخة، شػاؼ الحج، كاليخكلة كاالضصباع

كيجب عمضو عسخٌة أخخػ كذبُح شاٍة، أؼ إذا لع يشتِبخ الذخُز ك كاف في زيارة أقخبائو كأحـخ بالعسخة، كبعجئٍح أحجع 
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 زَي ىحه العسخة بجاًل عشيا.عغ العسخة، كبقي في البضت، كحرل بضشيسا اتِّراٌؿ زكجي فعمضو ذبح شاة، كأف يق

 كاجبات العسخة:

ـُ مغ السضقاِت لَسغ كاف خارَج السػاقضت، ك السضقاُت السكاف كالحؼ ىػ خارج السػاقضت  كأما كاجباُت العسخة فاإلحخا
دة ، الِحلُّ الحـخ السكِّي لو حجكد تديج عشو عذخات الكضمػمتخات، ىحه الحجكد محجَّ مغ  ُيدسَّى اآلفاقي، كمغ الِحلِّ

رة ىشاؾ التشعضع أك مدجج الدضجة عائذة، فسغ كاف آفاقّضا  ، فسغ شخيق السجيشة السشػَّ ية إلى الحـخ جسضع الصخؽ السؤدِّ
فسضقاُت العسخة ىػ مضقاُت الحج، أىُل الذاـ ليع مضقاٌت ك أىُل نجٍج ليع مضقاٌت، ك العخاقضػف ليع مضقاٌت، ك الضسشضُّػف 

، كلضذ  ليع مضقاٌت، ك ىكحا، ك مغ كاف ، أؼ حجكد الحـخ بضُتو بعج السضقات فسضقاُت العسخة بالشدبة إلضو ىػ الّحلُّ
 حجكد مكة.

ل التشعضع لسغ كاف في  ، ك ُيفزَّ ك مغ كاجبات العسخة، اإلحخاـ مغ السضقات لسغ كاف خارج السػاقضت، ك مغ الِحلِّ
فا كالسخكة كدعِي الرفا ك السخكة في الحج داخميا، ك الدعُي ليا بضغ الرفا ك السخكة، الدعُي لمعسخة بضغ الر

 تساًما، كالحمُق أك التقرضُخ، كالحمُق أفزُل لمخجل، ك يتعضَّغ التقرضُخ عمى السخأة كسا مخَّ بشا مغ قبل.

 سشغ العسخة:

يغ أما سشغ العسخة فاإلكثاُر مغ التمبضة، ك االضصباُع في الصػاؼ، ك الَّخَمُل فضو كاليخكلة بضغ السضمضغ األخزخ 
 لمخجل.

كأمَّا شخيقُة أدائيا فيػ أف ُيحِخـ ليا مغ كاف خارج السػاقضت اآلفاقضة مغ السػاقضت، ك أما بالشدبة لسغ ُكِجج بسكة 
، ك ذلظ لضتحقَّق نػٌع مغ الدفخ يخكب اآلف الحاجُّ في سضارة عامٍَّة مغ باب الحـخ  فسضقاتو لئلحخاـ بيا مشصقة الحلِّ

ك ىشاؾ يحـخ بالعسخة، ك يعػد إلى الحـخ فضصػؼ، كيدعى، كيرمِّي ركعتضغ، ك يحمق أك تشقمو إلى مدجج التشعضع، 
خ، ثع يتحمَّل، كأفزل أمكشة الحلِّ لئلحخاـ بيا التشعضع ثع الِجْعخانة.  يقرِّ

كأحكاـ اإلحخاـ بالعسخة كأحكاـ اإلحخاـ بالحج، ككحا فخائُزيا، ككاجباتيا، كسششيا كمحخَّماتيا، كمفدجاتيا، 
ـُ العسخة تختمف عغ كم كخكىاتيا، كبحُث اإلحخاـ ىػ نفُدو بكلِّ دقائقو كتفرضبلتو يشصبق عمى العسخة، لكْغ أحكا

 أحكاـ الحج في بعس األمػر مشيا:



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1132 

 أنيا لضدت بفخض، كالحجُّ فخٌض، قاؿ تعالى:

ُج اْلَبْضِت َمِغ اْسَتَصاَع ِإَلْضِو َسِبضبًل َكَمغْ  ِْ ِ َعَم  الَشاِس   (   97َكَفَخ َفِإَف َّللَاَ َغِشّي َعِغ اْلَعاَلِسضَغ ) ﴿َكّلِلَِ
 ]سػرة آؿ عسخاف[

فسغ أنكخ الحجَّ فقج كفخ، أما العسخُة فتختمف عغ الحج في أمػر ؛ مشيا أنيا لضدت بفخض كلضذ ليا كقٌت معضٌَّغ، 
الرمػات، ك لضذ فضيا  كلضذ ليا كقػؼ في عخفات، ك ال بسددلفة، ك لضذ فضيا رمُي الجساِر ك لضذ فضيا جسعُ 

، كال شػاؼ كداع، ك ال تجب البجنُة بإفدادىا بالجساع قبل الصػاؼ ليا، أك بصػافيا جُشًبا،  خصبة ك ال شػاؼ قجـك
 بل تجب شاٌة.

كمضقاتيا لمسكِّي كغضخه الحلُّ بخبلؼ الحج، مضقاُت الحج لمسكِّي بضُتو أك السدجج الحخاـ لكغ مضقاُت العسخة لمسكِّيِّ 
، كالسعتسخ يقصع التمبضَة عشج الذخكع بصػاؼ العسخة، لبضظ كلس غ ىػ بعج السػاقضت مغ التشعضع، مغ مشصقة الحلِّ

، كتذخع في الصػاؼ، كعشجىا  ـَ الميع لبضظ مشح أْف ُتحِخـ مغ السضقات، أك مغ التشعضع إلى أف تجخل البضَت الحخا
أكؿ جسخٍة نمقضيا بعج الػقػؼ بسددلفة، رمُي جسخة العقبة  تقصع التمبضَة، ك لكْغ في الحج متى نقصع التمبضة ؟ عشج
 في يـػ العضج، عشجىا ُتقَصع التمبضُة، كيحلُّ محّميا التكبضُخ.

أ، ك يمبذ الخُجُل  خ يتػضَّ خ ك إف لع يتضدَّ كىكحا مغ أراد أف يعتسخ عمضو أف يتشطَّف ك يتصيَّخ بأف يغتدل إف تضدَّ
ْخىا لي ك تقبَّميا مشي.إزاًرا ك رداًءا، ك يرمِّي ركعتض  غ ثع يقػؿ بعجىسا: الميع إني أريج العسخَة فضدِّ

ىشا سؤاؿ يصخح نفدو ؛ لػ أف مدمًسا ذىب إلى الحج ُمفِخًدا، فمضذ عمضو عسخة، ألف القارِف عمضو عسخة كحّج 
يأتَي بالعسخة بعج أياـ متَّربلف، كعمى الستستُِّع عسخة كحجُّ مشفربلف، كعمى الُسفِخد حجّّ فقط لكْغ ُيدتحبُّ أف 

، أؼ بعج الضـػ الخابع مغ أياـ العضج، عمى السحىب الذافعي، أك بعج الضـػ الثالث مغ أياـ العضج، عمى السحىب  الحجِّ
 الحشفي، فمو أف يأتَي بعسخة بعج الحج.

لمخُجل، كيرمِّي ركعتضغ، فإذا دخل مكَة شاؼ بالكعبة سبًعا، كّيدغُّ الخََّمل في األشػاط الثبلثة األكلى كاالضصباُع 
خ، كالقرُخ أفزُل،  كيدعى بعجىسا بضغ الرفا ك السخكة سبًعا، كييخِكؿ بضغ السضمضغ األخزخيغ، ثع يحمق أك يقرِّ
كبيحا تِتعُّ عسخُتو، كتفعل السخأُة ذلظ إال أنيا تبقى بثضابيا كحجابيا، كتكتفي بالتقرضخ مغ دكف الحمق، كال تخَمل، 

 ؿ في الدعِي، كال تخفع صػَتيا بالتمبضة، قاؿ تعالى:كالتزصبع، كال تيخكِ 
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 ﴿َكَأِتُسػا اْلَحَج َكاْلُعْسَخَة ّلِلَِِ   
 ]سػرة البقخة[

 إذًا العسخُة كاجبٌة.

ىحا ما يتعمَّق بالعسخة، ك بيحا تشتيي أحكاـ الحج ك العسخة بذكٍل مػجٍد، أما مغ أراد الحجَّ أك العسخَة فعمضو أف ُيِمعَّ 
رُت درًسا في الدبت الساضي لسغ نػػ الحجَّ مغ  بتفرضبلٍت أكثخ، ك قج قمُت لكع قبل أسبػعضغ: إنشي خرَّ

ثشا في بعس التفرضبلت.  اإلخػة الكخاـ، ك جمدُت معيع ك تحجَّ

ـُ الدبعة التي تجكر عمى ألدشة  اآلف عشجنا بحٌث في الفقو يجب أف ُيمعَّ بو كلُّ مدمع، أال كىػ ىحه األحكا
سدمسضغ، مثبًل، الربلة فخٌض، الػتُخ كاجب، ك صبلة الجشازة كاجبة ك صبلة العضجيغ كاجبة، ك األضحضُة كاجبٌة، ال

، ك  كىشاؾ فخٌؽ بضغ الفخض كالػاجب، اآلف سشخاه، ك ىحه ُسشة، ك مغ تخؾ الدشة فبل شيَء عمضو، ك ىحه مدتحبّّ
مباح، ىحه األحكاـ الدبعة، بضغ فخض ككاجب ك سشة ك  ىحا حخاـٌ، كىحا مكخكه تحخيسا كىحا مكخكه تشدييا، كىحا

مدتحب ك حخاـ ك مكخكه تحخيسا ك مكخكه تشدييا ك مباح، ثسانضة أحكاـ، ما تفرضبلتيا ؟ ك ما تعخيفاتيا ؟ ك ما 
 حجكدىا ؟ 

، كدلضل ضشِّي، قالػا: الفخُض ما شَمب الذخُع فعَمو شمًبا جازًما، كثبت الصَّمُب بجلضل قصعي، كنحغ عشجنا دلضل قصعي
 فإذا قاؿ هللا عدكجل:

ـُ َكَسا ُكِتَب َعَم  اَلِحيَغ ِمْغ َقْبِمُكْع َلَعَمُكْع َتَتقُ  َضا  (   183ػَف )﴿َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ُكِتَب َعَمْضُكُع الرِّ
 ]سػرة البقخة[

مثمة، كالجلضل القصعي لضذ لو تفدضخ آخخ، كثسَّة أشضاء كثضخة تثبت بالجلضل الطشِّي، كسشخػ بعج قمضل مثَل ىحه األ
 أؼ إذا قمَت مثبًل:

 (   21( َكَلْحِع َشْضٍخ ِمَسا َيْذَتُيػَف )29﴿َكَفاِكَيٍة ِمَسا َيَتَخَضُخكَف )
 ]سػرة الػاقعة[

، كلضذ  بعس العمساء استشبط بصخيقة الطغ أفَّ اأَلكلى أف تأكل الفاكيَة قبل الصعاـ مثبل، فيحا استشباط ضشِّيّّ
استشباًشا قصعًضا، كعمساء األصػؿ كصفػا القخآف الكخيع بأنو قصعيُّ الثُّبػت أف يكػف ىحا الكتاُب مغ عشج هللِا قصعيّّ 
مائًة في السائِة، لكغَّ مجلػالت آياتو بعزيا قصعضة الجاللة ك بعزيا ضشِّضة الجاللة، فالفخض ما شمب الذخُع فعَمو 
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شة الستػاتخة، كأعمى شمًبا جازما، ك ثبت الصَّمُب  بجلضل قصعي ال شبية فضو، كمغ األدلة القصعضة القخآف الكخيع، ك الدُّ
درجة في الحجيث الذخيف ىػ الحجيث الستػاتخ، أك اإلجساع، إجساع األمة، كيجب أف تكػف الجاللة قصعضًة ك ىي 

ج كفخ ك خخج مغ اإلسبلـ، أما أعمى مخاتب التكمضف الذخعي، كاألمخ بالربلة ك الرضاـ، ك مغ أنكخ الفخَض فق
مغ تخكو مغ غضخ إنكار فقج ارتكب حخاما، كعمضو العقاُب مغ هللا تعالى فالفخُض ما شمَب الذخُع فعَمو شمًبا جازًما 

 بجلضل قصعي، كمغ أنكخه كفخ، كمغ تخكو ُيعاقُب عمضو مغ ِقَبل هللا عدكجل.

 خكو.حكُع الفخض، لدكـُ فعِمو مع الثػاب ك العقػبُة عمى ت

كالػاجب ما شمب الذخُع فعَمو شمًبا جازما كلكشو دكف مختبة الفخض، ألنو ثبت بجلضل ضشِّي، كربلة الػتخ، فيحا 
كاجب، كدلضميا ضشِّي، كالشبيُّ عمضو الربلة كالدبلـ في أحاديث تحجَّث عغ صبلة الػتخ، كمغ أنكخالػاجب ال ُيعتَبخ 

 فاسق آثٌع. كافًخا، كمغ تخؾ الػاجَب دكف أف يشكخه فيػ

ىشاؾ بعُس السبلحطات حػؿ الفخكض كالػاجبات، فالفخض ك الػاجب كبلىسا الِزـُ الفعل، لكّغ الفخَؽ بضشيسا أّف 
الفخَض يكفَّخ مشكُخه، فسغ أنكخ الػقػؼ بعخفة، أك أنكخ حجاب السخأة فقج كفخ، ألنو أنكخ أمًخا ثبت عغ الذارع 

 لدعَي بضغ الرفا ك السخكة فإنو ال يكفخ، ألف الدعي مغ الػاجبات.بجلضل قصعي ال شبيَة فضو، أما مغ أنكخ ا
أما حكُع الػاجب فيػ لدكـُ فعمو أيًزا مع الثػاب، ك العقاب عمى التخؾ كالفخض تساما ىحا التقدضع ك التفخيق بضغ 

اجب، الفخض الفخض ك الػاجب عشج الدادة األحشاؼ، أما عشج الدادة الذافعضة فبل فخؽ عشجىع بضغ الفخض ك الػ 
 ك الػاجب في مختبة كاحجة.

شة، فضقاؿ: ىحه سشة، كىي دكف مختبة الفخض ك الػاجب، كىي ما شمَب الذخُع فعَمو شمًبا غضَخ الزـٍ،  كأما الدُّ
شة، ك الفخض ك الػاجب شمٌب الزـٌ بجلضل قصعي، ك اإلنكاُر معو كفٌخ، ك التخُؾ فضو عقاٌب، أما  الفْخُض ك الدُّ

الذخُع فعَمو شمًبا غضَخ الزـٍ، ك حكُسيا أنو ُيثاُب فاعُميا، كال ُيعاَقب تارُكيا، لكشَّو ُيعاتب مغ ِقبل  الدشة ما شمبَ 
الشبيِّ عمضو الربلة ك الدبلـ، فإذا كشَت تحبُّ الشبيَّ عمضو الربلة ك الدبلـ فإيَّاؾ أف يعاتبظ، ك مغ تَخؾ الدشة ال 

شة قدسضغ ؛ الدشغ السؤكجة، كىي ما كاضب عمضيا الشبيُّ عمضو الربلة ك ُيعاَقب ك لكشَّو ُيعاتب، ك الفقياُء قدَ  سػا الدَّ
الدبلـ عمى فعميا، كنبَّو عمى عجـ فخضضتيا، أك تخكيا أحضانا قمضمة، كربلة ركعتضغ قبل الفجخ مثبل، ىحه سشة 

ىحه سشة مؤكجة، كالشبيُّ  مؤكجة، بل إف العمساء يمدمػف اإلنداَف إذا تخؾ ىحا الدشة أف يقزضيا بعج شخكؽ الذسذ
يَت  كاضب عمضيا، كنبَّو إلى عجـ فخضضتيا، أك تخكيا أحضانا، ك األذاف سشة مؤكجة، فإذا صمَّضَت بغضخ أذاف فقج أدَّ
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جة، كاإلقامُة سشة مؤكجة، كصبلة الجساعة في السدجج سشة مؤكجة، مغ تخكيا  الفخيزَة، ك لكشَّظ تخكَت سشًة مؤكَّ
 الربلة ك الدبلـ. يعاتبو الشبيُّ عمضو

كأما الدشة غضخ السؤكجة، كىي التي لع يػاضب عمضيا الشبيُّ عمى فعميا، بل تخكيا في بعس األحضاف، كربلة أربع 
ركعات قبل العرخ، فيحه سشة غضُخ مؤكجة، كقبل العذاء سشة غضخ مؤكجة، فالدشة ُيثاب عمى فعميا، كال ُيعاقب 

مؤكجة كاضب عمضيا الشبيُّ عمضو الربلة كالدبلـ، كلع يتخكيا إال قمضبل، كأما مغ تخكيا، كلكشو ُيعاتب، ىي نػعاف ؛ 
 غضخ السؤكجة فَعميا الشبيُّ أحضانا.

كالسدتحبُّ دكف الدشة السؤكجة ك غضخ السؤكجة، ُيثاب فاعمو، ك ال ُيعاَتب تارُكو كمثالو تعجضُل اإلفصار، أذَّف 
ل الفصػَر، أّخخت  حػر إلى الداعة السغخُب ُيدتحبُّ أف تعجِّ إلى العذاء تخكَت السدتحبَّ كلضذ كاجبا، تأخضُخ الدُّ

الثانضة عذخ، تخكَت السدتحبَّ لكشظ ال تعاَتب، ك السدتحبُّ ُيعجُّ مغ نػع االقتجاء بالشبيِّ عمضو الربلة ك الدبلـ، 
مػضػٍع ديشي، سيخة في غضخ  الشبيُّ الكخيع عمضو أتعُّ الربلة ك التَّدمضع كاف بعج العذاء ال يديخ أبجا إال في

لِّ قزضة، أك في إصبلح بضغ  مجمذ عمٍع ال يديخ أما إذا كاف فضيا دعػٌة إلى هللا، أك مجمذ عمع، أك في حَّ
فخيقضغ أك في إصبلح ذات البضغ، فيحا ُمدتثشى، أما سيخٌة في كبلـ فارغ كبلـ لضذ مشو ججكػ، إلى الداعة الثانضة 

ا غضُخ مقبػؿ، لكغ إذا خذي السدمُع أف تفػتو صبلة الفجخ فسا أدَّػ إلى ذلظ فحخاـ، عذخ، أك الثانضة لضبًل، فيح
كاالقتجاُء الكامُل لمشبيِّ صمى هللُا عمضو كسمع مغ األمػر السدتحدشة ألف األخَح بيا مغ قبضل األخح بأحدغ 

حضح، كأف ى حا اإلنداَف الحؼ يفعل السدتحبَّاِت األسالضب ك أصحِّ الصخؽ، كمغ قبضل السحبَّة الكاممة ك التكػيغ الرَّ
ال يدتحقُّ العقاَب كال السبلـ كال الحَّـ كالعمساُء قالػا: ىحه السدتحبَّاِت كالدشغ بسشدلة الحخس لمفخائس كالػاجبات، 
فسغ تخؾ السدتحبات ك الدشغ أكشظ أف يتخؾ الفخائس، ك مغ حافع عمى السدتحبَّات ك الدشغ فيػ عمى 

 أنيا حارٌس.الفخائس أحفُع، فك

ـُ فسا شمَب الذخُع تخَكو شمًبا جازما، ك ثبت ىحا الصمُب بجلضل قصعيٍّ ال شبية فضو، مثاُلو قتُل الشفذ، قاؿ  أّما الحخا
 تعالى: 

َخـَ َّللَاُ ِإاَل ِباْلَحقِّ    َْ  ﴿َكاَل َيْقُتُمػَف الَشْفَذ اَلِتي 
 ]سػرة الفخقاف[
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 الخسِخ، قاؿ تعالى: دلضل قصعي، آيٌة قخآنضة، كفي شخبِ 

ـُ ِرْجذ  ِمْغ َعَسِل الَذْضَصا ِف َفاْجَتِشُبػُه َلَعَمُكْع ُتْفِمُحػَف ﴿َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ِإَنَسا اْلَخْسُخ َكاْلَسْضِدُخ َكاأْلَْنَراُب َكاأْلَْزاَل
(99   ) 

 ]سػرة السائجة[

األذػ باآلخخيغ، قاؿ عمضو الربلة الدبلـ: اثشاف ال تقخبيسا ؛ اإلشخاؾ "فاجتشبػه" فعُل أمٍخ، أؼ ىحا حخاـ، كإلحاُؽ 
 باهلل ك اإلضخار بالشاس.

 حكُع الحخاـ، كجػُب اجتشابو، كالعقػبة عمى فعمو، بخبلؼ الفخض، الفخض كجػُب فعمو، كالعقػبة عمى تخكو.
جازما كلكغ ثبت شمُب التخؾ بجلضل كعشجنا مختبة اسسيا السكخكه كخاىة تحخيع، كىػ ما شمب الذخع تخكو شمًبا 

ضشِّي، مثالو، ُلبُذ الحخيخ، كالتَّختُّع بالحىب بالشدبة لمخجاؿ، ىحا مكخكه كخاىة تحخيسضة، ألف الجلضل ضشِّي، أما 
 الحخاـ فبجلضل قصعي.

بعس الجرجة، حكع ىحا السكخكه كخاىة التحخيع الثَّػاُب عمى تخكو، كالعقاب عمى فعمو، أؼ إنو قخيب مغ السحخَّـ 
ـَ فقج كفخ، ك ارتجَّ عغ اإلسبلـ، أمَّا  كالسقضاس دقضق، فَخض، كاجب، حخاـ، كمكخكه كخاىة تحخيع كمغ أنكخ الحخا
ق ك َيأثع، ك ىحا التقدضع بضغ الحخاـ ك السكخكه تحخيسا انفخد بو  مغ أنكخ السكخكَه تحخيًسا فإنو ال ُيكفَّخ، بل ُيفدَّ

قدضع األفعاؿ إلى فخض ككاجب، فخض، كاجب، حخاـ، مكخكه تحخيًسا، ىحا التـد بو األحشاُؼ، كسا انفخدكا في ت
 األحشاُؼ، أما الدادُة الذافعضة كبقضَُّة السحاىب عشجىع الفخُض كالػاجب، كالحخاـ كالسكخكه تحخيًسا.

بالعقػبة، بل ُيخجَّح  كعشجنا السكخكه كخاىة تشديو، كىػ ما شَمَب الذخُع تخَكو شمًبا غضَخ جازـٍ، ك مغ غضخ إشعارٍ 
، فسا دؿَّ عمى أنو سشة أك مدتحبّّ  جانُب التخؾ عمى جانب الفعل مغ غضخ إلداـ، كىحا السقابل لمدشة كالسدتحبِّ

 فتخُكو مكخكٌه تشديًيا، ك كسا تتفاكت درجاُت الدشَّة تتفاكت درجاُت الكخاىة .

السباح، كاحج شبخ فاصػلضاء ال ثػاب لو ك ال عقاب عمضو، كحكُع السكخكه، ُيثاب تارُكو ك ُيبلـُ فاعُمو، ىحا تفدضخ 
ىحا شبخ فاصػلضاء، ك ىحا شبخ بصاشا، ىحا جمذ في غخفة القعػد، ك ىحا ناـ عمى الفخاش، ىحه أشضاء كمُّيا 
مباحة، فالسباُح ما ال يكػف مصمػًبا فعُمو ك ال تخُكو، فمظ أف تشاـ عمى سخيخ، أك عمى األرض، كلظ أف تختجَؼ 

، أك ثض ـَ نة، كلظ أف تجمذ عمى كخسيٍّ أك عمى األرض، كلظ أف تأكل ىحا الصعا اًبا بضزاء، أك سػداء، أك ممػَّ
، ىحه كمُّيا مباحات،فمضذ مصمػًبا فعُمو ك ال تخُكو، قج يكػف اإلنداُف فضو مخضًَّخا بضغ الفعل ك التخؾ  ذاؾ الصعاـَ
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ساُء السباَح بأنو الفعُل الحؼ ال يتختَّب عمضو ثػاٌب ك ال عقاٌب ك كاختضار نػع مغ الصعاـ ك الذخاب، ك قج عخَّؼ العم
ال عتاٌب، إال في حالة كاحجة، إذا قرج السدمُع بالسباح أف يتقػَّػ بو عمى شاعة هللا انقمب السباُح عبادًة، َكَسْغ 

قاَد اآلخخيغ، ألنو يسثِّل الجيَغ، نػػ أف يأكَل لضتقػَّػ عمى شاعة هللا، نػػ أف يختِجَؼ ىحه الثضاَب لضجفع عغ نفدو انت
إذا فعمَت السباَح نػيت بيحا الفعِل أف تُرجَّ عغ اإلسبلـ االنتقادات، أك أف تتقػَّػ عمى شاعة هللِا، فيحا السباُح 

 يثاُب فاعُمو.

شة ك السدتحبِّ ك الحخاـ كالسكخكه كخاىة تحخيع ك كخاىة تشديو ك  ىحه السعمػمات عغ الفخض ك الػاجب ك الدُّ
 السباح، كمُّيا أحكاـٌ ال يحُدُغ أف تفعل فعبًل فِي حضاتظ كمِّيا، إال كأف ُيػصَف ببعس ىحه األحكاـ.

 
ٍة مغ قرز الرالحضغ، حجَّث رجٌل مغ مذضخة بْمٍخ مسغ أدرؾ األشضاَخ ك السعسَّخيغ قاؿ: كاف  كاآلف إلى قرَّ

ثشا مغ أحاديثو عشيع قرة رؤيا رآىا في بمٍخ، قاؿ أبي رحسو هللُا يحبُّ الرالحضغ، ك يعجبو شأُنيع، فكاف مسَّ  ا حجَّ
ث الداىج الحؼ كاف ُيمقَّب  كاف في بمٍخ مشح َنضٍِّف كثبلثضغ عاًما أبػ محسَّج سعضج بغ إبخاىضع المَّْخسي البغجادؼ السحجِّ

َج الحكسة اإلليضة، بحكضع ىحه األمة، ِلسا أكتَي مغ الحكسة ك فرل الخصاب، فمكأنو ُيمقَّى عمَع الشػِر، كشػاى
كشخائف الفتح المَُّجنِّي ك كاف رحسو هللُا ؛ ىحا العمع الجمضل ؛ ِقسًَّة في إىاِب رُجل، ندضَج كحِجه، فبل تججه إال صائًسا 
، قائًسا تالًضا لكتاب هللِا عدكجل، معمًِّسا لمشاس بحالو ك مقاِلو، ُرِزؽ ىسًَّة دكنيا ىيُع الذباب، فيػ ال يفتخ شضمَة لضمو
ك سحابة نياره عغ الجرس كالتجريذ، كالحكخ كتبلكة القخآف، حتى كأف هللَا عدكجل مجَّ لو في نياره، كندَأ لو في 

سبحاف  -لضمو، َفَمْضَدا مغ نيار الشاس، كال لضميع، كىػ يعسل في الضـػ الػاحج عسَل غضخه في سشة، فضو بخكة، أحضانا 
بل يػجج إنجاٌز أبًجا، ك ُيدتيَمظ الػقُت استيبلكا رخضرا، استيبلكا ُمتِعبا، ُتشَدع البخكُة مغ كقت اإلنداف، ف -هللا 

استيبلكا مدعًجا، ك ىشاؾ إنداٌف يبارؾ هللُا لو في كقتو، ك بعُس األحاديث تقػؿ: مغ أّخخ الربلة عغ كقتيا 
 .أذىب هللُا البخكة مغ عسخه 

انػا ُمجِسعضغ عمى جبللتو كِكِبخ شأنو ِلسا ُيذاىجكنو مغ قاؿ أبي رحسو هللُا: ك كاف مغ شأف الذضخ أف أىَل بمٍخ ك
أحػالو في خمػاتو كجمػاتو، ك مع حالو مع الخمق، أما شأُنو مع الحقِّ تبارؾ ك تعالى فكاف أمًخا عجضبا، كاف يتمػ 

يقـػ المضَل فُضدَسع كتاب هللا عدكجل فبل تخقُأ لو دمعٌة، ك ال يِجفُّ لو جْفٌغ، ك ال ييجأ لو شجٌغ، ك كاف رحسو هللُا 
لرجره أزيٌد كأزيد الِسْخجل بعضًجا عسَّا يدِخط هللَا، قخيًبا مسَّا يخضضو، ك كاف في حضاتو بدضًصا بداشة الداىجيغ 
متػضًعا تػاضع العارفضغ، مشكِدخا انكدار الػِجمضغ الخائفضغ، فسا كاف الذضُخ رجبل مغ أبشاء الجنضا، بل كأفَّ هللَا 
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ًة عمى عباده، فأقاـ شضَخشا في ىحا السقاـ، مقاـ السمػؾ ك كاف الذضخ أبػ دمحم سبحانو كتعالى أح بَّ أف يجعمو ُحجَّ
رحسو هللُا تعالى مسَّغ صِحب الحكساَء، كرأػ أحػاَليع، فكاف ال يكاد يعجبو كثضٌخ مغ أحػاؿ أبشاء زمانو، ك كاف 

ضاثيا، فالجنضا كمُّيا ال تداكؼ عشجه َخْخدلًة، ك لكأنو عمى جبللة قجره ال تكاد تجج عشجه شضئا مغ نعضع الجنضا ك الغِ 
مف الرالح رضػاف هللِا عمضيع، أشلَّ عمى أىل ىحا الدماف مغ كراء سجاد  رجٌل لع ُيخَمق لدمانو، فيػ بقضٌَّة مغ الدَّ

 الغضث.
يع في باحٍة قػراَء مغ دكف قاؿ أبي رحسو هللُا: ك في لضمٍة قسخاَء مغ لضالي الرضف الَشجية، تجاعى القـػ إلى نِجيِّ 

إخػاف الذضخ كمحبِّضو، فمسا اكتسل األصحاُب، كسمَّع كلّّ عمى اآلخخ كأخح مجمَدو مغ الذضخ، انصمق أحُج إخػانيع 
ؿ أمخؾ كضف اىتجيَت إلى هللا، ك كضف صِحبَت عمساء زمانظ ؟ كمغ ىػ  ْثشا عغ أكَّ يقػؿ لمذضخ: يا أبا محسَّج حجِّ

ثش ا عشو كثضخا في مجالدظ ؟ تقػؿ: قاؿ شضُخشا، كقاؿ شضُخشا، مغ ىػ شضُخظ ؟ ك ما إلى ذلظ، الذضُخ الحؼ تحجِّ
ثشا عشيع، كلقج وهللِا تتشدَّؿ الخحسُة بحكخىع، ك إف ذكَخ  كأنت قج أدركَت بحسج هللِا عمضََّة العمساء ك صحبَتيع، فحجِّ

 ل الدساء.أحػاليع لضحضي القمػَب السضِّتَة كسا تحضا األرُض العصذى بػاب

قاؿ الذضُخ:  -ىحه القرة اختخُتيا لكع لتسدَّقػا حطػَظ الضأس، ك استسعػا إلى ماضي ىحا الذضخ  -قاؿ الذضُخ: 
كشُت في بجاية أمخؼ صافًخا، أؼ مخادعا، عضَّاًرا، رجَل سػٍء، ال يكاد يشجػ مشي بضٌت مغ بضػت بغجاد، ك كشُت إلى 

السعاصي ك السػبقاِت، غارًقا فضيا، ال أكاد أفضق مغ ُسْكٍخ حتى أرجع إلضو، ذلظ ُمجِمشا عمى الخسخ، مشقِصًعا إلى 
كال أكاد أتخؾ كبضخًة مغ الكبائخ حتى أقع في أكبَخ مشيا، كنفح الساُؿ مغ جضبي في يـػ جسعة قائٍس مغ أياـ 

ثتشي نفدي السعرضة ك لكغ ال سبضَل إلضيا، فالذيُخ مبارٌؾ، كقج ىلَّ ىبللُ  و، كالشاُس مشرخفػف إلى رمزاف، ك حجَّ
كِخ ك تبلكة القخآف، ك حاف كقُت صبلة الجسعة، كال مفخَّ مغ دخػؿ السدجج الجامع ألداء الفخيزة،  العبادة ك الحِّ
فالعراة يتػبػف إلى هللا في مثل ىحا الذيخ، ك يشرخفػف عسَّا ىع فضو إلى شاعة هللا عدكجل، ك ال يبقى في 

ثل ىحا الذيخ إال ذمِّيّّ كافٌخ أك زنجيٌق مارٌؽ أك صاحٌب عحٍر مذخكع، كدفخ أك الصخيق كقَت صبلة الجسعة في م
مخض شجيج، ك لدُت مغ ىؤالء ك ال مغ ىؤالء، ك ذىبُت إلى دارؼ فاغتدمُت ثع دخمُت الجامَع، كتيضَّأُت لمربلة، 

فقو شضًئا مسَّا قاؿ، كلسا انتيت كجمدُت ُمشِرًتا حتى انتيى الخصضُب مغ الخصبة، فقسُت إلى الربلة، كأنا ال أكاد أ
الربلُة ك أزمْعُت االنرخاَؼ ال ألِػؼ عمى شيٍء، ك أنا أفكِّخ في حضمٍة أستحػذ بيا الساَؿ مغ أصحابو، فسا راعشي 
إال ضجضٌج يسبُل السدجَج، فالتفتُّ فإذا جسػُع السرمِّضغ تتحمَّق حػَؿ ساريٍة مغ سػارؼ السدجج، يدحع بعُزيع 

ة الدِّحاـ، ك تكاثخ القـػ ليػِؿ السػقف، ك امتجَّت األعشاُؽ إلى الدارية بعًزا، حتى ك قاُب تتخصَُّف مغ شجَّ ادت الخِّ
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فػقفُت أنطُخ، ككاف جانبي رجٌل ُمِدغّّ كقػٌر، تطيخ عمضو ِسضَع الربلح كالتقػػ، فقمت لو عمى استحضاٍء:يا سضِّجؼ 
قبل أف يجضب الخجُل حانْت مشي التفاتٌة فإذا أنا بذضٍخ مجضٍج  عمى َمغ يتحمَّق القػـُ ؟ ك يدحع بعُزيع بعًزا، ك

جمضٍل تعمػ ُمحضَّاُه َمدحٌة مغ الشػر، تخصَّى القػـَ بتػاضع جعٍّ، ك لصٍف بالٍغ حتى كصل إلى الدارية فقاـ فرمى 
، فمكأنو حضغ كقف إلضيا خبٌخ شمع عمى الشاس بمضل فارتفعت  أصػاُت القـػ ركعتضغ ثع استػػ قائًسا أماـ القـػ

، كقج  بالتكبضخ ك التَّيمضل، ك الذضُخ يبتدع عغ ثغٍخ كأنو ثشايا المؤلؤ، ك ىجأ القػـُ كالتفت الخجُل الجالُذ بجشبي إليَّ
امتؤلْت نفدي مغ الذضخ، ك ُشِغمُت بو، فمع يُعج فضيا أثٌخ مغ باشٍل، بل غدمو الذضُخ بأنػاره غدبًل، ك أفاض عمضيا 

ضَّخني ك سّسَخني في مكاني، حتى ك كأف الذضَخ كائٌغ ركحاني ىبط إلضشا مغ السئل األعمى مغ بخكات عمسو ما ح
، بعج أف امتؤلت بطمسة الباشل، ك التفت الخجُل إليَّ قائبل: يخحسظ  لضغدل نفػسشا مغ أدرانيا ك يسؤلىا بأنػار الحقِّ

ـُ السدمسضغ الضـػ سفضافُ  الثػِرؼ، الفقضُو السحّجُث الدَّاىُج، ككقع كبلـُ الخجل في  هللُا يا أخي أَما تعخؼ الذضَخ ؟ إنو إما
قمبي مػقَع الساء البارد مغ الطسإ، ك زادني اسُع الذضخ لو ُحبِّا ك تعطضسًا، فمقج كشُت أسسع في مجارس بغجاَد عغ 

يُتو عشو، ك لقج كساؿ معخفتو ك َسعة عمسو ك كرعو ك زىجه، فمسَّا رأيُتو تزاءؿ عشجؼ ما سسعتو عشو أماـ ما ما رأ
ثضغ، ك سالَف الرالحضغ، ك سسع مشيع ك  كاف شضُخشا سفضاف الثػرؼ قج رأػ عِمضََّة العمساء ك أكابَخ الفقياء ك السحجِّ
أخح عشيع، فقاؿ الذضُخ أبػ محسٍَّج: ك نفَس الذضُخ القػـَ بشطخه، ك أجاؿ فضيع برَخه، ثع حِسج هللَا، كأثشى عمضو، كبجأ 

 الربلة ك الدبلـ: في شخح قػلو عمضو

 )) اْلُسَجاِىُج َمْغ َجاَىَج َنْفَدُو ِفي َسِبضِل َّللَاِ َعَد َكَجَل(( 
 ]ركاه أحسج َعْغ َفَزاَلَة ْبَغ ُعَبضج[

شة، كدالئل الشُبػَّة، فمضذ الجياُد محرػًرا في قتاؿ الكفَّار، بل في محاربة  قاؿ: ىحا الحجيُث ُيعجُّ مغ جػاىخ الدُّ
لشفذ اإلندانضة، فحضشسا يخالف السخُء ىػػ نفدو لصاعة ربِّو، فضكبح جساَحيا عغ بعس السباح كي الذضصاف في ا

 ال تصالبَّو ببعس السذبػه أك الحخاـ، يػرث هللُا لو في قمبو حبلكًة ما ذاؽ عبٌج أشضَب مشيا في الجنضا.
أشضب مشيا في الجنضا، حضث تتراغخ  فإذا تخكَت السباَح خػًفا مغ هللا عدكجل تحكقَت في قمبظ حبلكًة ال تحكؽ 

أماميا كلُّ حبلكة، ك تخـك اتِّجاىيا كلُّ لحٍَّة، فسغ تخؾ شضئا هلل عد كجل عػَّضو هللُا خضًخا مشو، ك حدُب العبِج حضغ 
خاف مغ قمبو عم ى يفعل ذلظ أف يجعل هللُا تبارؾ ك تعالى في لدانو نػًرا ك فخقاًنا، ك في قمبو عمًسا ك حكسًة، يتفجَّ
لدانو، ك تخػ لكبلمو صػلًة في الشفػس، كلشطخاتو دكلًة في القمػب، ال تكاُد تججىا لغضخه مغ الشاس مسَّغ ال يدالػف 
يتعبػف أنفديع في تشسضق الكبلـ ك تخصضفو، ك ما يديجكف عمى أنيع يجيجكف في تحػيل تسثاِؿ مغ الِجّزِ إلى 
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نيا، ك العقُج في صجرىا ك ثضاُب العخس عمى بجنيا، فيل عخكٍس عغ شخيق كضع الديشة عمضيا، األشخاؼ في أذُ 
 ىحا كمُّو يرشع مغ ىحا التسثاؿ عخكًسا تشصق ك تعِقل ؟ 

ـٍ ك  فسيسا بضَّشَت لي التسثاَؿ، فإنو يبقى تسثااًل، فالكبلـُ دكف قمٍب، ك دكف حاٍؿ، كمغ دكف إخبلص كتأثٍُّخ، كالتدا
ىاُد ىع ممػُؾ الجار اآلخخة، ال تخزع ممػُؾ الجنضا إاّل ليع، ك ال تدسع إال إقباٍؿ ال يؤثِّخ، ليحا ك أمثالو كاف الدُّ 

 مشيع، كال تمضغ إال معيع، بل إف عطسة السِمظ لتحكب أماـ عطسة الدُّىاد، كإف لمدىَّاِد دكلًة أيغ مشيا دكلة السمػؾ.
دخل عمى ببلؿ بغ أبي بخدة  -التابعضغ  كقج مخَّ معشا في سضخ مغ -قاؿ الذضُخ: بمغشا أف دمحم بغ كاثق رحسو هللُا 

األمضخ في يػـٍ حاٍر، ك ببلٌؿ في ضلٍّ ضمضٍل ك عشجه الثمُج، اآلف يجخل الخجل إلى بضتو الُسكضَّف، ك خارج البضت 
تدعة كثبلثػف درجة، فضجج الجػَّ ثسانضة عذخ ُمخيًحا، فقاؿ ىحا األمضُخ ليحا الذضخ الداىج: كضف تخػ بضَتشا ىحا، إف 

ء هللُا ُسِخرَت ؟ فقاؿ: إف بضَتظ لصضٌِّب، كالجشُة أشضُب مشو، كذكُخ الشار ُيمِيي عشو، قاؿ: ما تقػؿ في القَجر أييا شا
الذضُخ ؟ فقاؿ: جضخانظ أىُل القبػر، ففكِّخ فضيع، فإف فضيع ُشغبًل عغ القَجر، ىحه السػضػعات ال ُتججؼ ىؤالء الحيغ 

عات، قاؿ: ُاْدُع لي، قاؿ: ك ما ترشع بجعائي ك عمى بابظ ألٌف مغ الخمق ُدِفشػا ىع في ُشغٍل عغ ىحه السػضػ 
 يقػلػف: إنظ ضمسَتيع، فُضخفع دعاُءىع قبل دعائي، ال تطمع فتحتاج إلى دعائي، ىحا مػقف عالٍع زاىٍج.

َخكِرقتاف بالجمػع، قاؿ أبػ دمحم: ك نطخُت إلى الشاس ك قج أجيذػا بالبكاِء، كرفعُت عضشيَّ إلى الذضِخ فإذا عضشاه ُمغْ 
 يسدحيسا بضجه كىػ يقػؿ:

 (   16﴿َتَتَجاَف  ُجُشػُبُيْع َعِغ اْلَسَزاِجِع َيْجُعػَف َرَبُيْع َخْػفًا َكَشَسعًا َكِمَسا َرَزْقَشاُىْع ُيْشِفُقػَف )
 ]سػرة الدججة[

 بجَّ أف تتػب، قاؿ تعالى: باب الجشة مفتػح لكلِّ الشاس، كلكلِّ عاٍص، مفتػح لكلِّ مغ ارتكب الكبائَخ، كال

َسِة َّللَاِ ِإَف َّللَاَ َيْغِفُخ الحُ  ْْ ُنػَب َجِسضعًا ِإَنُو ُىَػ اْلَغُفػُر ﴿ ُقْل َيا ِعَباِدَي اَلِحيَغ َأْسَخُفػا َعَمصَأْنُفِدِيْع اَل َتْقَشُصػا ِمْغ َر
ضُع )  (   53الَخِْ

 ]سػرة الدمخ[

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 -باب الػصضة بالشداء  -: السدتحبات كالسكخكىات في الحج  06الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج، األمضغ الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
نا عمسًا، ك أرنا الحق حقًا ك ارزقشا اتباعو، إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا ك انفعشا بسا عمستشا ك زد

ك أرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، ك أدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ. 

 مغ اإلنراؼ أف تحكخ محاسغ اإلنداف قبل مداكئو: 

 ػانو: "الػصضة بالشداء": أييا األخػة السؤمشػف ؛ في كتاب رياض الرالحضغ باب عش
 )) ال َيْفَخْؾ ُمْؤِمغ  ُمْؤِمَشًة ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ ((

ُ َعْشُوُ [  ]مدمع عغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

قػاعج كثضخة، فيحا ىحا الحجيث الذخيف أييا األخػة سسعتسػه مشي سابقًا، كلكغَّ الحجيث الذخيف أحضانًا تدتشبط مشو 
الدكج عمضو أالَّ يكخه زكجتو، فإف كخه مشيا خمقًا رضي مشيا خمقًا آخخ، فحضشسا تبشي عبلقتظ مع زكجتظ تجارس مع 
نفدظ ما ليا مغ مضدات، كما عمضيا مغ مآخح، ربسا غمبت مضداتيا سمبضاتيا، كربسا رضضَت مشيا أخبلقًا كثضخة 

ؼ يصسذ السحاسغ كيبخز السداكغ، ىحا بعضج عغ أف يكػف مؤمشًا، ك ىحا ككخىت مشيا خمقًا كاحجًا، فيحا الح
الحجيث الذخيف يعمِّسشا الُحكع السػضػعي، فإذا أردت أف تحكع عمى إنداف فبل يشبغي أف تشدى حدشاتو، كال 
كىحا ىػ فزائمو، كال مسضداتو، يشبغي أف تحكخىا قبل أف تحكخ السداكغ، كيشبغي أف تحكخ السحاسغ قبل السداكغ، 

 اإلنراؼ.
كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ لسا رأػ صيخه أبا العاص بضغ األسخػ جاء لضحارب الشبي، ككاف مذخكًا، ككاف 
يتسشى أف يقتل السدمسضغ، نطخ إلضو عمضو الربلة كالدبلـ كقاؿ:" وهللا ما ذمسشاه صيخًا " ىحا حكع مػضػعي، 

 حكع مشرف. 
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 عم  اإلنداف أف يكػف مػضػعضًا في أْكامو: 

أنت أحضانًا تدأؿ عغ زيج أك عبضج، أك فبلف أك عبلف، مغ الطمع كاإلجحاؼ أف تصسذ محاسشو كأف تبخز 
مداكئو، فاذكخ ما لو كما عمضو كلػ كاف صجيقًا، أك عجكًِّا، أك قخيبًا، أك بعضجًا، أك زكجة، أتشدى أنيا عفضفة، ك 

لظ، كتحفع نفديا في غضبتظ، كتخبِّي أكالدؾ ؟ بكمسٍة قالتيا، أك بخمق ال تخضاه عشيا كخىتيا، أنيا تحفع لظ ما
ىحا لضذ إنرافًا، كلػ تعمَّسشا أف نكػف مشرفضغ في أحكامشا لكشا في حاؿ غضخ ىحا الحاؿ، كدائسًا اإلنداف يتكمع 

، كأحضانًا يبخز الدضئات، كىحا لضذ كفق مرالحو، فضقتزي السقاـ أحضانًا أف يبخز السحاسغ كيصسذ الدضئات
 إنرافًا، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

 )) ال َيْفَخْؾ ُمْؤِمغ  ُمْؤِمَشًة ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ ((
ُ َعْشُوُ [  ]مدمع عغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

مضخًا مغ أمخاء األنجلذ، بل كاف ممكًا مغ ممػكيا، فأحب جاريًة أؼ ال يكخىيا، كيخككف قرة أف ابغ عباد كاف أ
كتدكجيا، ككاف ممكًا فأكخميا أّيسا إكخاـ، كما إف تصمب مشو حاجة حتى يمبضيا، فاشتاقت مخة إلى حضاة الخذػنة 

يا: امِر كالفقخ، فصمبت مشو أف يرشع ليا شضشًا لتسذي فضو، فجاء بالسدظ كالعشبخ كخمصيسا بساء الدىخ، كقاؿ ل
في ىحا، بعج مخاحل مغ حضاتو َفَقَج ممكو كصار في الدجغ، فكانت تعضخه كتشيخه دائسًا، كتقػؿ لو: لع أَر مشظ خضخًا 

 قط، فقاؿ ليا مخًة: كال يـػ الصضغ ؟

فبل يػجج إنراؼ، كنحغ مع زكجاتشا، مع أخػانا، مع أصجقائشا، مع مغ ىع دكنشا، مغ ىع فػقشا، كغ مشِرفًا، 
ما لو كما عمضو، اذكخ مضداتو كمداكئو، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ عمسشا شخيقة األرباح كالخدائخ، ىحه كاذكخ 

الدكجة مضداتيا كحا ككحا، كليا ىحا الصبع الديء كىحا الصبع، فيل أنت كامل ؟ ال وهللا، فػازف بضغ مضداتيا كبضغ 
 شيا خمقًا آخخ. مداكئيا تَخ أف الرفقة رابحة، إف كخه مشيا خمقًا رضي م

 التقضضع الرحضح كالشطخة السػضػعضة جدء  أساسي مغ العمع: 

يبجك أف ىحا الحجيث تػجضو نبػؼ لػ شبقو األزكاج لدعجكا بدكاجيع، ككاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مخة يرمي 
 ًة كضجضجًا: فجخل أحج أصحابو لضمحق معو الخكعة األكلى، فأحجث ضجضجًا، أك دخل أحج األعخاب فأحجث جمب
َخ َذِلَظ ِلمَشِبيِّ َصَم  َّللَا )) اْنَتَي  ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع َكُىَػ َراِكع  َفَخَكَع َقْبَل َأْف َيِرَل ِإَل  الَرفِّ َفَحكَ 

ْخًصا َكال َتُعْج (( ِْ  َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ َزاَدَؾ َّللَاُ 
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ُ َعْشُوُ []البخارؼ عغ َأبِ   ي َبْكَخَة َرِضي َّللاَّ

بساذا بجأ الشبي ؟ أبخز الشاحضة اإليجابضة في ىحه الزجة، لساذا ركس ىحا األعخابي كأحجث جمبة كضجضجًا 
كشػش عمى أصحاب رسػؿ هللا ؟ حبًا بأف يجرؾ معو الخكعة األكلى، إذًا ىحه مضدة ما غفل عشيا الشبي عمضو 

 الربلة كالدبلـ.

ْخًصا َكال َتُعْج (( )) َزاَدؾَ  ِْ  َّللَاُ 
ُ َعْشُوُ [  ]البخارؼ عغ َأِبي َبْكَخَة َرِضي َّللاَّ

لحلظ يقاؿ لكل مغ يعسل تحتو أناس، كمغ يعسل في معضتو أناس: إذا أردت أف تػجو نقجًا لسغ حػلظ ابجأ 
مظ مع ابشظ اذكخ لو بسحاسشيع، فإذا بجأت بسحاسشيع فإّف ىحا يجعميع يدتسعػف إلضظ بإصغاء بالغ، كفي تعام

محاسشو، ثع اذكخ لو بعس مداكئو، فإذا ذكخت لو كل مداكئو كتغاضضت عغ محاسشو، كلع تعتخؼ لو بسا لو 
عمى ىحه األسخة مغ خجمات، فعشجئٍح يذعخ بالطمع، كأف األب لضذ مشرفًا، فضجب أف تجعل مغ حػلظ يعتخفػف 

القخيب، مع البعضج، مع الريخ، يخصئ الريخ، فضغزبػف  بعجلظ، مع الدكجة، مع الػلج، مع الجار أحضانًا، مع
عمضو غزبًا ما بعجه غزب، كيشدػف أنو أكـخ ابشتيع في سابق الدمغ، كأحدغ إلضيا، ككاف زكجًا مثالضًا، غمط 
غمصة، أك بالعكذ زكجة االبغ تغمط غمصًة مع أىل زكجيا، فإذا ىع يربُّػف عمضيا كل غزبيع، لحلظ الشبي عمضو 

 كالدبلـ قاؿ: الربلة 

ِبضَبَظ َىْػًنا َما َعَد  َأْف َيُكػَف َبِغضَزَظ َيْػًما َما َكَأْبِغْس َبِغضَزَظ َىْػًنا َما َعَد  َأْف َيُكػفَ  َْ ِبْب  ْْ ِبضَبَظ َيْػًما )) َأ َْ  
 َما ((

ُ َعْشُوُ [  ]التخمحؼ عغ أبي ىخيخة َرِضي َّللاَّ

باعتجاؿ، فيحا الحجيث يدتشبط مشو أف تكػف مػضػعضًا في أحكامظ، فمػ تعمست عمع الثقمضغ كلع تكغ مػضػعضًا 
في أحكامظ فمدت بعالع، كلػ اتبعت السشيج العمسي في تقضضع األشخاص، كفي إعصاء ما ليع كما عمضيع فأنت 

 عالع، فالتقضضع الرحضح كالشطخة السػضػعضة جدٌء أساسي مغ العمع. 

 مغ عامل الشاس عمضو أف يحاسب نفدو قبل محاسبة غضخه: 

 )) ال َيْفَخْؾ ُمْؤِمغ  ُمْؤِمَشًة ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ ((
ُ َعْشُوُ [  ]مدمع عغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ
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اذكخ محاسشو، كأنا اختخت ىحا الحجيث ال لسػضػع الدكاج فقط، بل كججت مغ ىحا الحجيث استشباشات كثضخة، 
فإذا تعاممَت مع شخيكظ اذكخ إخبلصو، كأمانتو، لكغ دكامو قمضل كىحه مذكمة، كال تشَذ مضداتو األخخػ، ال تشذ 

فاإلنداف أحضانًا في ساعة غفمة يشطخ ما لو فقط، عشجما كشت مدافخًا قاـ بالعبء كمو، كلع يدألظ لساذا سافخت ؟ 
كيشدى ما عمضو، فإذا عامل الشاس يشطخ إلى ما عمضيع ال إلى ما ليع، فضجب أف تشطخ ما ليع مغ حق، كما عمضيع 

 مغ كاجب، كأف تحاسب نفدظ أيزًا بسا لظ مغ حق، كما عمضظ مغ كاجب. 

 تػجضو نبػي لصضف يدع كل ْاالت الدكجضة: 

اب الذقاء الدكجي أف الدكج يصالب زكجتو بكل شيء، كال يحاسب نفدو في كاجباتو تجاىيا، كالشبي عمضو أحج أسب
 الربلة كالدبلـ كاف يحاسب نفدو: 

َمِع َأْعبلُه، َفِإْف  َت ُتِقضُسُو َكَدْخَتُو، َذَىبْ )) اْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء، َفِإَف اْلَسْخَأَة ُخِمَقْت ِمْغ ِضَمٍع َكِإَف َأْعَػَج َشْيٍء ِفي الزِّ
 َكِإْف َتَخْكَتُو َلْع َيَدْؿ َأْعَػَج، َفاْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء ((

ُ َعْشُوُ [  ]البخارؼ عغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

ككدخىغ: شبلقيغ، ىحا تػجضو نبػؼ لصضف يدع كل حاالت الدكجضة، الحمع، كاألناة، كسعة الرجر، ىحا كمو 
، كالسحاسبة الجقضقة، كأف تشدى ما عمضظ مغ كاجب، كأف تصالب يجعل الحضاة ال دكجضة جشًة، أمَّا الزضق، كالتبـخ

بسا لظ مغ حق، عشجئح تشيار العبلقة الدكجضة، فحضشسا تكػف زكجًا تصبق سشة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في عبلقتظ بدكجتظ، 
 قة متضشٍة بضشظ كبضغ زكجتظ، فأنرف.فإف ىحا الدكاج سػؼ يدعج، كسػؼ يشسػ، كسػؼ تكػف العبل

 )) ال َيْفَخْؾ ُمْؤِمغ  ُمْؤِمَشًة ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ ((
ُ َعْشُوُ [  ]مدمع عغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

ف ؟ إفَّ شسذ ال يكخىيا، أتحكخ عشجَما أعصتظ كل الحميِّ كي تعسل بيا في التجارة، أتشدى ليا ىحا السػق
السحاسغ لضذ مغ صفات الكخماء، أتشدى يـػ أشاعتظ في كل شيء، كيـػ قمقت عمى صحتظ ؟ أتشدى يـػ 

 فعمت كحا ككحا ؟ إف كخىت مشيا خمقًا الضـػ فبل تشَذ أخبلقيا األخخػ في سابق أياميا.

ضفة متفدخة ليا رائحة ال يخكػ أف الدضج السدضح مذى مع أصحابو فخأكا جضفًة، كىل في الجضفة شيء يخضي ؟ ج
تػاجو، فقاؿ أصحابو الحػاريػف: ما أنتغ ريحيا، أما الدضج السدضح عمضو كعمى نبضشا أفزل الربلة كالدبلـ قاؿ: 
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 بل ما أشج بضاض أسشانيا. 

 مغ عفا ساد كمغ ْمع عطع كمغ تجاكز استساؿ إلضو القمػب: 

عغ السضدات، مع شخيكظ، مع زكجتظ، مع أخضظ، مع ىحا درس بمضغ عمَّسشا البحث عغ اإليجابضات، كالبحث 
قخيبظ، مع جارؾ، مع مغ تتعامل معو، انطخ إلى مضداتو، أما إذا نطخت إلى مداكئو فإّنظ تبغزو، فانطخ إلى 
مضدات اآلخخيغ كانطخ إلى مداكئظ تربح ممكًا، ما الحؼ يدبب الذقاؽ كالخرػمات كالبغزاء ؟ أف كل إنداف 

خع محاسشو كيكبَّخ مداكغ يشطخ إلى فزمو عمى  اآلخخيغ كيشدى تقرضخاتو كمدالبو، يشطخ إلى أخصاء الشاس فضزَّ
اآلخخيغ، كبحلظ سػؼ يكخىيع، فإذا نطخت إلى التقرضخات كنطخت إلى محاسشظ عشجئح لغ تدتصضع التعامل مع 

 الشاس بل عشجئح تبغزيع، كتكخىيع، كتدتعمي عمضيع.
اآلخخيغ ىحا تػجضو كخيع، كىحا التػجضو مؤداه أْف تكػف ذا نطخٍة مػضػعضة، فكغ انطخ إلى مداكئظ كإلى محاسغ 

مشرفًا كال تكغ مجحفًا، كغ معتجاًل كال تكغ متصخفًا، كغ مع الػاقع كال تكغ مع الشػازع، كغ معتجاًل كال تكغ 
إذا انقمبت إلى مسارسات، متجشضًا، كالحقضقة ىحه األحاديث الشبػية كىحه التػجضيات كسعمػمات يديل فيسيا، أما 

كإلى أخبلؽ، كإلى مبادغ ثابتة في تعاممظ مع الشاس، عشجئٍح تغجك ىحه األحاديث قػاعج كمشارات في شخيق 
اإليساف، فبل يػجج بضت لضذ بو مذكمة، إذا كاجو السؤمغ مذكمة في بضتو بيحه الشفدضة، صار ثّسة تدامح، كحمع، 

 كتجاكز.
اءتو رسالة مغ أحج السػششضغ فقاؿ لو: " أما بعج ؛ فضا معاكية ػ ىكحا مباشخًة باسسو يقػلػف: إّف سضجنا معاكية ج

الرخيح، كلع يقل لو: يا أمضخ السؤمشضغ ػ إف رجالظ قج دخمػا أرضي فانييع عغ ذلظ، كإال كاف لي كلظ شأف، 
خسل لو جضذًا أكلو عشجه، كالدبلـ "، عشجه ابشو يديج فأحب أف يستحشو كقاؿ: يا يديج ما قػلظ ؟ قاؿ: أرػ أف ت

كآخخه عشجؾ ، يأتػنظ بخأسو، فتبدع سضجنا معاكية كقاؿ: غضخ ذلظ أفزل، فأمخ الكاتب، كقاؿ لو: اكتب رسالة: " 
أما بعج ؛ فقج كقفت عمى كتاب كلج حػارؼ رسػؿ هللا، كلقج ساءني ما ساءه، كالجنضا كميا ىضشة جشب رضاه، لقج 

 ندلت لو عغ األرض كمغ فضيا ".
فضأتضو الكتاب الثاني: " أما بعج فضا أمضخ السؤمشضغ ػ أشاؿ هللا بقاءؾ ػ كال أعجمظ الخأؼ الحؼ أحمظ مغ قػمظ ىحا 
السحل "، جاء بابشو يديج كقاؿ لو تفزل، كقاؿ لو: يا بشي مغ عفا ساد، كمغ حمع عطع، كمغ تجاكز استساؿ إلضو 

 القمػب. 
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 في تعاممشا مع اآلخخيغ ألّنو يعمسشا السػضػعضة: الحجيث التالي يجب أف يكػف نبخاسًا لشا 

فإذا كخىت مشيا خمقًا تجاكْز إلى محاسشيا، كعفافيا، كإخبلصيا، كحفطيا لسالظ، كحفطيا لشفديا، كشاعتيا لظ، 
فخضضت بسشيجظ في الحضاة، ىحه كميا مضدات تذفع ليا بدضئة، أما ىحا الحؼ يخػ السداكغ فقط كيبخزىا، كيقضع 

 ضيا، فيحا لضذ مغ السؤمشضغ. الشكضخ عم
 )) ال َيْفَخْؾ ُمْؤِمغ  ُمْؤِمَشًة ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ ((

ُ َعْشُوُ [  ]مدمع عغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

و يعمسشا ىحا الحجيث يجب أف يكػف نبخاسًا لشا، كبالتعبضخ الحجيث شعارًا لشا في تعاممشا مع اآلخخيغ، ألنّ 
السػضػعضة في األحكاـ، كىحا الحجيث ال يقترخ عمى الدكجة، بل يتػسع لضذسل الذخيظ، كاألخ، كالقخيب، 
كالريخ، كالجار، كيذسل كل مغ تتعامل معو، كالتػجضو الثاني الستسع ليحا الحجيث: " التسذ ألخضظ عحرًا كلػ 

ربسا كانت العبلقة بضشكسا عبلقًة متضشة، كىحا الحؼ  سبعضغ مخة "، فإذا كشت مػضػعضًا معو، كالتسدت لو العحر،
 يخضي هللا عد كجل قاؿ تعالى: 

 (  4﴿ ِإَف َّللَاَ ُيِحُب اَلِحيَغ ُيَقاِتُمػَف ِفي َسِبضِمِو َصِفا َكَأَنُيْع ُبْشَضاف  َمْخُصػص  )
 ) سػرة الرف (

سؤمشػف كحلظ، كىشاؾ أحاديث سابقة بضشت لكع كضف فمػ أخحنا السعشى اآلخخ لآلية، معشى التكاتف، كالتعاضج، كال
 أف هللا سبحانو كتعالى يحب مغ السؤمشضغ أف يكػنػا كالجدج الػاحج:

ِىْع، َكَتَعاُشِفِيْع، َكَسَثِل اْلَجَدِج ِإَذا اْشَتَك  ُعْزًػا َتَجاعَ  ِسِيْع، َكَتَػادِّ ُْ    َلُو َساِئُخ َجَدِجهِ )) َتَخى اْلُسْؤِمِشضَغ ِفي َتَخا
 ِبالَدَيِخ َكاْلُحَس  ((

ُ َعْشُوُ [  ]البخارؼ عغ الشُّْعَساَف ْبَغ َبِذضٍخ َرِضي َّللاَّ

 الحج في مخاْمو العسمضة:

 السػضػع الثاني ىػ مػضػع الحج: 
إف شاء هللا فضسا تبقَّى مغ أسابضع ُقَبْضل الحج نتحجث عغ مشاسكو، كالحقضقة أفَّ السػضػعات األساسضة ؛ تعخيف 
الحج، كفخكضو، كأركانو، كسششو، كمدتحباتو، ىحه درسشاىا كثضخًا، كنبجأ في مخاحمو العسمضة، أكؿ شيء في الحج 

التمبضة، كفضو ُتخمع الثضاب السخضصة، كُيمبذ إزار كرداء لمخجل  اإلحخاـ، فاإلحخاـ بالتعخيف الجقضق ىػ: نضة الحج مع
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 كجػبًا، كاإلزار ىػ الحؼ يدتخ ما بضغ الدخة كالخكبة، كما يدتخ العػرة، كالخداء ىػ الحؼ يدتخ الجحع كالكتفضغ.
كىشا نقصة ميسة كىي فأكاًل اإلحخاـ ؛ نضة الحج مع التمبضة، كخمع الثضاب السخضصة، كلبذ إزار كرداٍء لمخجل كجػبًا، 

أف بعس أخػانشا الحجاج يقخر أف يحـخ مغ بمجتو، فضغتدل كسا ىي الدشة، كيرمي ركعتي اإلحخاـ، كيتػجو إلى 
السصار، فمدبب أك آلخخ إذا ألغضت الخحمة كعاد إلى بضتو، كمذَّ شضبًا، أك قارب أىمو، فقج كقع في خصٍأ كبضخ، 

بالسشاسبة ال تحِخـ إال كأنت في الصائخة، فمػ أف الخحمة ُألِغضت، أك شخَأ  فساداـ قج أحـخ فقج دخل في الحج، لحلظ
عارض كرجعت إلى البضت، فأنت لع تبجأ بعج بالحج، أّما إذا أحخمت مغ البضت، كلع تتسكغ مغ ركػب الصائخة، 

لخداء كجػبًا، كاإلزار لدبب أك آلخخ، فإف ىحا فضو مذقٌة كبضخٌة عمضظ، لحلظ خمُع الثضاب السخضصة، كلبُذ اإلزار كا
كسا قمشا ما يدتخ العػرة مغ الدخة إلى ما تحت الخكبة، كإذا لِبذ اإلنداُف ثضاب اإلحخاـ يجب أْف يشتبو حتى ال 
ُتو، ألنيا ِمغ العػرة، فأحضانًا ىحه السشذفة تشدؿ قمضبًل فتبجك سختو، كتشكذف عػرتو، فضجب أف يدعى  تطيخ سخَّ

عػرة فػؽ الدخة، كيدغ أف يكػنا أبضزضغ، ججيجيغ، مغ غضخ أزرار، فبل يرح ذلظ، كال لضكػف اإلزار الحؼ يدتخ ال
 يعقج شخفضيسا ببعزيسا، كال يثبتيسا بإبخة، ىحا كمو مكخكه تشدييًا، كلػ فعل مغ ىحا شضئًا فبل حخج عمضو. 

 ما يدتحب ك يكخه في الحج: 

ماكغ األخخػ التي مغ الدشة حمُقيا، كسا تقجـ في كيدتحب مغ يخيج اإلحخاـ أف يقز شاربو كأضافخه، ككحا األ
الدشغ، ثع يتػضأ أك يغتدل، كالغدل أفزل، كىػ لمشطافة فضدتحب لمسخأة الحائس كالشفداء التي تدمع الحج أف 
تغتدل، كيشجب لمخجل أف يتصضب قبل اإلحخاـ إف كجج ذلظ مسكشًا، أما السخأة فتبقى بثضابيا السخضصة، كجمبابيا، 

، كححائيا، كتغصي رأسيا كشعخىا، كحالتيا قبل اإلحخاـ، كسا جاء في السحىب الحشفي، كتكذف الخسار كجػربضيا
 عغ كجييا إف لع تكغ أماـ الخجاؿ، ألف الدضجة عائذة رضي هللا عشيا تخكؼ حجيثًا في مدشج اإلماـ أحسج فتقػؿ: 

َجاَنا )) َكاَف الُخْكَباُف َيُسُخكَف ِبَشا َكَنْحُغ َمَع َرُسػِؿ  ْْ اَذْكا ِبَشا َأْسَجَلْت ِإ َْ ، َفِإَذا  َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ُمْحِخَمات 
 ِجْمَباَبَيا ِمْغ َرْأِسَيا َعَم  َكْجِيَيا، َفِإَذا َجاَكَزَنا َكَذْفَشاُه ((

ُ َعشيا[  ]أحسج عغ عائذة َرِضي َّللاَّ

ف لع تكغ أماـ الخجاؿ، فإذا كانت أماـ الخجاؿ فتشفضحًا لمدشة السصيخة فضسكغ أف تكذف السخأة عغ كجييا في الحجِّ إ
الثابتة يشبغي ليا أف تدتخ كجييا، كأف تدجؿ أماميع مغ فػؽ رأسيا سجاًل متجافضًا عغ كجييا، كالدشة أف يكػف 

متجافضًا عغ  ىحا الدتار بعضجًا عغ كجييا، لحلظ األخػات يرشعغ قبل الحىاب إلى الحج كاقضًة، لضكػف الخسار
الػجو، كىحه ىي الدشة، دكف أف يسذ السشجيل كجييا، فمػ مذ السشجيل كجييا كجب الجـ، إف استسخ السذ يػمًا 
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كامبًل ؛ مغ شمػع الفجخ إلى غخكب الذسذ، أك لضمة كاممة ؛ مغ غخكب الذسذ إلى شمػع الفجخ، كإف لع يكغ 
 يػمًا كامبًل فعمضيا صجقة.

ث يكػف كجو القجـ مكذػفًا، أمَّا ما يدتخاف ضاىخ القجـ فسكخكىاف، فضجب أف يكػف كيمبذ الخجل الشعمضغ حض
ضاىخ القجـ مكذػفًا، كيرمي السحـخ رجبًل كاف أك امخأة ركعتضغ سشة اإلحخاـ في غضخ كقت الكخاىة، يقخأ في 

 أحج"، ثع يقػؿ بعج سبلمو األكلى الفاتحة كسػرة " قل يا أييا الكافخكف"، كفي الثانضة الفاتحة كسػرة " قل ىػ هللا
بمدانو مصابقًا لقمبو:" الميع إني أريج الحج فضدخه لي، كتقبَّمو مشي"، ىحا إذا نػػ حجًا مشفخدًا، ألّف الحج أنػاع 
ثبلثة، إفخاد، كقخاف، كتستع، كالحجيث اآلف عغ حج السفخد، فضقػؿ: "الميع إني أريج الحج فضدخه لي، كتقبمو مشي، 

مت بو هلل تعالى "، ثع يمبي كيقػؿ: "لبضظ الميع لبضظ، لبضظ ال شخيظ لظ لبضظ، إف الحسج كالشعسة نػيت الحج كأحخ 
لظ كالسمظ، ال شخيظ لظ" كيدغ أف يكخرىا ثبلثًا، قاؿ العمساء: يكخه تشدييًا أف يشقز الخجل مغ ألفاظ ىحه الرضغة 

 شضئًا، بل يجب أف تحكخىا بالتساـ كالكساؿ.

جـُ رفع الرػت بيا لمخجاؿ، فضجب أف تخفع صػتظ بيا، ألف الحج ىػ العّج كالثّج، كيشجب كسا يكخه تشدييًا ع
الديادة بعجىا مسا كرد، كبعزيع يديج عمى ىحه الرضغة فضقػؿ: "لبضظ الميع كسعجيظ، كالخضخ كمو بضغ يجيظ، 

، ممتجئ إلضظ "، كيقـػ مقاـ كالخغبة ػ أؼ السحبة ػ إلضظ، لبَّى لظ عبجؾ كابغ عبجؾ، ىارٌب مغ الحنػب كالخصايا
التمبضة كل ذكخ يقرج بو تعطضع هللا تعالى، كلػ مذػبًا بالجعاء، كالتيمضل" ال إلو إال هللا "، كالتدبضح " سبحاف هللا"، 
لتي كالتحسضج "الحسج هلل "، كالتكبضخ "هللا أكبخ "، أؼ سبحاف هللا، كالحسج هلل، كال إلو إال هللا، وهللا أكبخ، أك التمبضة ا

 سّشيا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ. 

 ما يذتخط في التمبضة: 

كيذتخط في التمبضة أف تكػف بالمداف، فمػ ذكخىا في قمبو لع يكغ ممبِّضًا، كيكِثخ مغ التمبضة، كيججدىا في دكاـ 
د األحػاؿ، كتغايخىا زمانًا كمكانًا، كعشج لقاء األصحاب،  اإلحخاـ، كخرػصًا بعج الربلة ؛ كلػ نفبًل، كعشج تججُّ

كعشج كل صعػد كىبػط، كعشج كل ركػب كندكؿ، رافعًا بيا صػتو، كلكغ السخأة تخفس مغ صػتيا ألف صػتيا 
عػرة، فتفقيػا قبل أف تحجػا، كبضغ السضمضغ األخزخيغ ىخكلة، كىحه لضدت عمى الشداء، ألف السخأة ُيكَخه ليا أف 

 خزخيغ، فيحه امخأة ال تعخؼ مشاسظ الحج.تيخكؿ، فإذا رأيت امخأًة تيخكؿ بضغ السضمضغ األ
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 متى تقصع ىحه التمبضة ؟ 
إذا بجأ بخمي جسخة العقبة يـػ الشحخ، مع أكؿ رمضة حراٍة يـػ الشحخ لجسخة العقبة تشتيي التمبضة، كنجخل في 

 التكبضخ. 

 محطػرات اإلْخاـ: 

مى الخجل السحـخ لبُذ الثضاب السخضصة، إذا نػػ الحاج الحج كأحـخ فعمضو أف يجتشب محطػرات اإلحخاـ، فضحـخ ع
 كالعسامة، كالقمشدػة، كالجػربضغ، كالخفضغ ححاء أنضق ساتخ، كستخ الػجو كالخأس، فيحه كميا مسشػعة عمى الحاج.
ج التصضب، كسا يحـخ عمضيع لبذ ثػٍب مصضٍب إال بعج إزالة الصضب عشو، ألّف الصضب مغ  كيحـخ عمى الُحجَّ

 محطػرات اإلحخاـ.
كبعس األخصاء تقع لمحجَّاج فضخكبػف الصائخة كيقجـ ليع الصعاـ، كمع الصعاـ مشجيل مبمل بسادة معصخة، فيحه 
مسشػعة، فانتبيػا لحلظ، كيحـخ دىغ الذعخ أك إزالتو بحمٍق، أك نتف، أك دكاء يديل الذعخ، كتقرضخه، كإزالة شعخ 

كذكخه كدكاعضو، كالكبلـ الفاحر، كالججاؿ، كالفدػؽ  البجف، أك قز األضافخ، كيحـخ الخفث، أؼ معاشخة الشداء،
كىػ الخخكج عغ شاعة هللا عد كجل، كيحـخ عمى السحِخـ التصضُب في البجف كالثػب، كلػ بساء الػرد، أيزًا 
الرابػف السَصضَّب مذكمة، فاستعسل صابػف غار، أك خح معظ صابػنًا غضخ مصضب تبلفضًا لئلشكاؿ، كىشاؾ 

 ، كقج أجاز بعزيع ىحا الرابػف، كلكْغ خح األحػط.الرابػف كمو مصضب
كيحـخ عمى السحـخ قتل صضج البخ، كاإلشارة إلضو في الحاضخ، كالجاللة عمضو في الغائب، ككدخ بضزو، كقصع 
، كىحه كميا مغ محطػرات اإلحخاـ، كُيباح في اإلحخاـ قتل الحضة، كالعقخب، كالفأر، كالحئب، كالغخاب،  شجخ الحـخ

 ككل صائل مغ الدباع ػ إذا داىَع الخضسة سبع مثبًل ػ كقتل البخاغضث، كالبعػض:  كالحجأة،
 ُقػُر، َكاْلُحَجَيا (()) َخْسذ  َفَػاِسُق ُيْقَتْمَغ ِفي اْلِحلِّ َكاْلَحَخـِ ؛ اْلَحَضُة، َكاْلُغَخاُب األْبَقُع، َكاْلَفْأَرُة، َكاْلَكْمُب اْلعَ 

 َعْشيا[] مدمع عغ عائذة َرِضي َّللاَُّ 

فيحه كميا تقتل، كلػ كاف الحاج محخمًا، كيجػز لمحاج صضج البحخ، كذبح اإلبل، كالبقخ، كالغشع، كالججاج، كالبط، 
كاألكز األىمي، كسا يجػز لمسحـخ أف يجخل الحساـ، كيديل الػسخ بالساء الحار كالرابػف غضخ السعصخ، كيغتدل 

 ار أك لمتبخد. بقرج الصيارة مغ الجشابة، أك بقرج إزالة الغب
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 ما يجػز في الحج: 

كيجػز أف يختتغ، أك أف يفترج، أك أف يحتجع، إذا أصابو شيء، ككاف عبلجو الحجامة في أثشاء اإلحخاـ مغ 
دكف إزالة الذعخ، كيجػز أف يقمع ضخسو إذا آلسو ػ لكغ األسعار غالضة ججًا ػ أك أف يحظ رأسو كبجنو بخفق، إف 

عخة مثبًل يترجؽ بسا يذاء، كيجػز لو أف يدتطل بالبضت كالسحسل، كأف يدتطل خاؼ سقػط شعخه، كإف سقصت ش
بسطمة مسا ال يرضب رأسو كال كجيو، كيجػز لو لبذ ساعة الضج، كالتدكج كالتدكيج، كالعقج فقط، كالسخاد بو عقج 

 الشكاح، كيجػز لو أف يذج كسصو بحداـ الجراىع كغضخىا، كلػ كانت لغضخه. 
ضِب  ـِ َكَما َيْمَبُذ ِإَذا َأَراَد َأْف ُيْحِخـَ َكَيَتَخَجَل َكَيَجِىَغ َكَقاَؿ اْبُغ َعَباٍس َرِضي الَميع )) َباب الصِّ َخا ْْ َعْشيَسا َيَذُع  ِعْشَج اإلِْ

اء  َيَتَخَتُع َكَيْمَبُذ اْلِيْسَضاَف َكَشاَؼ اْلُسْحِخـُ الَخْيَحاَف َكَيْشُطُخ ِفي اْلِسْخآِة َكَيَتَجاَكى ِبَسا َيْأُكُل الَدْيِت َكالَدْسِغ َكَقاَؿ َعصَ 
َدـَ َعَم  َبْصِشِو ِبَثْػٍب َكَلْع َتَخ َعاِئَذُة َرِضي الَمي َْ ع َعْشَيا ِبالُتَباِف اْبُغ ُعَسَخ َرِضي الَميع َعْشيسَسا َكُىَػ ُمْحِخـ  َكَقْج 

ُمػَف َىْػَدَجَيا (( َْ  َبْأًسا ِلَمِحيَغ َيْخ
ُ َعْشُوُ []البخارؼ عغ   ابغ عباس َرِضي َّللاَّ

، فمػ حج في الذتاء مثبًل  كيجػز لبُذ الخاتع، كاالكتحاُؿ بغضخ شضب، كالشطُخ في السخآة، كالتغصي كقت الشـػ
بمحاؼ أك عباءة أك غضخ ذلظ، بذخط أال يغصي رأسو كال كجيو، كال يغصي معقب الذخاؾ مغ كجو قجمضو كعقبو، 

باإلحخاـ، كإف شاء هللا تعالى في درس قادـ نتابع مػضػع ىحه السشاسظ كاحجًا كاحجًا، فيحه األبحاث كميا متعمقة 
 أكاًل: لسغ يحج ىحا العاـ، كلسغ يدمع الحج في األعػاـ القادمة. 

 إرساؿ العخب في القجيع أبشاءىع إل  البادية: 

 اآلف إلى الدضخة الشبػية:
حمضسة الدعجية، ككاف مغ عادة العخب أف يخسمػا أبشاءىع إلى  كمكع يعمع أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أرضعتو

البادية حضث اليػاُء الصمق، كالسشاضخ السستجة التي تجعل الخؤية حادًة، ك أبشاء السجف دائسًا يحتاجػف إلى نطارات، 
خًا، فبلبج مغ كالدبب أف العضغ تجخؼ عسمضًة بالغة التعقضج، اسسيا السصابقة، كماداـ الذيء السخئي قبل ستضغ مت

السصابقة، كالسصابقة عسمضٌة في غاية التعقضج، كىحا الجدع البمػرؼ يدداد احتجابو أك يشقز لضجعل خضاؿ الذيء 
السخئي يقع عمى الذبكضة، فيي عسمضة بالغة التعقضج، أما إذا نطخت إلى مدافٍة تديج عغ ستضغ متخًا فإف السصابقة 

شاضخ الفدضحة، كأكثخ سكاف البادية ال يعخفػف الشطارات، كال أعتقج أحجكع تمغى، لحلظ فإّف العضغ تدتخيح في الس
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 لسح بجكيًِّا يزع نطارات، بدبب أف ىحه السشاضخ الفدضحة تخيح العضغ، كتجعل البرخ حادًا. 

 الجالئل السبكخة عم  نبػة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

فضيا أرضعتو حمضسة الدعجية في البادية، فحمضسة الدعجية  الشبي عمضو الربلة كالدبلـ عمى عادة البضئة التي نذأ
كانت مغ دكف نداء البادية جسضعًا شجيجة الخعاية لػلضجىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، شجيجة الخػؼ عمضو في المضل كالشيار، كتخذى 

أنو غبلـٌ لضذ  عمضو الحخ كالبخد كاألحجاث، بل تخذى عمضو كل شيء، ككانت تحبو حبًا جسًا، كتخػ في حالو
كالغمساف، كتخػ مغ بخكتو ما يديجىا تعمقًا بو، كحخصًا عمضو، قاؿ عمساء الدضخة: " إفَّ األرض اخزخت حضشسا كاف 

 في البادية، كإف ضخكع اإلبل قج امتؤلت بالمبغ " 
 دبلـ.كىحه يدسضيا عمساء الدضخة اإلرىاصات ، كاإلرىاص ىػ دلضل مبكخ عمى نبػة الشبي عمضو الربلة كال

إفَّ سضجنا السدضح عمضو كعمى نبضشا أفزل الربلة كالدبلـ حضشسا تكمع كىػ رضضع محسػؿ عمى يجؼ أمو، قاؿ 
 تعالى: 

 (  39﴿ َقاَؿ ِإنِّي َعْبُج َّللَاِ َآَتاِنَي اْلِكَتاَب َكَجَعَمِشي َنِبِضا )
 ) سػرة مخيع (

ىل ىحه معجدة ؟ الجػاب ال، ىحا إعجاز، ىحا دلضل مبكخ عمى نبػة ىحا الشبي العطضع، كالشبي عمضو الربلة 
كالدبلـ كىػ في البادية الخضخ الحؼ أصاب حمضسة الدعجية، حضث اخزخت األرض مغ حػلو، كامتؤلت الزخكع 

 بالمبغ، فيحه مغ إرىاصات الشبػة. 

 الحكسة مغ يتع الشبي الكخيع: 

كقج يدأؿ سائل: لساذا شاءت حكسة هللا عد كجل أف يكػف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يتضسًا ؟ لساذا لع يكغ لو 
أب كغضخه مغ الغمساف ؟ ككاف أبػه عبج هللا، ككاف أبػه مغ أنبل أخػتو، ككحا ججه كأمو، َفَقَج األب ثع األـ ثع الجج 

جعمو يتضسًا، كأف يجعمو سضج األيتاـ ؟ قاؿ بعزيع: لػ أف ألبضو لساذا ؟ ىحا سؤاؿ ؛ لساذا شاءت حكسة األب أف ي
مججًا عخيقًا، كجاء الشبي عمضو الربلة كالدبلـ بيحه الخسالة لطغ الشاس أف ىحه الشبػة ىي بجفع مغ أبضو، 
أف لمسحافطة عمى مكانتو كمكانة أبضو بضغ قػمو، فيحه الخعاية التي فقجىا مغ أبضو كمغ أمو كمغ ججه مغ أجل 

 تكػف الشبػة صافضًة ال شائبة فضيا. 
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 ْخص ْمضسة الدعجية الذجيج عم  الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ: 

عمى كٍل: كانت حمضسة الدعجية تعمع أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ غبلـ لضذ كالغمساف، فحضشسا يجعػه الغمساف 
بلمات حب هللا عد كجل، عبلمات القمق عمى إلى المعب كانت لو ىحه الكمسة السذيػرة: " لع أخمق ليحا "، ع

ىجاية الشاس كانت باديًة عمضو مشح الصفػلة، ككانت تحذ أف الشاس جسضعًا يحدجكنيا عمضو، كيخيجكف أف يتخصفػه 
مشيا، لحلظ كانت تبلحقو بعضشضيا حضثسا كاف، كتحضصو بخعايتيا كعشايتيا بأكثخ مسا تحضط بيا أكالدىا، فكانت 

أمو في الخضاع، كلضذ ىحا القرج مغ ىحا الجرس، إنسا القرج أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ حمضسة الدعجية 
كاف كفضًا أشج الػفاء ألمو مغ الخضاعة، كأريج أف أصل إلى أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف ىحا خُمُقو، فأيغ 

تكػف أمو في سغ متقجمة، كقج أصبحت  نحغ مغ ىحا الخمق ؟ كاإلنداف أحضانًا يتدكج، كشبعًا الدكجة محببة، كقج
عبئًا، يا تخػ ىل ىػ كفيّّ ألمو؟ ىل يشدى حقيا عمضو بعج أف تدكج ؟ ىل يخاىا عبئًا عمضو ؟ ىل يطغ أنيا عقبٌة 
في شخيق سعادتو ؟ ىل ندي لسا رعتو شفبًل ؟ سأشمعكع بعج قمضل كضف كاف كفاء الشبي عمضو الربلة كالدبلـ 

 ليحه السخضع. 

 سة الدعجية عم  رسػؿ هللا صم  هللا عمضو ك سمع: خػؼ ْمض

قاؿ عمساء الدضخة: ذات يـػ أفدعيا أنيا افتقجتو فمع تججه، فخخجت تصمبو كقت الطيضخة، كالشاس حػليا قائمػف ػ قج 
خمجكا إلى الخاحة بعج الطيخ ػ كالُبيع ػ الحضػانات ػ كاألغشاـ قج َأَكْت إلى الطل تدتجضخ بو مغ كىج الذسذ، 
فػججتو مع أختو مغ الخضاع الذضساء مقببًل عمى الحي فجعمت تمـػ أختو ػ ابشتيا ػ كتقػؿ في ألع كغضع: في ىحا 
الحخ يا شضساء ؟ فقالت أختو: ال تجدعي يا أمي، فوهللا ما كجج أخي حخًا، لقج كججُت غسامًة تِطمُّو حضثسا ذىب، 

السػضع، كىحا أيزًا مغ إرىاصات الشبػة، فالشبي عمضو  فإذا كقف كقفْت، كإذا سار سارْت، حتى انتيى إلى ىحا
الربلة كالدبلـ مغ أبخز صفاتو الذخيفة كفاؤه لسغ كانت ليع يٌج عمضو، فشذأ الشبي كشبَّ ككبخ كتدكج، كجاءتو 
 الخسالة فأصبح نبضًا كرسػاًل، كلع يتشكخ، كلع يشَذ الجسضل ليحه األـ التي أرضعتو يـػ كاف صغضخًا.

 خسػؿ عمضو الربلة كالدبلـ يحفع ليا الجسضل. فقج ضل ال
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 كفاء الشبي الكخيع لسخضعتو ْمضسة الدعجية:

أنا أقػؿ لكع: ىل تحفع جسضل أمظ ؟ ىل تحفع جسضل أبضظ ؟ ىل تحفع جسضل مغ أسجػ إلضظ معخكفًا ؟ ىحه ىي 
 خبلقو ؟ قاؿ تعالى: أخبلقو فأيغ أنت مشيا ؟ ألع تؤمخ أف تقتفي أثخه ؟ ألع تؤمخ أف تكػف متخمقًا بأ

ضع  )﴿ ُقْل ِإْف ُكْشُتْع ُتِحُبػَف َّللَاَ َفاَتِبُعػِني ُيْحِبْبُكُع َّللَاُ َكَيْغِفْخ َلُكْع ُذُنػَبُكْع َوَّللَاُ َغُفػر  رَ  ِْ31  ) 
 ) سػرة آؿ عسخاف (

ثجيضيا، كغحتو بمبشيا، كأف ليا لع يشَذ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أنيا ضئخه ػ أؼ مخضعتو ػ التي أرضعتو مغ 
عمضو حقَّ األـ عمى كلجىا، بل لع يشَذ أف يحفع الجسضل لقبضمتيا سعج بغ بكخ بغ ىػازف، فطل دائسًا يحكخ أنو نذأ 

 في باديتيع، كتخبى بضغ ضيخانضيع، ككاف لو مشيع أخػة كأخػات، كآباء كأميات، كعذضخة كأقارب.

، ككاف يتاجخ بساؿ خجيجة، فجاءت حمضسة الدعجية إلى الشبي لقج بجأ اآلف ردُّ الجسضل، حزخت حم ضسة ذات يـػ
ملسو هيلع هللا ىلص، كشكت إلضو حاليا، كما تبلقضو مغ شجة العضر في البادية، ككاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فقضخًا، كلكغ الجاؿَّ 

ىا مكخمًة إلى أىميا، فيحا أكؿ مػقف، ثع عمى الخضخ كفاعمو، فكمَّع ليا خجيجة، فسشحتيا بعضخًا كأربعضغ شاًة،  كردَّ
جاءتو حمضسة، ككاف عمضو الربلة كالدبلـ زكجًا لمدضجة خجيجة يتاجخ ليا بساليا، فمسا شكت إلضو سػء حاليا كمع 

 ليا خجيجة، فسشحتيا بعضخًا، كالبعضخ شيء ثسضغ، كأربعضغ شاًة، كردىا مكخمًة معدزًة إلى أىميا.

كىػ رسػؿ هللا، فاستأذنت فأذف ليا، فمسا دخمت عمضو قاـ ليا، أنا مخة أخ كخيع لو قزضة عشج  كمخًة جاءتو الدعجية
شخز، كىحا الذخز يحتل مشربًا رفضعًا، قمت لو: كالجه مغ أخػانشا، فحجثت كالجه فأبجػ رغبة أف يحىب معي 

، فمع يذأ أف يذِعخ أحجًا أف ىحا إلى ابشو، دخمشا عمى ىحا اإلنداف كغخفتو غاصة بالسخاجعضغ، كلو مكانة عمضَّة
أبػه، فقاؿ لو: يا أبا فبلف اجمذ ىشاؾ، فسا أشعخ أحج أنو أبػه، فاستغخبُت ألّنو حط مغ قجره، ككأنو استحضا بو، 
كىػ لو مطيخ الئق ججًا، كأنا وهللا استغخبت، فمسا ُأنِيضْت القزضة، كخخجشا سألتو: أيغ درس ؟ فقاؿ: في البمج 

لو: مغ أنفق عمضو ؟ قاؿ: أنا أنفقت عمضو، أبػه أنفق عمضو حتى ناؿ ىحه الذيادة العمضا، كاحتل ىحا الفبلني، فقمت 
 السشرب الخفضع، فمسا دخل عمضو استحضا بو، كأشعَخ الحاضخيغ أنو لضذ أباه.

انطخكا ماذا فعل الشبي، لقج كقف، فمسا دخمت عمضو قاـ إلضيا متيمبًل، كقاؿ: أمي أمي ثع بدط رداءه كأجمديا 
عمضو، ىل بعج ىحا الػفاء مغ كفاء ؟ ثع جعل يبلشفيا، كيبتدع إلضيا ابتدامة االبغ البار بأمو الحشػف، كسا أشعخىا 

 ىا ليا، كرجعت معدزًة مكخمة، ىحا السػقف الثاني. أنو لع يشَذ فزميا أبجًا، ثع سأليا عغ حاجتيا كقزا
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 مػقف الشبي مغ قبضمة ْمضسة بعج غدكة ْشضغ ك عجـ ندضاف فزميع عمضو: 

اسة، كىحه الغدكة قاؿ  الشبي عمضو الربلة كالدبلـ انترخ عمى السذخكضغ في غدة حشضغ، كىحه غدكة دقضقة حدَّ
 عشيا هللا عد كجل: 
َشْضٍغ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتُكْع َفَمْع ُتْغِغ َعْشُكْع َشْضًئا َكَضاَقْت َعَمضْ ﴿ َلَقْج َنَرَخُكُع َّللَاُ  ُْ ُكُع اأْلَْرُض  ِفي َمَػاِشَغ َكِثضَخٍة َكَيْػـَ 

َبْت ُثَع َكَلْضُتْع ُمْجِبِخيَغ ) ُْ  (  25ِبَسا َر
 ) سػرة التػبة (

ظ نفدظ يتخمى هللا عشظ، كفي المحطة التي تقػؿ: أنا، فيحه آية قخآنضة كىي درس لشا، في المحطة التي تعجب
َيَجُعظ كنفدظ، مغ اتكل عمى نفدو أككمو هللا إياىا، فيل مغ أناس أعطع شأنًا عشج هللا مغ أصحاب رسػؿ هللا، 

 كبضشيع رسػؿ هللا ؟ كمع ذلظ لسا قالػا: نحغ لغ نغمب مغ قمة تخمى هللا عشيع.

، كقاؿ: شاىت الػجػه، أنا الشبي ال كحب، أنا فقبس الشبي عمضو الربلة كالدبلـ  حفشًة مغ تخاب كضخب بيا القـػ
 ابغ عبج السصمب ػ كىشاؾ قرة شػيمة لضدت مقرػدة في ىحا الجرس ػ.

عمى كٍل عشجما انترخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ في غدكة حشضغ، كغشع مغ أمػاليع، أتى إلضو كفج مغ قبضمة 
ة يخجػف أف يعفػ عشيع، كيخد ليع أمػاليع، ككاف في الػفج عسُّو مغ الخضاعة، ىػازف، قبضمة حمضسة الدعجي

فاستذفعػا بو إلضو، فتقجـ ىحا العع بضغ يجؼ رسػؿ هللا يعمغ خزػع قػمو كإسبلميع، كقاؿ فضسا قاؿ: " يا رسػؿ 
التظ كحػاضشظ، هللا، إنسا في ىحه الحطائخ مغ كاف يكفمظ مغ عساتظ، كخاالتظ، كحػاضشظ، ىؤالء عساتظ كخا

كقج حزشاؾ في حجػرنا، كأرضعشاؾ بأثجائشا، لقج رأيتظ مخَضعًا ػ أؼ رضضعًا اسع مفعػؿ مغ أرضع ػ فسا رأيت 
مخَضعًا أفزل مشظ، كرأيتظ فصضسًا، فسا رأيت فصضسًا أفزل مشظ، كرأيتظ شابًا، فسا رأيت شابًا خضخًا مشظ، كقج 

 ظ كعذضختظ، فامشغ عمضشا مغَّ هللا عمضظ ".تكاممت فضظ خبلُؿ الخضخ، كنحغ مع ذلظ أصمُ 

وهللا ىحا كبلـ بمضغ، نحغ أىمظ كعذضختظ، كىؤالء عساتظ، كخاالتظ، كحػاضشظ، أرضعشاؾ بأثجائشا، كحزشاؾ في 
 حجػرنا، فامُشْغ عمضشا َمغَّ هللا عمضظ. 
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 أخبلؽ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

عمضو الربلة كالدبلـ، كىع تأخخكا كثضخًا في مجضئيع، فساذا يفعل السذكمة أّف ىحا الساؿ كزع بضغ أصحاب الشبي 
الشبي كقج كزع الساؿ ؟ قاـ في أصحابو خصضبًا كقاؿ: مالي كماؿ عبج السصمب لكع، ككاف مػقفو فضو حكسٍة بالغة، 

و الربلة كلع يذأ أف يأخح األمػاؿ مغ أصحابو قيخًا، بل دعاىع إلى أف يدمكػا سمػكو، كيححكا ححكه، فقاؿ عمض
كالدبلـ كخاشب ىحا الػفج: " لقج استأنضت بكع حتى ضششت أنكع ال تقجمػف ، كقج قدع الساؿ، فسا كاف لي كما لعبج 
السصمب فيػ لكع، كأسأؿ لكع الشاس، فإذا صمضت بالشاس الطيخ فقػلػا: ندتذفع بخسػؿ هللا إلى السدمسضغ، 

ب فيػ لكع، كسأشمب لكع إلى : ما كاف لي كلعبج السصمكندتذفع بالسدمسضغ إلى رسػؿ هللا، فإني سأقػؿ لكع
 " الشاس

فمسا صمى الشبي الطيخ قاـ كفج ىػازف فقالػا كسا عمسيع الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فخد عمضيع: ما كاف لو كلبشي 
في شالب، كجعل يخغب الشاس، كيتخضاىع حتى ردكا عمضيع نداءىع كأبشاءىع، كضخب الشبي بحلظ أركع األمثاؿ 

 حفع الجسضل، كالػفاء بالعيج.
فجرسشا الضـػ كفاء الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كمغ خبلؿ كفائو ألمو حمضسة الدعجية، كضف كقف ليا، ككضف ىر 
ليا كبر، ككضف أكخميا أكؿ مخة، كالثانضة كالثالثة، ككضف جاءه الػفج فحّكخه بخضاعتو كبحزانتو، ككضف ندؿ لو 

ا فعل، فيحه أخبلؽ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كمغ لع يقتِف أثخ الشبي فمضذ مغ عغ كل مالو، ككضف فعل م
 أمتو: 

  ِلَسْغ ال َعْيَج َلُو (()) َما َخَصَبَشا َنِبُي َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإال َقاَؿ: ال ِإيَساَف ِلَسْغ ال َأَماَنَة َلُو َكال ِديغَ 
ُ َعْشُوُ []أحسج عغ َأَنِذ ْبِغ   َماِلٍظَ ِضي َّللاَّ

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 سضخة الشبي -باب الػصضة بالشداء  -: ساعات االمتحاف  97الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

  
الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، كأرنا 
الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحضغ.

 : أكسل السؤمشضغ إيسانا أْدشيع خمفا ً 

 أييا األخػة السؤمشػف ؛ في رياض الرالحضغ، كفي باب الػصضة بالشداء حجيث شخيف:

َدُشُيْع ُخُمًقا َكِخَضاُرُكْع ِخَضاُرُكْع ِلِشَداِئِيْع ُخُمًقا (( ْْ  )) َأْكَسُل اْلُسْؤِمِشضَغ ِإيَساًنا َأ
 َعْشُو[]التخمحؼ كقاؿ حجيث حدغ صحضح َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ 

كالحقضقة أف ىحا الحجيث ُيعجُّ مغ أصػؿ الجيغ، فأكسل السؤمشضغ إيسانًا أحدشيع خمقًا، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ 
 يقػؿ في حجيث آخخ:

ُجُىَسا َأْفَزُل ِمْغ )) َأَف َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َمَخ ِبَسْجِمَدْضِغ ِفي َمْدِجِجِه َفَقاَؿ: ِكبلُىَسا َعَم  خَ  َْ ْضٍخ، َكَأ
ِبِو َأَما َىُؤالِء َفَضْجُعػَف َّللَاَ، َكَيْخَغُبػَف ِإَلْضِو َفِإْف َشاَء َأْعَصاُىْع، َكِإْف َشاَء َمَشَعُيْع، َكأَ  ِْ َما َىُؤاَلِء َفَضَتَعَمُسػَف اْلِفْقَو َصا

 ُل، َكِإَنَسا ُبِعْثُت ُمَعمًِّسا َقاَؿ ُثَع َجَمَذ ِفضِيْع ((َأِك اْلِعْمَع، َكُيَعمُِّسػَف اْلَجاِىَل َفُيْع َأْفَز 
ُ َعْشُو[ ِ ْبِغ َعْسٍخك َرِضَي َّللاَّ  ]الجارمي َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 )) َكِإَنَسا ُبِعْثُت ُمَعمِّسًا ((
 ]ركاه ابغ ماجو عغ عبج هللا بغ عسخك[

 )) إنسا بعثت ألتسع مكاـر األخبلؽ ((
 أبي ىخيخة[ ] مدشج البدار عغ
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فسكاـر األخبلؽ تحتل أكبخ مداحة مغ الجيغ، بل إف الجيغ كمو خمق، فإذا انتفى الخمق ذىب الجيغ، وهللا سبحانو 
 كتعالى يقػؿ: 

يِغ ) ُب ِبالجِّ  (  2( َفَحِلَظ اَلِحي َيُجُع اْلَضِتضَع )1﴿ َأَرَأْيَت اَلِحي ُيَكحِّ
 ) سػرة الساعػف (

  َلُو ((َنِبُي َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع ِإال َقاَؿ: ال ِإيَساَف ِلَسْغ ال َأَماَنَة َلُو َكال ِديَغ ِلَسْغ ال َعْيجَ )) َما َخَصَبَشا 
ُ َعْشُو[  ] أحسج كَعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضَي َّللاَّ

  كعغ حقضقة الجيغ:كسضجنا جعفخ عشجما قابل الشجاشي قاؿ عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ْدِغ اْلِجَػاِر َكالَكفِّ َعِغ اْلَسَحاِرـِ َكال ُْ ِع َك َماِء (()) َأَمَخناِ ِبْرجِؽ اْلَحِجيِث َكَأَداِء اأَلَماَنِة َكِصَمِة الَخِْ  جِّ
ُ َعْشيا[  ]أحسج عغ أـ سمسة َرِضَي َّللاَّ

 فضكاد يكػف الجيغ كمو مكاـر أخبلؽ.

 نداف:الخمق مقضاس اإليساف عشج اإل 

 كماداـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ:

 )) َكِإَنَسا ُبِعْثُت ُمَعمِّسًا ((
 ]ركاه ابغ ماجو عغ عبج هللا بغ عسخك[

 )) إنسا بعثت ألتسع مكاـر األخبلؽ ((
 ] مدشج البدار عغ أبي ىخيخة[

 مغ ىشا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ في حجيث َأِبي ُىَخْيَخَة:

َدُشُيْع ُخُمًقا َكِخَضاُرُكْع ِخَضاُرُكْع ِلِشَداِئِيْع ُخُمًقا (()) َأْكَسُل اْلسُ  ْْ  ْؤِمِشضَغ ِإيَساًنا َأ
ُ َعْشُو[  ]التخمحؼ عغ أبي ىخيخِة َرِضَي َّللاَّ

فإذا أردت مقضاسًا إليسانظ فيػ خمقظ، كحضشسا تسثَّل أصحاب الشبي عمضو الربلة كالدبلـ باألخبلؽ الفاضمة رفخفت 
لسذخقضغ، كحضشسا فِيع السدمسػف الجيغ صػمًا، كصبلًة، كحجًا، كزكاًة لضذ غضخ، تخاجعػا كُغدكا في راياتيع في ا
 عقخ دارىع. 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1158 

 درجات اإليساف: 

 الذيء السيع ىػ أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

 )) َأْكَسُل اْلُسْؤِمِشضَغ ِإيَساًنا ((
 فضػجج إيساف كامل، كإيساف أكسل، كيػجج إيساف ناقز، كاإليساف درجات، كالجلضل قػؿ هللا عد كجل: 

 ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا َآِمُشػا ِباّلَِلِ 
 )سػرة الشداء(

 يا أييا السؤمغ آمغ، أؼ استكسل إيسانظ، كاإليساف لو درجات، كقبل اإليساف ىشاؾ اإلسبلـ، قاؿ تعالى: 

يَساُف ِفي ُقُمػِبُكعْ  ﴿ َكِإْف ُتِصضُعػا َّللَاَ َكَرُسػَلُو اَل  َقاَلِت اأْلَْعَخاُب َآَمَشا ُقْل َلْع ُتْؤِمُشػا َكَلِكْغ ُقػُلػا َأْسَمْسَشا َكَلَسا َيْجُخِل اإلِْ
ضع  )  ( 14َيِمْتُكْع ِمْغ َأْعَساِلُكْع َشْضئًا ِإَف َّللَاَ َغُفػر  َرِْ

 ( ) سػرة الحجخات

 كبعج اإليساف التقػػ.

 ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اَتُقػا َّللَاَ َكْلَتْشُطْخ َنْفذ  َما َقَجَمْت ِلَغٍج 
 ) سػرة الحذخ (

 كالتقػػ درجات، قاؿ تعالى: 

َق ُتَقاِتِو َكاَل َتُسػُتَغ ِإاَل َكَأنْ  َْ  ( 192ُتْع ُمْدِمُسػَف )﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اَتُقػا َّللَاَ 
 ) سػرة آؿ عسخاف (

 تفاكت السؤمشضغ فضسا بضشيع بحدغ خمقيع: 

 فسغ قػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ:

َدُشُيْع ُخُمًقا َكِخَضاُرُكْع ِخَضاُرُكْع ِلِشَداِئِيْع ُخُمًقا ((  ْْ  )) َأْكَسُل اْلُسْؤِمِشضَغ ِإيَساًنا َأ
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اكت بحدغ الخمق، كالسؤمشػف جسضعًا يرمُّػف، ك جسضعًا يحجػف ػ شبعًا السدتصضع ػ ك فإذا تفاكت اإليساف فإنسا يتف
جسضعًا يدكػف، ك جسضعًا يأكمػف ماليع حبلاًل، ك جسضعًا يشفقػف ماليع في الػجػه الرحضحة، فيحا كمو متػافخ، كلكغ 

 أيغ يختمفػف ؟ في الخمق، مغ ىشا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 ِإَلْضُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َكُخُمَقُو َفَدكُِّجػُه ِإال َتْفَعُمػا َتُكْغ ِفْتَشة  ِفي األْرِض َكَفَداد  َعِخيس  (( )) ِإَذا َخَصبَ 
ُ َعْشُو[  ]التخمحؼ عغ أبي ىخيخة َرِضَي َّللاَّ

، كتجارتو مذخكعة، كمغ بضتو إلى محمو، ىحا ال يكفي، فكضف أخبلقو ؟ ىل ىػ س سػح ؟ أخي يرمي، كيرـػ
 حمضع ؟ كخيع ؟ عصػؼ ؟ رحضع ؟ كدكد ؟ إذًا حضشسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

َدُشُيْع ُخُمًقا َكِخَضاُرُكْع ِخَضاُرُكْع ِلِشَداِئِيْع ُخُمًقا ((  ْْ  )) َأْكَسُل اْلُسْؤِمِشضَغ ِإيَساًنا َأ
ػ مغ ِقَبل جسضع السدمسضغ كالسؤمشضغ، فقج جعل األخبلؽ مذِعخًا في التفاكت بضغ السؤمشضغ، ألف الفخائس كميا تؤد

 فكضف يتفاكتػف فضسا بضشيع بحدغ خمقيع ؟ 

 قج جسعت لكع بعس األحاديث الستعمقة بحدغ الخمق، فػججت أحاديث ىامًة ككثضخة، مشيا حجيث َجاِبِخ ْبِغ َسُسَخَة:

َمَع َقاَؿ َكَأِبي َسُسَخُة َجاِلذ  َأَماِمي َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  )) َقاَؿ: ُكْشُت ِفي َمْجِمٍذ ِفضِو الَشِبُي َصَم  الَميع َعَمْضِو َكسَ 
َدشُ  ْْ َدَغ الَشاِس ِإْسبلًما َأ ْْ ـِ َكِإَف َأ  ُيْع ُخُمًقا ((َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: ِإَف اْلُفْحَر َكالَتَفُحَر َلْضَدا ِمَغ اإلْسبل

ُ َعْشُو[ ]أحسج عغ َجاِبِخ ْبِغ َسُسَخَة َرِضيَ   َّللاَّ

حتى في اإلسبلـ تتفاكت مخاتب السدمسضغ فضسا بضشيع بأخبلقيع، كإف أكسميع إيسانًا أحدشيع خمقًا، تتفاكت مخاتب 
 اإلسبلـ فضسا بضشيا بحدغ الخمق.

" إف مغ أحب العباد ػ أحب اسع تفزضل، أؼ أكثخ الشاس الحيغ يحبيع هللا عد كجل ػ إلى هللا أحدشيع، كإف مغ 
 السؤمشضغ مجمدًا مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يـػ القضامة أحدشيع خمقًا، كإف خضخ ما أعصي اإلنداف خمق حدغ " أقخب

 ىحا كبلـ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ىل أنت مرجٌؽ لو ؟
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 الغش  يـػ القضامة غش  العسل الرالح: 

 كقاؿ أحجىع:

ِو َكَسَمَع َكَأْصَحاُبُو ِعْشَجُه َكَأَنَسا َعَم  ُرُءكِسِيْع الَصْضُخ َقاَؿ: َفَدَمْسُت َعَمْضِو َكَقَعْجُت، َقاَؿ: )) َأَتْضُت الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمضْ 
َداًء ِإاَل َكَضَع َلُو َدَكاًء  َيَزْع َفَجاَءْت اأْلَْعَخاُب َفَدَأُلػُه، َفَقاُلػا " َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َنَتَجاَكى؟ َقاَؿ: َنَعْع َتَجاَكْكا، َفِإَف َّللَاَ َلعْ 

ضَغ َكِبَخ َيُقػُؿ َىْل َتَخْكَف ِلي ِمْغ َدَكاٍء اآْلَف ؟ َقاَؿ:  ِْ ٍج اْلَيَخـُ، َقاَؿ: َكَكاَف ُأَساَمُة  ِْ َكَسَأُلػُه َعْغ َأْشَضاَء َغْضَخ َداٍء َكا
َخج  ِفي َكَحا َكَكَحا ؟ َقاَؿ: ِعَباَد َّللَاِ َكَضعَ  َْ ،  َىْل َعَمْضَشا  َخج  َكُىْمظ  َْ َّللَاُ اْلَحَخَج ِإاَل اْمَخًأ اْقَتَز  اْمَخًأ ُمْدِمًسا ُضْمًسا َفَحِلَظ 

َدغ  (( َْ  َقاُلػا: َما َخْضُخ َما ُأْعِصَي الَشاُس َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ؟ َقاَؿ: ُخُمق  
ُ َعْشُو[  ]أحسج عغ ُأَساَمَة ْبِغ َشِخيٍظ َرِضَي َّللاَّ

نضا كما فضيا، كقج يعصى القػة، كقج يعصى الساؿ، ك الحكاء، كالجساؿ، ىؤالء العمساء الكبار فضعصى اإلنداَف الج
الحيغ يقبعػف في مخابخىع لضرشعػا األسمحة الكضسضائضة، أك األسمحة الجخثػمضة، ألضدػا أذكضاء ؟ وهللِا قسع في 

نداف ذكاًء، كمااًل، كقػًة، ككسامًة، الحكاء، كلكشيع يرشعػف سبلحًا يجعل حضاة اإلنداف جحضسًا، قج يعصى اإل
كجسااًل، كقج يعصضو حطًا في الجنضا، لكغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يبضِّغ أف خضخ ما أعصي اإلنداف خمٌق حدغ، مغ كاف لو أخبلؽ 

 حدشة شضبة فيػ أغشى األغشضاء، ألف الغشى يـػ القضامة غشى العسل الرالح:

َدٍغ (( )) َما ِمْغ َشْيٍء َأْثَقُل ِفي َْ  اْلِسضَداِف ِمْغ ُخُمٍق 
ُ َعْشُو[ ْرَداِء َرِضَي َّللاَّ  ]أبػ داكد عغ َأِبي الجَّ

 )) ِإَف اْلُسْؤِمَغ َلُضْجِرُؾ ِبُحْدِغ ُخُمِقِو َدَرَجَة الَراِئِع اْلَقاِئِع ((
ُ َعْشيا[  ]أبػ داكد َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَّ

فراحب األخبلؽ الفاضمة في مدتػػ الرائع القائع، برضاـ كقضاـ مدتسخيغ، بل إف العبج كسا قاؿ عمضو الربلة 
 كالدبلـ: 

 ِعَباَدِة (()) ِإَف اْلَعْبَج َلَضْبُمُغ ِبُحْدِغ ُخُمِقِو َعِطضَع َدَرَجاِت اآلِخَخِة َكَشَخَؼ اْلَسَشاِزِؿ َكِإَنُو َلَزِعضف  ِفي الْ 
ُ َعْشُو[ ]الصبخاني  عغ أنذ َرِضَي َّللاَّ

 ىحه كميا أحاديث شخيفة تبضغ أف الخمق الحدغ ىػ كل شيء في الجيغ، بل يكاد يكػف الجيُغ خمقًا حدشًا.
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 أعطع رأسساؿ في العسل الخمق كالحدغ كالخمق الحدغ مؤادة اف يثق الشاس بظ: 

ع رفعيع هللا كأكخميع، فكغ صادقًا، كال تُقْل: إف حضشسا فِيع أصحاب الشبي عمضو الربلة كالدبلـ الجيَغ ىحا الفيْ 
البضع كالذخاء يحتاجاف إلى كحب، بل كغ صادقًا في البضع كالذخاء، كتحجَّػ الكاذبضغ، وهللُا سبحانو كتعالى يػفِّقظ، 
إذا لع  فبل تقل: الحضاة تحتاج ىحا، فإّف الحضاة تحتاج إلى استقامة تامة، كال تزع تغصضة فمدفضة لبلنحخاؼ، أخي

 نغر ال نخبح، ىحا كبلـ فارغ، كىحا كبلـ الذضصاف، ككبلـ الغافل الجاىل.

في كل عسل تجارؼ، كصشاعي، كزراعي، ككضضفي، كميشي، في كل حقل في الحضاة الخمُق الحدُغ أعطع رأسساؿ 
اه أ ر بثسغ، ىػ ثقة الشاس بظ، فالخمق الحدغ مؤدَّ ف يثق الشاُس بظ، فإذا في العسل، كبعج فتخة تكدب شضئًا ال يقجَّ

 كثق الشاس بظ فيحا أعطع رأسساؿ تتحخؾ بو، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 )) األمانة غشً  ((
 ]الجامع الرغضخ عغ أنذ [ 

 األمضغ غشي وهللا يغشضو ألف الشاس يثقػف بو، كىحه أحاديث دقضقة ججًا.

حدغ يحيب الخصايا كسا يحيب الساء الجمضج، )) كإف العبج لضبمغ بحدغ خمقو عطضع درجات اآلخخة، كالخمق ال
 كالخمق الدػء يفدج العسل كسا يفدج الخل العدل ((

ُ َعْشُو[  ]الصبخاني في الكبضخ عغ ابغ عباس َرِضَي َّللاَّ

 السػقف األخبلقي لئلنداف يكدبو سعادة ال تػصف: 

، أك شجاعًا في مػشغ الذجاعة، أك سخضًا  شيء آخخ ؛ إذا كقفت مػقفًا أخبلقضًا، أك كشت كخيسًا في مػشغ الكـخ
في مػشغ الدخاء، أك حمضسًا في مػشغ الحمع، أك مزحضًا في مػشغ التزحضة، أك كدكدًا في مػشغ الػد، إف 

ضسا سػػ ىحه األخبلؽ يذعخ اإلنداُف أنو مػقفظ األخبلقي ىحا يكدبظ سعادًة ال تػصف، تذعخ أنظ إنداف، ك ف
حضػاف، فمػ تخمى اإلنداُف عغ أخبلقو لذعخ بحضػانضتو، كبيضسة تبحث عغ شعاميا، كشخابيا، كلحتيا فقط، فتأخح 
شعاميا، كشخابيا، كلحتيا مغ أؼ سبضل، كبأؼ ثسغ، فبل تذعخ إنظ إنداف، كأنظ السخمػؽ األكؿ السكـخ إال بالخمق 

ػاقف الِحمع أكثخ إسعادًا لمشفذ مغ مػاقف االنتقاـ، كمػاقف التػاضع أعطع إسعادًا لمشفذ مغ الحدغ، لحلظ فس
مػاقف الكبخ، كمػاقف البحؿ أعطع مغ مػاقف السشع، لحلظ لػ أف اإلنداف عخؼ ما يجشضو مغ خمقو الحدغ لكاف 
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 ىسُّو األكؿ أف يكػف ذا خمق حدغ. 

 كل إنداف مأمػر بالعجؿ كاإلْداف:

 محجيث الذخيف:نعػد ل

َدُشُيْع ُخُمًقا َكِخَضاُرُكْع ِخَضاُرُكْع ِلِشَداِئِيْع ُخُمًقا (( ْْ  )) َأْكَسُل اْلُسْؤِمِشضَغ ِإيَساًنا َأ
 قاؿ تعالى: 

َسِغ اَلِحيَغ َيْسُذػَف َعَم  اأْلَْرِض َىْػنًا َكِإَذا َخاَشَبُيُع اْلَجاِىُمػَف َقاُلػا َسبَلمًا  ْْ  ( 63)﴿ َكِعَباُد الَخ
 ) سػرة الفخقاف (

تأمل قبل أف تقػؿ ىحه الكمسة، قبل أف تقػؿ لو: أنت ال تفيع، قبل أف تغزب، كقبل أف تشتقع، كتؤذؼ، كتتجاىل 
 شمَب اآلخخيغ، كقبل أف تقف ىحا السػقف الحؼ ال تخضى عشو فكِّخ مِمضًِّا، بساذا يأمخؾ هللا ؟ 

َداِف َكِإيَتاِء ِذي اْلُقْخَب  َكَيْشَي  َعِغ اْلَفْحَذاِء َكاْلُسْشَكِخ َكاْلَبْغِي َيِعُطُكْع َلَعَمُكْع َتَحَكُخكفَ ﴿ ِإَف َّللَاَ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َكاإْلِ  ْْ 
(99 ) 

 ) سػرة الشحل (

 كسا أنظ مأمػر بالعجؿ فأنت مأمػر باإلحداف.

 السػقف األخبلقي ىػ اىع عامل لجخػؿ الشاس في ديغ هللا أفػاجًا: 

ردت أف يتيافت الشاس عمى اإلسبلـ كيجخمػا في ديغ هللا أفػاجًا كسا دخمػا في عيج الشبي عمضو الربلة إذا أ
كالدبلـ عمضظ بالسػاقف األخبلقضة، كإذا أردت أف تشفِّخ الشاس فبالغ في العبادات الذعائخية، كافعل ما تذاء مع 

 كصبلة، كحج، كزكاة، ماذا كاف مرضخه ؟الشاس مغ إيحاء، كشتٍع، فيحا الحؼ جاء يـػ القضامة برضاـ، 
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ُأَمِتي َيْأِتي َيْػـَ اْلِقَضاَمِة  )) َأَتْجُركَف َما اْلُسْفِمُذ َقاُلػا اْلُسْفِمُذ ِفضَشا َمْغ اَل ِدْرَىَع َلُو َكاَل َمَتاَع َفَقاَؿ ِإَف اْلُسْفِمَذ ِمغْ 
ـٍ َكَزَكاٍة َكَيْأِتي َقْج َشَتَع ىَ  ـَ َىَحا َكَضَخَب َىَحا َفُضْعَص  َىَحا ِمْغ ِبَربَلٍة َكِصَضا َحا َكَقَحَؼ َىَحا َكَأَكَل َماَؿ َىَحا َكَسَفَظ َد

َدَشاُتُو َقْبَل َأْف ُيْقَز  َما َعَمْضِو ُأِخَح ِمْغ َخَصاَياُىْع فَ  َْ َدَشاِتِو َفِإْف َفِشَضْت  َْ َدَشاِتِو َكَىَحا ِمْغ  ْت َعَمْضِو ُثَع ُشِخَح َْ َْ ُصِخ
 الَشاِر ((ِفي 

ُ َعْشُو[  ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

 كعشجئٍح يبكي الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كيقػؿ: إف ىحا لسػقف عرضب.

 الخمق الحدغ ىػ عامل التخجضح بضغ أي إنداف كأخخ: 

ىحا الجيغ جاء لضتسع حزخ مجمذ عمع، كصمى أربع ركعات، كدفع زكاة مالو، كانتيى األمخ ؟ ال لع يشتِو شيء، 
 مكاـر األخبلؽ، ال يػجج حجيث أكضح مغ ىحا الحجيث:

ْدَغ اأَلْخبلِؽ (( ُْ َع   )) ُبِعْثُت ألَتسِّ
 ]مالظ في السػشأ[

مع زكجتظ، كأكالدؾ، كجضخانظ، كزبائشظ، كأصحابظ، كالقاصي، كالجاني، مع أؼ إنداف كمخمػؽ، كحضػاف، كغ ذا 
 و، كالحؼ يؤكجه القخآف الكخيع: خمٍق حدغ، أشِعسو، كَتَخفَّْق ب

يِغ ) ُب ِبالجِّ  ( 2( َفَحِلَظ اَلِحي َيُجُع اْلَضِتضَع )1﴿ َأَرَأْيَت اَلِحي ُيَكحِّ
 ) سػرة الساعػف (

 ىػ نفدو، قاؿ تعالى: 

ِمَسَغ اَتَبَع َىَػاُه ِبَغْضِخ ُىًجى ِمَغ َّللَاِ ِإَف َّللَاَ اَل ﴿ َفِإْف َلْع َيْدَتِجضُبػا َلَظ َفاْعَمْع َأَنَسا َيَتِبُعػَف َأْىَػاَءُىْع َكَمْغ َأَضُل 
 ( 59َيْيِجي اْلَقْػـَ الَطاِلِسضَغ )

 ) سػرة القرز (

 فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ:

َدُشُيْع ُخُمًقا َكِخَضاُرُكْع ِخَضاُرُكْع ِلِشَداِئِيْع خُ  ْْ  ُمًقا (()) َأْكَسُل اْلُسْؤِمِشضَغ ِإيَساًنا َأ
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ألف مؤمغ صشُفيع في درجات، عامل الترشضف الخمُق الحدُغ، كميع يرمُّػف، كعامل التخجضح في شكل أدؽَّ ىػ 
 الخمُق الحدغ، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف خمقو القخآف، كقاؿ:

َدَغ َتْأِديِبي (( ْْ  )) َأَدَبِشي َربِّي َفَأ
 د []الدضػشي في الجامع الرغضخ عغ ابغ مدعػ 

 فقج َأَحبَّو أصحُابو ُحبًِّا جّسًا كسا قاؿ أبػ سفضاف:

 )) ما رأيت أْجًا يحب أْجًا كحب أصحاب محسٍج دمحمًا ((
 ]الدضخة الشبػية البغ ىذاـ[

 قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 )) َكِخَضاُرُكْع ِخَضاُرُكْع ِلِشَداِئِيْع ُخُمًقا ((
ُ َعْشُو[]التخمحؼ كقاؿ حجيث حدغ صحضح َعْغ َأِبي   ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

 فالقػؿ الذيضخ: الدكاج رؽ فمضشطخ أحجكع أيغ يزع كخيستو...:

 اد  َعِخيس  (()) ِإَذا َخَصَب ِإَلْضُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َكُخُمَقُو َفَدكُِّجػُه ِإال َتْفَعُمػا َتُكْغ ِفْتَشة  ِفي األْرِض َكَفدَ 
 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة[

 لقخأف الكخيع كتاب مػجد:ا

ثًا عغ سضجنا آدـ كزكجتو فقاؿ:   ربشا سبحانو كتعالى يقػؿ متحجِّ

ـُ ِإَف َىَحا َعُجّك َلَظ َكِلَدْكِجَظ َفبَل ُيْخِخَجَشُكَسا ِمَغ اْلَجَشِة َفَتْذَق  )  ( 117﴿ َفُقْمَشا َيا َآَد
 ) سػرة شو (

شاف، مغ الجشة فتذقضا، كلكغ ربشا سبحانو كتعالى قاؿ: فتذقى، كاف يشبغي أف يقػؿ: فتذقضا، ال يخخجشكسا، اث
بالسفخد، فاستشبط عمساء التفدضخ مغ ىحه اآلية أّف: شقاء الخجل ىػ شقاء لمسخأة، فإذا شقي الخجل شقضت معو 

 امخأتو، كالقخآف الكخيع مػجد.
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 دقة القخأف الكخيع كإعجازه: 

 ؿ لظ: أنا ال أكشد الحىب كالفزة، كربشا سبحانو كتعالى يقػؿ: ىشاؾ َلَفَتاٌت في المغة دقضقة ؛ مثبًل يقػ 

َباِر َكالُخْىَباِف َلَضْأُكُمػَف َأْمَػاَؿ الَشاِس ِباْلَباشِ  ْْ ِل َكَيُرُجكَف َعْغ َسِبضِل َّللَاِ ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا ِإَف َكِثضخًا ِمَغ اأْلَ
ْخُىْع ِبَعَحاٍب َأِلضٍع )َكاَلِحيَغ َيْكِشُدكَف الَحَىَب كَ   ( 34اْلِفَزَة َكاَل ُيْشِفُقػَنَيا ِفي َسِبضِل َّللَاِ َفَبذِّ

 ) سػرة التػبة (

ْت عمى الحىب كالفزة حرخًا، كالحؼ يكشد العسبلت الػرقضة يا تخػ ىل لو عبلقة  فيحه اآلية ِمغ القخآف الكخيع نرَّ
بيحا السػضػع ؟ بشز ىحه اآلية لضذ لو عبلقة، كلكغ القخآف ماذا قاؿ ؟ الحىب كالفزة كال يشفقػنيا، كاف مغ 

ا قاؿ: كال يشفقػنيا بالجسع، كاف ىحا مغ قبضل إعجاز السسكغ أف يقػؿ: كال يشفقػنيسا، أؼ الحىب كالفزة فمس
القخآف، لضذسل أؼَّ شيء في السدتقبل، ألّف في عيج الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف الساؿ الستجاكؿ ىػ الحىب 
كالفزة، كفي العرػر البلحقة أؼ شيٍء اتُِّخح نقجًا فحكسو حكع الحىب كالفزة، فخبشا عد كجل أشار إلى ىحا 

 الجسع  بزسضخ

 ﴿ كالحيغ يكشدكف الحىب كالفزَة كال يشفقػنيا   
كلضذ: كال يشفقػنيسا، فالعسبلت الشقجية كالػرقضة داخمٌة مع الحىب كالفزة، لحلظ قاؿ العمساء: لػ أف الشاس اتفقػا 

 عمى أف الشحاس نقجًا لحـخ كشده، كلػ اتخح الشاس الجمج نقجًا لحـخ كشده.

 فالقخآف الكخيع دقضق ججًا ؛ فكمسة 

 ﴿ فبل يخخجشكسا مغ الجشة فتذق   
 تعشي أفَّ شقاء الخجل ىػ شقاٌء لمسخأة.

بالسشاسبة فالسبمغ ميسا كاف كبضخًا إذا دفعَت زكاتو فمضذ بكشد، كالسبمغ ميسا كاف صغضخًا إف لع تؤَد زكاتو فيػ 
تو، كأنت لضذ لظ حق أف تتيع إنداًنا بالبخل إذا أّدػ زكاة كشد، فتعخيف الكشد: ىػ الساؿ الحؼ ال تؤدَّػ زكا

 مالو، كلحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 )) مغ أكثخ مغ ذكخ هللا فقج بخئ مغ الشفاؽ ((
 ] ابغ شاىضغ في التخغضب في الحكخ عغ أبي ىخيخة [
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 )) مغ ْسل سمعتو فقج بخئ مغ الكبخ ((
 ] كشد العساؿ عغ أبي أمامة[

 الذح مغ أدى زكاة مالو (( )) بخئ مغ
 ]أخخجو الصبخاني عغ جابخ بغ عبج هللا [

 لفتات لغػية مغ القخاف الكخيع: 

 كىشاؾ لفتاٌت لغػية أخخػ، يقػؿ هللا تعالى: 

ُق َأْف ُيْخُضػُه ِإْف َكاُنػا ُمْؤِمِشضَغ ) َْ  ( 62﴿ َيْحِمُفػَف ِباّلَِلِ َلُكْع ِلُضْخُضػُكْع َوَّللَاُ َكَرُسػُلُو َأ
 ) سػرة التػبة (

أف يخضػه، بزسضخ السفخد الغائب، ككاف يشبغي أف يقػؿ: وهللا كرسػلو أحق أف يخضػىسا، كال يخخجشكع مغ الجشة 
فتذقضا، كالحيغ يكشدكف الحىب كالفزة كال يشفقػنيسا في سبضل هللا، ىشالظ قاؿ: فتذقى، كىشاؾ قاؿ: يشفقػنيا، كىشا 

ه، كمشو استشبط الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أف: إرضاء رسػؿ هللا ىػ عضغ قاؿ: وهللا كرسػلو أحق أف يخضػ 
إرضاء هللا، كأف إرضاء هللا عد كجل ىػ عضغ إرضاء رسػؿ هللا، لحلظ قاؿ: " أحبػا هللا لسا يغجككع بو مغ نعسو 

 كأحبػني لحب هللا ".

ٌب شخري أبجًا، بل مصمبو أف ييتجؼ إنو تصابق كامل، كالحقضقة أّف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ لضذ لو مصم
الخمق إلى ربيع، كلضذ لو تػجضو خاص مغ عشجه، فيػ رسػؿ ال يشصق عغ اليػػ، فسحبتو ىي محبٌة هلل عد 

 كجل.

 الخمق الحدغ كاإلْداف إل  الدكجة عامبلف مخجحاف لتفاكت السؤمشضغ: 

 إذًا:

َدُشُيْع  ْْ  ُخُمًقا َكِخَضاُرُكْع ِخَضاُرُكْع ِلِشَداِئِيْع ُخُمًقا (()) َأْكَسُل اْلُسْؤِمِشضَغ ِإيَساًنا َأ
ُ َعْشُو[  ]التخمحؼ كقاؿ حجيث حدغ صحضح َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ
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حْضغ لتفاكت  كثسَّة أحاديث كثضخة كردت في إكخاـ الشداء، فكأف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ جعل عاممْضغ مخجِّ
ح الثاني اإلحداُف إلى الدكجة، كخضاركع خضاركع السؤمشضغ ؛ العامل ال سخجح األكؿ الخُمُق الحدغ، كالعامل السخجِّ

لشدائيع، ألف األسخة ىي المبشة األكلى في السجتسع، فإذا صمحت صمح السجتسع، كإذا فدجت فدج السجتسع، كىي 
تذغل حضدًا كبضخًا في القخآف، كألف  الخمضة األكلى، لحلظ اعتشى اإلسبلـ بيا عشاية كبخػ، حتى كانت أحكاـ الصبلؽ

أحكاـ الصبلؽ، كالدكاج، كغس البرخ، كآداب الجخػؿ كاالستئحاف، كالخخكج، كالخمػة ، كحج الداني، كحج القاتل، 
 كّميا متعمقة باألسخة، ككميا صػنًا لؤلسخة.

َدُشُيْع ُخُمًقا َكِخَضاُرُكْع ِخَضاُرُكْع ِلِشَداِئِيْع ُخُمًقا ((  ْْ  )) َأْكَسُل اْلُسْؤِمِشضَغ ِإيَساًنا َأ
ُ َعْشُو[  ]التخمحؼ كقاؿ حجيث حدغ صحضح َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

 : الجيغ الحي جاء بو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ىػ عبادات كمعامبلت كاخبلؽ معاً 

ىشاؾ شيء نتج عغ بعس التقدضسات التي قدسيا الفقياء، فقالػا: أكامخ هللا عد كجل بعزيا عبادات، كبعزيا 
معامبلت، كبعزيا أخبلؽ، عبادات، كمعامبلت، كأخبلؽ، فالعبادات ىي ىحه األكامخ الذعائخية ؛ فالربلة أف 

تدجج، كالرضاـ أف تستشع عغ الصعاـ، كالذخاب، كسائخ تقف، كتكبِّخ تكبضخة اإلحخاـ، كتقخأ الفاتحة كسػرة، كتخكع، ك 
السفصخات، مغ شمػع الفجخ الرادؽ إلى غخكب الذسذ بِشضة، كالحج كسا تعمسػف لو مشاسظ، كالدكاة ليا نراب، 
كليا مرارؼ، كما إلى ذلظ، فيحه العبادات بعزيا بجني، كبعزيا مالي، كبعزيا بجني كمالي، كبعزيا 

كالحج، فالفقياء فرمػا األكامخ الذعائخية التعبجية فدَسػىا عبادات، كاألكامخ االجتساعضة  مكاني، كبعزيا زماني
 في قػلو تعالى:

ُب َتْب َبْعُزُكْع َبْعزًا َأُيحِ ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اْجَتِشُبػا َكِثضخًا ِمَغ الَطغِّ ِإَف َبْعَس الَطغِّ ِإْثع  َكاَل َتَجَدُدػا َكاَل َيغْ 
ضع  ) ُجُكْع َأْف َيْأُكَل َلْحَع َأِخضِو َمْضتًا َفَكِخْىُتُسػُه َكاَتُقػا َّللَاَ ِإَف َّللَاَ َتَػاب  َرِْ َْ  ( 12َأ

 ) سػرة الحجخات (
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ـٍ َعَد  َأْف َيُكػُنػا َخْضخًا ِمْشُيْع َكاَل  ِنَداء  ِمْغ ِنَداٍء َعَد  َأْف َيُكَغ َخْضخًا ﴿ َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اَل َيْدَخْخ َقػـ  ِمْغ َقْػ
يَساِف َكَمغْ  َلْع َيُتْب َفُأكَلِئَظ ُىُع الَطاِلُسػَف  ِمْشُيَغ َكاَل َتْمِسُدكا َأْنُفَدُكْع َكاَل َتَشاَبُدكا ِباأْلَْلَقاِب ِبْئَذ ااِلْسُع اْلُفُدػُؽ َبْعَج اإلِْ

(11 ) 
 ) سػرة الحجخات (

كالغضبة، كالشسضسة، كاإلفظ، كالكبخ، كاالستعبلء، كاإليقاع بضغ الشاس، كالتفخيق، ىحه األكامخ  فالشيي عغ الكحب،
االجتساعضة ىي األخبلؽ، كالسعامبلت مغ أحكاـ البضػع كالصبلؽ، كالدكاج، كالعجة، كالشفقة، كالمقصة، كالعارية، 

عبادات، كمعامبلت، كأخبلؽ، سبق في ضغ  كاليبة، كاإليجار، ىحه كميا أحكاـ، فمسا قدع الفقياء األكامخ إلى
الشاس أك تػىسػا أف الجيغ ىػ العبادات، مع أف الجيغ الحؼ جاء بو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ىػ عبادات، 

 كمعامبلت، كأخبلؽ، كأف الحؼ يقـػ ببعزيا كيجع بعزيا اآلخخ فيػ كبشي إسخائضل. 

 اإلسبلـ بشاء شامخ كبضخ كقػاعجه خسذ: 

 ى: قاؿ تعال

ْثِع َكاْلُعْجَكاِف َكِإْف َيْأُتػُكْع ﴿ ُثَع َأْنُتْع َىُؤاَلِء َتْقُتُمػَف َأْنُفَدُكْع َكُتْخِخُجػَف َفِخيقًا ِمْشُكْع ِمْغ ِدَياِرِىْع َتَطاَىُخكَف َعَمْضِيْع  ِباإلِْ
َبْعِس اْلِكَتاِب َكَتْكُفُخكَف ِبَبْعٍس َفَسا َجَداُء َمْغ َيْفَعُل َذِلَظ ُأَساَرى ُتَفاُدكُىْع َكُىَػ ُمَحَخـ  َعَمْضُكْع ِإْخَخاُجُيْع َأَفُتْؤِمُشػَف بِ 

 ( 85اِفٍل َعَسا َتْعَسُمػَف )ِمْشُكْع ِإاَل ِخْدي  ِفي اْلَحَضاِة الُجْنَضا َكَيْػـَ اْلِقَضاَمِة ُيَخُدكَف ِإَل  َأَشجِّ اْلَعَحاِب َكَما َّللَاُ ِبغَ 
 ) سػرة البقخة (

 ضخًا كيغتاب الشاس ؟! فُػِجج تشاقس، فالحؼ يرمي ال يغتاب، أما أف يرمي كيكحب في البضع كالذخاء:يرمي حا

 )) ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ َعَم  اْلِخبَلِؿ ُكمَِّيا ِإال اْلِخَضاَنَة َكاْلَكِحَب ((
ُ َعْشُو[  ]أحسج َعْغ َأِبي ُأَماَمَة َرِضَي َّللاَّ

كقدػة في السعاممة، صبلة ككبخ ال تجتسع معًا، فمسا ضضَّق الشاُس مفيػـَ  فربلة ككحب، كصبلة كخضانة، كصبلة
 الجيغ إلى أربع عبادات خدخكا ك ضاعػا، مع أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ:

ـِ الَربلِة َكِإيَتاِء الَدَكاِة َكاْلَحجِّ )) ُبِشَي اإلْسبلـُ َعَم  َخْسٍذ َشَياَدِة َأْف ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َكَأَف ُمَحَسًجا َرُسػُؿ َّللَاِ َكِإقَ  ا
ـِ َرَمَزاَف ((  َكَصْػ

ُ َعْشُو[  ]البخارؼ َعْغ ابغ عسخ َرِضَي َّللاَّ
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إفَّ اإلسبلـ بشاء شامخ كبضخ، كقػاعجه خسذ، الذيادتاف كالرـػ كالربلة كالحج كالدكاة، كىي دعائع كلضدت 
كىع كبضخ، ليحا نزَّ عمضو الربلة كالدبلـ في األحاديث الحؼ قخأتيا البشاء، فإذا تػىسشا أنيا ىي البشاء، فشحغ في 

 عمى أسساعكع كفي ىحا الحجيث الحؼ ىػ مػضػع ىحا الجرس عمى ىحا األمخ:

َدُشُيْع ُخُمًقا َكِخَضاُرُكْع ِخَضاُرُكْع ِلِشَداِئِيْع ُخُمًقا (( ْْ  )) َأْكَسُل اْلُسْؤِمِشضَغ ِإيَساًنا َأ
ُ َعْشُو[]التخمحؼ كقاؿ حجي  ث حدغ صحضح َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

 كضفضة اكتداب األخبلؽ الحدشة: 

يػجج سؤاؿ ثاٍف ؛ يا تخػ ىحه األخبلؽ الحدشة كضف ُتكتدب ؟ عشجنا أخبلؽ حدشة تقمضجًا، كأخبلؽ حدشة أصضمة، 
 فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

 بالتحمع، كمغ يتحخ الخضخ يعصو، كمغ يتق الذخ يػقو (()) إنسا العمع بالتعمع، كإنسا الحمع 
 ]الجامع الرغضخ لمدضػشي عغ أبي الجرداء [

أؼ اكطع غضطظ، فأنت مغ الجاخل متأجج، كتغمي غمضانًا، كلكشظ مؤمغ، فاضبط أعرابظ كاسكت، كإذا غزبت 
ترشُّع حمع قدخؼ، كالثسغ أف فاسكت، كتػضأ، أك اغتدل، أك اخخج مغ البضت، فيحا صار حمسًا، كلكغ التحمع 

، فأنت  ، أْف ترصشع الكـخ تكػف حمضسًا أصضبًل، كأف تكػف متحمسًا، فأكؿ مخحمة بأف تتحمع، كإنسا الكـخ بالتكـخ
، كلكغ إذا تكخمت كعاكدت ىػػ نفدظ، ككقفت مػقفًا مشاىزًا لخغبتظ، فيحه ىي البصػلة.  متكـخ

حالة الجاخمضة ؛ الغمضاف الجاخمي مع االنزباط الخارجي، ىحا اسسو تحمُّع، إفَّ السؤمغ كقَّاؼ عشج كتاب هللا، كىحه ال
 فإذا فعمت ىحا شعخت أنظ جاىجت في سبضل هللا، كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 )) قجمتع خضخ مقجـ، كقجمتع مغ الجياد األصغخ إل  الجياد األكبخ: مجاىجة العبج ىػاه ((
  َعْشُو[]الجامع الرغضخ عغ جابخ َرِضَي َّللاَُّ 

إنو عسل بصػلي أف تجاىج نفدظ كىػاؾ، كىحا التحمُّع يعضشظ عمى أف ُتقِبل عمى هللا في صبلتظ، يا رب أنا 
كطست غضطي مغ أجمظ، كإرضاًء لظ، كطست غضطي كأنا أستصضع أف أفعل بو األفاعضل خػفًا مشظ، كبإمكاني أف 

كشي كطسُت مغ أجل أف تخضى عشي، انطخ إلى ىحا أدمخه فكطسُت شمبًا لخضاؾ، ك بإمكاني أف أسحقو، ل
التحمُّع، فإذا تحمَّست ككقفت بضغ يجؼ هللا عد كجل شعخت أف هللا راض عشظ، عشجئٍح إذا تجمى هللا عمضظ بأنػاره 
أصبحت ذا حمع أصضل، كالسخحمة الثانضة: إذا استفدؾ إنداف شعخَت بيجكء داخمي، كشعخَت أف ىحا مدكضغ بعضج 
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حا إنداف جاىل أرعغ، ىل تحبػف أف تعخفػف حقضقة الحمع ؟ لػ كشت شبضبًا كجاءؾ مخيس مراب عغ الحق، ى
بسخض جمجؼ خصضخ، ىل تغتاظ مشو ؟ ال، بل تذفق عمضو، كتخثي بحالو كتتألع لو، فكمسا ارتقى مدتػػ السدمع 

يغمي تذفضًا مشيع بجؿ أف يغزب مغ الشاس يغزب عمى عسميع، كبجؿ أف يحقج عمضيع يخثي حاليع، كبجؿ أف 
يبكي حدنًا عمى جيميع، كعمى ُبعِجىع عغ هللا عد كجل، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: إنسا الحمع بالتحمع، 
تتحمع، كىحا يحتاج إلى إرادة قػية، ُتقِبل عمى هللا عد كجل، فضمِقي هللا في قمبظ بعزًا مغ مكاـر األخبلؽ، لحلظ 

شج هللا عد كجل، فإذا أحب هللا عبجًا مشحو خمقًا حدشًا، كإفَّ الحمضع مػصػؿ، كالكخيع فإّف مكاـر األخبلؽ مخدكنٌة ع
مػصػؿ، كالدخي مػصػؿ، كالػدكد مػصػؿ، كالخحضع مػصػؿ، كإّف القاسي مقصػع، كالغزػب مقصػع، كالبخضل 

إلعخاض لو مقصػع، كالجباف مقصػع، فسكاـر األخبلؽ آثار الرمة، كمداكغ األخبلؽ أعخاض اإلعخاض، كا
أعخاض، كأعخاض اإلعخاض البخل، كالقدػة، كحبُّ الحات، كاألنانضة، كاالستعبلء، كالتذفِّي، كالحقج، فيحه كميا 

 أعخاض اإلعخاض، كثسار اإلقباؿ مكاـر األخبلؽ.

 الربغة كالفصخة: 

 لحلظ ربشا عد كجل مخًة قاؿ: 

ِشضفًا ِفْصَخَة َّللَاِ  َْ يِغ  يُغ اْلَقضُِّع َكَلِكَغ َأْكَثَخ  ﴿ َفَأِقْع َكْجَيَظ ِلمجِّ اَلِتي َفَصَخ الَشاَس َعَمْضَيا اَل َتْبِجيَل ِلَخْمِق َّللَاِ َذِلَظ الجِّ
 ( 39الَشاِس اَل َيْعَمُسػَف )

 ) سػرة الخـك (

 كمخٍة: 

َدُغ ِمَغ َّللَاِ ِصْبَغًة َكَنْحُغ َلُو َعاِبُجكَف ) ْْ  ( 138﴿ ِصْبَغَة َّللَاِ َكَمْغ َأ
 ) سػرة البقخة (

ىل ىشاؾ مغ فخؽ بضغ فصخة هللا كصبغة هللا ؟ شبعًا الفخؽ كبضخ، فالفصخة ىي التي فصخ عمضيا أؼ إنداف، 
كاإلنداف ُفِصخ عمى حب الكساؿ، كلضذ عمى الكساؿ، بل يحب الكساؿ، كثسَّة فخؽ كبضخ بضغ أف تكػف كامبًل كبضغ 

كزَّع األمػاؿ السدخكقة بضغ إخػانو كزَّعيا بالعجؿ، فيحه بالحخاـ كميا، أف تحب الكساؿ، فالدارؽ يحب العجالة، فإذا 
 كيقػؿ لدمضمو: ال تغر، كضع ىحه الحاجة.
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ىحه فصخة، كالفصخة شيء، كالربغة شيء آخخ، فاإلنداف إذا كانت لو صمة باهلل عد كجل، كألقى في قمبو أنػار 
إندانًا شاىج جخيحًا أمامو بحادث دىذ، كأمامو جسيػر الحق، عشجئٍح صار رحضسًا، كىحه رحسة أصمضة، فمػ أف 

مغ الشاس، ككميع يعخفػنو مغ الجضخاف، فبجافع مغ الحفاظ عمى سسعتو يبادر، كيأخح ىحا الجخيح إلى السدتذفى، 
كىحا مػقف اجتساعي ذكي لضذ فضو رحسة، أما السؤمغ فػضُعو آخخ، فمػ كاف الجخيح كحجه، فبجافٍع مغ حبو، 

تي تسؤل قبمو يبادر إلنقاذ ىحا اإلنداف، كالعسبلف مغ حضث الذكل متداكياف، كلكغ شتاف بضغ ىحا كرحستو ال
كذاؾ، فبضشيسا مدافة كبضخة، فيحا يفعل عسبًل ضاىخه الخحسة كباششو الدسعة، كىحا يفعل عسبًل ضاىخه الخحسة 

ر، أما العسل الثاني فعسل صحضح، كيسكغ لمقاضي أْف يحكع بالعجؿ،  كباششو الخحسة، فالعسل األكؿ عسل مدكَّ
ركا نداىتو فضخفعػه درجة، فيحا القاضي حكسو عجؿ، كلكشو  كيصسع أف يرل ىحا الحكُع إلى جيات عمّضة ، كيقجِّ
لضذ بعادؿ، أما حضشسا يكػف العجؿ جاريًا في دـ القاضي، فإنو يحكع بو دكف أف يفكخ بالثسخة، أك بالجداء، أك 

 بالتخقضة. 

 األرض مفصػر عم  ْب الكساؿ كالسربػغ في الكساؿ مػصػؿ باهلل تعال : كل إنداف في 

أف تحب الكساؿ شيء، كأف تكػف كامبًل شيء آخخ، أف تكػف كامبًل ىحا صبغة، كأف تحب الكساؿ فيحا فصخة، 
فكل إنداف في األرض مفصػر عمى حّب الكساؿ، أما السربػغ في الكساؿ فيحا السػصػؿ باهلل عد كجل، كأؼُّ 

 إنداف يحب الكساؿ، حتى الكافخ.

 )) يا داكد ذكِّخ عبادي بإْداني إلضيع فإف الشفػس جبمت عم  ْب مغ أْدغ إلضيا كبغس مغ أساء إلضيا. ((
 ] حجيث قجسي ركاه البضيقي عغ عسضخ بغ كىب [

 فيحا حجيث دقضق. 

َدُشُيْع ُخُمًقا َكِخَضاُرُكعْ  ْْ  ِخَضاُرُكْع ِلِشَداِئِيْع ُخُمًقا (( )) َأْكَسُل اْلُسْؤِمِشضَغ ِإيَساًنا َأ
ُ َعْشُو[  ]التخمحؼ كقاؿ حجيث حدغ صحضح َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

أنا أترػر إذا كانت أخبلُؽ اإلنداف شخسًة، كلضذ مدتقضسًا عمى أمخ هللا في كدب الساؿ، كفي إنفاقو، كعبلقاتو 
فيحا صبلتو، كصضامو، كحجو، كزكاتو، أعساؿ غضخ مججية، ألّف االجتساعضة كالسضسا مع الشداء غضخ مشزبصة، 

الربلة، كالرضاـ، كالحج، كالدكاة، ثسار االستقامة، أك سبب االستقامة، أما إذا انفرل الجيغ عغ الخُمق كانت 
 الصامة الكبخػ، كىحا ما حجث، فألف ممضػف مدمع أيغ كعج هللا عد كجل ليع بالشرخ ؟ قاؿ تعالى: 
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َشَغ َّللَاُ اَلِحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َكَعِسُمػا الَراِلَحاِت َلَضْدَتْخِمَفَشُيْع ِفي اأْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف اَلِحيَغ ﴿ َكَعَج  ِمْغ َقْبِمِيْع َكَلُضَسكِّ
َلَشُيْع ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمشًا َيْعبُ  ُجكَنِشي اَل ُيْذِخُكػَف ِبي َشْضئًا َكَمْغ َكَفَخ َبْعَج َذِلَظ َلُيْع ِديَشُيُع اَلِحي اْرَتَز  َلُيْع َكَلُضَبجِّ
 ( 55َفُأكَلِئَظ ُىُع اْلَفاِسُقػَف )

 ) سػرة الشػر (

سة مغ اثار الرمة باهلل:   القدػة مغ اثار البعج عغ هللا كالْخ

كالعبادة كسا تكمسُت عشيا في الخصب الساضضة تعشي غايًة في الخزػع، مع غاية في الحب، كشاعة شػعضة 
مسدكجٌة بسحبٍة قمبضة، أساسيا معخفٌة يقضشضة، تفزي إلى سعادة أبجية، كغاية الخزػع مع غاية السحبة، ىحه ىي 

 العبادة، قاؿ تعالى: 

 ﴿يعبجكنشي 
ي ِحلٍّ مغ كعػدؼ الثبلث، فمحلظ ىحا الحجيث ىجفو أف يخقى اإلنداف بشفدو مختضغ ؛ فإذا أخممتع فضسا عمضكع فأنا ف

مخة بترشُّع األخبلؽ الفاضمة بزبط نفدو، كاألخبلؽ السرصشعة ثسغ األخبلؽ األصضمة، كىحا مأخػذ مغ قػؿ 
 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: 

 )) إنسا الحمع بالتحمع، ك إنسا الكـخ بالتكـخ ((
صانع كدخ آلة غالضة، يسكغ أف تزخبو ضخبًا مبخحًا، كيسكغ أف تدبَّ أججاد أججاده، في ساعة غزب، عشجؾ 

كيسكغ أف تدكت أيزًا، لقج انكدخت اآللة ِمغ غضخ قرج، فإذا سكتَّ يسزي عسخ بكاممو كأنت متستع بيحا 
سشة، كأنت تذعخ بدعادة السػقف األخبلقي، يسزي عمى ىحه الحادثة شيخ كشيخاف، كسشة كسشتاف أك أربعػف 

كبضخة، ألنظ كشت حمضسًا، كما ركيت غمضمظ مشو، لحلظ أحج الرالحضغ ػ اسسو عرخكف باشا ػ كضع كقفًا فضو كل 
أنػاع األكاني، لكل شفل، أك صانع، أك أجضخ، أك زكجة، كدخ آنضة مغ األكاني يأتي إلى ىحا السكاف كيدتبجليا 

 بػاحجة ججيجة.

 شجيجًا، إلى درجة غضخ معقػلة في عبلقتو مع زكجتو، ػ كىحه القرة قجيسة ػ يأتي الداعة كيقػلػف: إف ىشاؾ رجبلً 
الثانضة عذخة، يجب أف تكػف الدكجة كاقفة كراء الباب معيا البذكضخ كالقبقاب، يجخل كيجخؼ تفتضًذا، كيحزخ 

، كىكحا معاممتو ليا، كلو كأس محخمة بضزاء، كيرعج إلى الخدانة كيسدح، فإذا تغضَّخ لػنيا أقاـ عمضيا الشكضخ
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شيضخ ػ كخيدتاؿ ػ يذخب بيا، فسخة كقع ىحا الكأس مغ يج الدكجة مغ أكؿ الجرج آلخخه فتػقعت أنيا شالق، فاهلل 
عد كجل رحسيا، كالكأس لع يكدخ، فيحه الدكجة لذجة فخحيا بشجاة ىحا الكأس مغ الكدخ شكخت ربيا شكخًا ال 

ؿ ليا: أريج كأسًا مغ الساء، فػقعت مغ يجه عمى الدجادة فكدخت، فابتدَست، فقاؿ حجكد لو، جاء زكجيا مداًء كقا
مِت كدَخىا إذًا   !!!    ليا: لساذا ابتدسِت ؟ تكمسي، فقاؿ ليا: أنت سيَّ

ىحه القدػة مغ آثار الُبعج عغ هللا، كالخحسة مغ آثار الرمة، فكاف لعرخكف باشا كقٌف فضو مغ جسضع أنػاع 
شفل، زكجة زكجيا ضالع، أك صانع كدخ آنضة كخاؼ مغ سضِّجه يعصضو قصعة مغ ىحه اآلنضة، فضعصضو  األكاني، فأؼُّ 

اآلنضة بكامميا، فكل إنداف أحزخ لو قصعة مغ إبخيق، أك كأسًا يعصضو بجاًل مشو، حتى يػفِّخ عمى الشاس 
 السذكبلت.

*** 

 مشاسظ الحج: 

 ساعات اإلمتحاف: 

، كالربلة، كالحج، كالدكاة، فيحه العبادات تعمضق عمى مشاسظ الحج، ككسا  قمت قبل قمضل: العبادات مشيا الرـػ
إما أف تكػف مشاسبة لدعادة اإلنداف فضيا، كإما أف تكػف عبئًا عمضو، فإذا سبقيا استقامة كالتداـ، كسبقيا شاعة هلل 

إنفاقو لو، كزكاجو، كشبلقو، فإذا في كل األكامخ ؛ في شعامو، كشخابو، كعبلقتو بدكجتو، كأكالده، ككدبو لمساؿ، ك 
سبق ىحه العبادات استقامة تامة تربح ىحه العبادات مشاسبة لبلتراؿ باهلل عد كجل، كقج خصخ في بالي قبل أف 
آتي إلى ىشا ساعات االمتحاف، ىحه الداعات إما أف تكػف أمتع ساعات الصالب، أك أصعب ساعاتو، فإذا كاف 

نػية أك الجامعة، كقج سبقيا دراسة جضجة، كحفع جضج، كعجـ ىجر لمػقت سابقًا، االمتحاُف ثبلث ساعات في الثا
كىحه الكتب قخأت سابقًا، كُلخِّرت، كحفطت، كنػقذت، كُحمَّت مدائميا، فحضشسا يخػ أف األسئمة كميا كاضحة 

كتقرضٌخ، كعجـ يذعخ الصالب بدعادة ال تػصف، كىػ في ىحه الداعات الثبلث كإذا سبق ىحا االمتحاَف إىساٌؿ، 
مصالعة، كانحخاؼ أخبلقي، تربح ىحه الداعات الثبلث عبئًا عمى الصالب، فالربلة مغ دكف استقامة صعبة، بل 

 ىي عبء، كثقضمة، فخبشا عد كجل كصف السشافقضغ، فقاؿ تعالى: 
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لَربَلِة َقاُمػا ُكَداَل  ُيَخاُءكَف الَشاَس َكاَل َيْحُكُخكَف َّللَاَ ﴿ ِإَف اْلُسَشاِفِقضَغ ُيَخاِدُعػَف َّللَاَ َكُىَػ َخاِدُعُيْع َكِإَذا َقاُمػا ِإَل  ا
 ( 142ِإاَل َقِمضبًل )

 ) سػرة الشداء (

بضغ أف تقػؿ: أرحشا بيا، أك أرحشا مشيا، كبضغ أف تخػ شيخ رمزاف شيخ الغفخاف، كالسحبة، كالعبادة، كبضغ أف 
قصخ، فتكػف حدب الذخع مدافخًا، كىشاؾ أناس يخبصػف سفخىع تخػ ىحا الذيخ عبئًا، فتخيج أف تدافخ خارج ال

ػا مغ الرضاـ، كيرػمػنو في الذتاء، حضث الضػـُ قرضخ، فيحه العبادات كمشيا الحج، ك  بخمزاف، حتى يتخمرُّ
الرضاـ، كالربلة، إف سبقتيا شاعة هلل عد كجل كاالمتحاف تسامًا، تخػ نفدظ شمضقًا كسعضجًا في كجو متألق، 

 شاف زئبقضتاف، كعمضيسا بخيق، كإذا لع يجرس الصالب ترفَّغ، كتزايق، كضجخ، كيخػ الػقت ثقضبًل عمضو. كالعض

 العبادات لغ تكػف مخجػة الشتائج كسا اراد هللا تعال  إال إذا سبقت بصاعة هللا: 

عد كجل، لحلظ:  ىحه العبادات إذا سبقتيا شاعات هلل عد كجل في كل األكامخ تربح مشاسبات لئلقباؿ عمى هللا
أرحشا بيا يا ببلؿ، كاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كسا تقػؿ الدضجة عائذة: " يحجثشا كنحجثو فإذا حزخت 

 الربلة فكأنو ال يعخفشا كال نعخفو ".

كسضجنا سعج بغ معاذ يقػؿ: " ثبلثة أنا فضيغ رجل، كفضسا سػػ ذلظ فأنا كاحج مغ الشاس ؛ ما صمضت صبلًة 
بغضخىا حتى أقزضيا، كال سسعت حجيثًا مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عمست أنو حق مغ هللا تعالى، كال فذغمت نفدي 

 سخُت في جشازٍة إال فحجثت نفدي بغضخ ما تقػؿ حتى أنرخؼ مشيا ".

ػف مع فاإلنداف قبل أف يحج يجب أف ييضِّئ نفدو لمحج ؛ بأف يدتقضع عمى أمخ هللا، كقبل أف يرمي يجب أف يك
هللا في غس برخه، كفي كدب مالو، كفي كل أعسالو، لحلظ ال تكػف ىحه العبادات مخجػة الشتائج كسا أراد هللا 
، ككع مغ صائع لضذ لو مغ  عد كجل إال في حالٍة كاحجة ؛ إذا سبقتيا شاعٌة هلل، لحلظ: قع فرلِّ فإنظ لع ترلِّ

امو إال التعب كالديخ، كمغ لع تشيو صبلتو عغ الفحذاء صضامو إال الجػع كالعصر، ككع مغ قائع لضذ لو مغ قض
 كالسشكخ لع يددد مغ هللا إال بعجًا، فيحه أشضاء أساسضة في الجيغ، كآف األكاف أف يصبقيا اإلنداف.

*** 
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 سضخة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 الحكسة مغ يتع الشبي الكخيع: 

كاختخت لكع في ىحا الضـػ ىحا الدؤاؿ لساذا كاف عمضو الربلة بقضت كمسة عغ سضخة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، 
كالدبلـ يتضسًا ؟ كالغخيب أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ُكِلج يتضسًا، كبمغ مغ العسخ ست سشػات، ك تػفضت أمو، 

 فالحقضقة أّف الُضتع مزاعف.

ـ شيء ثسضغ، أما أف يػلج يتضسًا عمضو أناس كثضخكف يسػت آباؤىع إما قبل الػالدة، أك بعجىا، كتبقى األـ، كاأل
الربلة كالدبلـ كأف تسػت أمو بعج ست سشػات، كلو ججّّ سضُج قخير، عبج السصمب أحّبو حبًا ال حجكد لو، ككاف 
ىحا الجج مكاف أبضو كأمو، كفي الدشة الثامشة تػفي ججه عبج السصمب، فسا ىحه الحكسة ؟ ججه سضج قخير، كأبػه 

، ككاف عبُج هللا الجػىخَة الػسصى في العقج، كأمُّو آمشُة مغ بشي الشجار، كالعمساء يقػلػف: مغ ِمغ أنجب أكالد ججه
 حكسة هللا عد كجل أف كاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يتضسًا، كىػ القائل:

َدَغ َتْأِديِبي (( ْْ  )) َأَدَبِشي َربِّي َفَأ
 ]الدضػشي في الجامع الرغضخ عغ ابغ مدعػد [

فكل عػامل التػجضو، كالخعاية، كالتمقضغ، كالتعمضع، كاالعتشاء عصمت كمُّيا، فإذا نبغ في أخبلقو، كفي عمسو، فيحا 
دلضل أف هللا سبحانو كتعالى كحجه الحؼ تػلَّى تخبضتو، لحلظ مخة سسعت كمسة اقذعخ ليا جمجؼ، قاؿ رجل آلخخ: إذا 

 لع يكغ لو أب فمضذ لو رب، فالخب ىػ كل شيء. 

  عد كجل أفقج الشبي الكخيع األب كاألـ كالجج كلكغ كفخ لو مغ يخع  امخه:هللا

ه في الدشة الثامشة  نبلحع الشبيَّ عمضو الربلة ك الدبلـ مع أنو ال يعخؼ أباه، كَفَقج أمَّو في سغ مبكخة، كَفَقج ججَّ
 مغ عسخه، كمع ذلظ قاؿ: 

َدَغ َتْأِديِبي (( ْْ  )) َأَدَبِشي َربِّي َفَأ
 غَّ هللا عد كجل ػ كسا يقػؿ العػاـ ػ يبمي كيعضغ.كلك

ىشاؾ فتاٌة حبذضة اسسيا "بخكة"، سسضت فضسا بعج بأـ أيسغ، كانت جاريٍة عشج أبضو، ىحه حزشتو كرعتو أحدغ 
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الخعاية، ككأنيا أمو، أـ أيسغ أك بخكة كعبج السصمب ججه أيزًا بأسباب عجيجة عصف عمضو عصفًا يفػؽ عصف 
بشاء، فؤلف عبج هللا كالج سضجنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كاف أحب األبشاء إلى عبج السصمب، لحلظ أحبو حبًا كثضخًا، اآلباء عمى األ

كأحب ابشو دمحمًا عمى حب أبضو، فكاف ىشاؾ حبّّ عمى حب، كىحه أـ أيسغ، بخكة، الجارية عصفت عمضو عصفًا 
، كلكْغ كفَّخ لو مغ يخعى أمخه.  كثضخًا فكانت لو كاألـ، فخبشا عد كجل أفَقَجه األبَ   كاألَـّ، كأفقجه الججَّ

 إعجاب عبج السصمب بالشبي الكخيع كتعمقو الذجيج بو: 

كاف ىشاؾ عادات في الجاىمضة، كمغ عادة عبج السصمب بغ ىاشع أف يتخح لو مجمدًا في الكعبة، يتحجث فضو إلى 
عبة، ككاف بشػه يجمدػف حػؿ فخاشو ذلظ حتى يخخج الخجاؿ، كيتحجثػف إلضو، فكاف يفخش لو فخاشًا في ضل الك

إلضيع، فبل يجمذ عمضو أحج مشيع إجبلاًل لو، كيعضِّغ لو مكاف أبشاء ججه عبج السصمب، فكانػا يجمدػف حػؿ ىحا 
الفخاش، كال يجخؤ أحج أف يجمذ عمضو إال الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فكاف يأتي كىػ غبلـٌ جفخ ػ كمعشى جفخ 

حة كنسػ ػ ك يجمذ عمى فخاش ججه، فضأتي أعسامو لضؤخخكه عشو، فكاف عبج السصمب يسشعيع إذا رآىع، أؼ فضو ص
كيقػؿ: دعػا ابشي إنو لضؤنذ ممكًا ػ أؼ يذع مشو رائحة السمظ ػ ثع يجمدو عمى فخاشو كيسدح ضيخه بضجه، كيدخه بسا 

ـ، كيخؽ لو رقًة لع يخؽ ليا كالٌج عمى كلجه، ككاف ال يخاه مشو ككاف يقخبو مشو، كيجنضو، كيجخمو عمضو إذا خبل كإذا نا
يأكل شعامًا إال إذا قاؿ أيغ دمحم ؟ عميَّ بابشي، ككاف يدسضو ابشو، فعبج السصمب ججه كاف معجبًا بو إعجابًا شجيجًا، 

دسػ، فكاف يعدؼ كمتعمًقا بو تعمقًا كبضخًا، ِلسا يخاه مغ آيات الدسػ، إنو شفل صغضخ عمضو عبلئع الشجابة، كعبلئع ال
 عغ الميػ الباشل، ككاف إذا ُدعي إلى الميػ ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: " لع أخمق ليحا ".

نحغ الكبار يا تخػ ىل لشا حخص عمى كقتشا ؟ ىل تقػؿ إذا دعضت إلى جمدة باشمة: لع أخمق ليحا، أك سيخة ال 
لع أخمق ليحا، ىل تعخؼ أنت لساذا خمقت ؟ يػجج مشيا فائجة مع أناس متكبخيغ، فيل تقػؿ مغ حضغ إلى آخخ: 

ىل اليجؼ مغ خمقظ كاضح أمامظ، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا كاف شفبًل صغضخًا كاف يقػؿ إذا دعي إلى 
ليػ األشفاؿ: "لع أخمق ليحا "، فكاف عبج السصمب يعجب بو أشج العجب، فكاف يعجب مغ كساؿ أدبو، كمغ سسػ 

عغ الميػ الباشل، كعغ تشدىو عغ التجني فضسا يتجنى بو األشفاؿ عادًة، مغ تيافت عمى خمقو، كمغ عدكؼ نفدو 
الصعاـ كالذخاب، أك تصمع إلى ما يجمبو اآلباء كاألبشاء، كل ىحه الرفات السذتخكة بضغ األشفاؿ كاف عمضو الربلة 

 كالدبلـ متخفعًا عشيا. 
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َدَشة : َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسػِؿ َّللَاِ ُأْسَػة   َْ 

 شيء آخخ ؛ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كسا قاؿ هللا عد كجل:

َدَشة  ِلَسْغ َكاَف َيْخُجػ َّللَاَ َكاْلَضْػـَ اآْلَِخَخ َكَذَكَخ َّللَاَ  َْ  ( 21 َكِثضخًا )﴿ َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسػِؿ َّللَاِ ُأْسَػة  
 ) سػرة األحداب (

لكل يتضع، ككسا سسعت أف دار األيتاـ في السضجاف عمى مجخميا لػحة كبضخة فضيا صػرة لقج جعمو يتضسًا، كىحا فخخ 
لسقاـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ككتب عمضيا " سضج األيتاـ دمحم عمضو الربلة كالدبلـ"، فإذا فقَج اإلنداُف أمَّو أك 

 أباه، كما تمقى عشاية كافضة، فبل يشدى أف لو ربًِّا يخعاه خضخ رعاية.

يقػؿ الخكاة: " إف حمضسة قجمت مكة، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ ابغ خسذ سشضغ فأضميا في الشاس ػ ضاع مشيا 
ػ فالتسدتو فمع تججه، فأتت عبج السصمب فأخبختو، فالتسدو عبج السصمب فمع يججه، فقاـ عشج الكعبة يجعػ كيقػؿ: ال 

ه إلّي، كاصص  ".اً شع عشجؼ يجه، فأنت الحؼ جعمتو لي عزجًا، كأنت الحؼ سسضتو دمحمىع أؼ الميع، أدِّ راكبي دمحمًا، أدِّ
فكاف ىشاؾ حخص بالغ عمضو مغ ِقَبل ججه، كمغ ِقبل مخبضتو، كلسا مات عبج السصمب أحذَّ الشبيُّ عمضو الربلة 

خه، لحلظ قالت كالدبلـ بألع الفاجعة، كأدرؾ ِعَطع السرضبة، كعخؼ أنو فَقج القمب الكبضخ، كىػ في الثامشة مغ عس
 أـ أيسغ: رأيت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يبكي خمف سخيخ عبج السصمب.

 كسئل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: أتحكخ يا رسػؿ هللا مػت عبج السصمب ؟ قاؿ: نعع كأنا يػمئٍح ابغ ثساني سشضغ. 

 السقاصج الستػخاة مغ الدضخة الذخيفة:

رجاف ؛ أكؿ مقرج؛ ىل يػجج ألحجنا ىجؼ، كلساذا أنت عمى كجو األرض ؟ ىحه المقصة مغ الدضخة لي مشيا مق
لساذا أنت ىشا في الجنضا ؟ ىل اليجؼ كاضح تسامًا، كالشبي قاؿ: " لع أخمق ليحا"، كأنت أماـ السػاقف الستعجدة 

 تقػؿ: لع أخمق ليحا، أـ تقػؿ: خمقت ليحا، فضجب أف تعخؼ لساذا أنت ىشا ؟

كاف اإلنداف يتضسًا، فخبسا تمّقى عشاية بذكل غضخ مباشخ تفػؽ حجَّ الخضاؿ، كقج يكػف الضتضع كالذيء الثاني: إذا 
ـ كال  أسعج الشاس، فسػضػع الُضتع، ككػنو نذأ فقضخًا، أك بعضجًا عغ كالجيو، أك في بضت مفكظ، ىحه كميا ال تقجِّ

خ.  تؤخِّ
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 كهلل درُّ َمغ قاؿ:

َطْتَظ ُجُفػُنَيا  َْ  َنػػْع َفاْلَسَخاِكُؼ ُكُمُيَغ َأَمافُ  َكِإَذا اْلِعَشاَيُة اَل

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 سضخة الشبي -باب الخجاء  -: اإلعجاد لمحج  98الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، كأرنا 

عمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاج
 الرالحضغ. 

 الخجاء :

أييا األخػة السؤمشػف؛ الزلشا في رياض الرالحضغ، ك "رياض" جسع ركضة، كنحغ الضـػ في باب ججيج ؛ ىػ باب 
 الخجاء : 

َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ِمَسْغ َشِيَج َبْجًرا ِمْغ اأْلَْنَراِر َأَنُو َأَت  )) َعْغ ِعْتَباَف ْبِغ َماِلٍظ َكُىَػ ِمْغ َأْصَحاِب َرُسػِؿ 
اَؿ ِمي َفِإَذا َكاَنْت اأْلَْمَصاُر سَ َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َقْج َأْنَكْخُت َبَرِخي َكَأَنا ُأَصمِّي ِلَقػْ 
 َأَنَظ َتْأِتضِشي َفُتَرمَِّي ِفي اْلَػاِدي اَلِحي َبْضِشي َكَبْضَشُيْع َلْع َأْسَتِصْع َأْف آِتَي َمْدِجَجُىْع َفُأَصمَِّي ِبِيْع َكَكِدْدُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ 

 َبْضِتي َفَأَتِخَحُه ُمَرِم  ((
 ] البخارؼ عغ عتباف بغ مالظ[

بغ مالظ كاف مسغ شيج بجرًا، ككاف يرمي بقػمو بشي سالع إال أف كاديًا في أياـ  فيحا الرحابي الجمضل عتباف
الذتاء يحػؿ بضغ بضتو كبضغ مرمى قػمو، ككاف ىحا الػادؼ يستمئ بالسضاه فضذق عمضو اجتضازه، فضقػؿ عتباف بغ 

 مالظ: 

 )) َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َقْج َأْنَكْخُت َبَرِخي((
 لظ[] البخارؼ عغ عتباف بغ ما

أؼ ضُعف برخؼ، كىحه الحػاس التي أكخمشا هللا بيا ىحه لحكسٍة بالغة قبضل انتياء العسخ تزعف، ككأنيا لفُت 
نطٍخ لصضٍف أْف يا عبجؼ ضُعف بُرخؾ، كشاب شعُخؾ، كانحشى ضيُخؾ، كضعفت قػُتظ فاستِح مشي أنا أستحِي 

سعو أحضانًا، كيذضب شعخه، كيذعخ بػىغ في مشظ، كىحا تشبضو لصضف مغ هللا حضث يزعف في اإلنداف برُخه كس
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 قػتو، كىحا مغ فزل هللا عمضشا، أف يا عبجؼ اقتخب الخحضل فساذا أعجدَت لمقائي؟ فيحا الرحابي الجمضل قاؿ: 

اَلِحي َبْضِشي َكَبْضَشُيْع َلْع َأْسَتِصْع ))َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َقْج َأْنَكْخُت َبَرِخي َكَأَنا ُأَصمِّي ِلَقْػِمي َفِإَذا َكاَنِت األْمَصاُر َساَؿ اْلَػاِدي 
 َحُه ُمَرِم  ((َأْف آِتَي َمْدِجَجُىْع َفُأَصمَِّي ِبِيْع َكَكِدْدُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َأَنَظ َتْأِتضِشي َفُتَرمَِّي ِفي َبْضِتي َفَأَتخِ 

 ] البخارؼ عغ عتباف بغ مالظ[

ككاف يـؤ قػمو في مربلىع فحاَؿ الػادؼ بضشو كبضغ قػمو،  فرحابي مغ عامة صحابة رسػؿ هللا ضعف برخه،
فجاء الشبيَّ عمضو الربلة كالدبلـ كسألو أف يدكره في البضت، كتمبضة الجعػة كاجبة، فسغ دعاؾ كجب حقو عمضظ، 

 كيقػؿ هللا عد كجل في الحجيث القجسي: 

َمَع َيْأُثُخ َعِغ َّللَاِ َعَد َكَجَل َقاَؿ: َكَجَبْت َمَحَبِتي ِلَمِحيَغ َيَتَحاُبػَف ِفَي ))َعْغ ُمَعاٍذ َعْغ َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكسَ 
 َكَيَتَجاَلُدػَف ِفَي َكَيَتَباَذُلػَف ِفَي ((

 ] أحسج عغ معاذ [

لو إذا أصابتو  أفتذعخ بحب عسضق ألخضظ السؤمغ، كأنو جدء مشظ، أك تتسشَّى لو الخضخ كسا تتسشَّاه لشفدظ؟ أتفخح
سخاء؟ أك ُتدخُّ إذا حمت مذكمتو؟ أييا األخػة ىحا مقضاس دقضق، فالسشافقػف مقضاسيع كسا كصفيع هللا عد كجل 

 فقاؿ: 

َدَشة  َتُدْؤُىْع َكِإْف ُتِرْبَظ ُمِرضَبة  َيُقػُلػا َقْج َأَخْحَنا َأْمَخَنا ِمْغ َقْبُل َكَيَتَػَلْػا كَ  َْ ػَف  ُىْع فَ ﴿ ِإْف ُتِرْبَظ  ُْ  ِخ
 [50] سػرة التػبة : 

 كالسشافق كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

))السشافقػف بعزيع لبعس غذذة متحاسجكف كلػ اقتخبت مشازليع، كالسؤمشػف بعزيع لبعس نرحة 
 متػادكف كلػ ابتعجت مشازليع ((

 ]التخغضب كالتخىضب لمسشحرؼ عغ أنذ[

 الرحابة الكخاـ :ثسار الجيغ لغ تقصف إال بالتخمق بأخبلؽ 

لػ كاف لظ بضت صغضخ، كزرَت أخاؾ، كرأيت بضتو كاسعًا مخيحًا، فعبلمة إيسانظ أف تفخح لو، كإف كاف ألخضظ دخل 
 كبضخ فعبلمة إيسانظ أف تفخح لو، ككأف ىحا الجخل لظ، كالجلضل أف هللا سبحانو كتعالى يقػؿ: 
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 َأْمَػاَلُكْع َبْضَشُكْع ِباْلَباِشِل ِإاَل َأْف َتُكػَف ِتَجاَرًة َعْغ َتَخاٍض ِمْشُكْع َكاَل َتْقُتُمػا َأْنُفَدُكْع ِإفَ ﴿َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اَل َتْأُكُمػا 
ضسًا    َّللَاَ َكاَف ِبُكْع َرِْ

 [29] سػرة الشداء : 

فًا مغ ِقَبل هللا عد كجل إفَّ ىحا الساؿ الحؼ تأكمو مغ أخضظ ىػ مالظ، فضجب أف تذعخ أنو مالظ، فؤلف كشت مكم
أف تحافع عمضو فؤَلف تستشع عغ أكمو مغ باب أكلى، كىكحا ربَّى اإلسبلـ السدمسضغ، فساؿ أخضظ ىػ مالظ في 

 الحفاظ عمضو، كىحه مغ عبلمة السؤمغ، كعبلمة السشافق أنو يحدج، قاؿ تعالى: 

َدَشة  َتُدْؤُىْع َكِإْف ُتِرْبَظ ُمِرضَبة   َْ ػَف   ﴿ ِإْف ُتِرْبَظ  ُْ  َيُقػُلػا َقْج َأَخْحَنا َأْمَخَنا ِمْغ َقْبُل َكَيَتَػَلْػا َكُىْع َفِخ
 [50] سػرة التػبة : 

فضذعخ السشافُق بالخاحة إذا ألست بالسؤمغ نازلٌة، بل إف هللا عد كجل تػعَّج ىؤالء الحيغ يحبػف أف تذضع الفاحذة 
 في الحيغ آمشػا، فقاؿ تعالى: 

َذُة ِفي اَلِحيَغ َآَمُشػا َلُيْع َعَحاب  َأِلضع  ِفي الُجْنَضا َكاآْلَِخَخِة َوَّللَاُ َيْعمَ ﴿ِإَف اَلِحيَغ يُ  ِْ ُع َكَأْنُتْع اَل ِحُبػَف َأْف َتِذضَع اْلَفا
 َتْعَمُسػَف  

 [19] سػرة الشػر : 

لكشيع في أعساقيع ارتاحػا أف لع يفعمػا شضئًا، كما تكمسػا كمسًة، كما تحخكػا، كما نصقػا ببشت شفة، كما تبدسػا 
تذضع ىحه الفاحذة بضغ السؤمشضغ، كىؤالء لضدػا بسؤمشضغ كربِّ الكعبة، كىحا الحؼ يتألع إذا أصاب السؤمغ خضخ، 
كيفخح إذا أصابو سػء، كيحدجه عمى ما آتاه هللا، ىحه عبلمة قصعضٌة عمى أنو مشافق، كنعػذ باهلل مغ الشفاؽ، ىحا 

مغ هللا أف يعصضظ ما أعصاه، لقج رفعو هللا فافخح، فإّف عدَّه عدُّؾ، كشأنو شأنظ، كتكخيسو  أخػؾ فافخح لو، كاشمب
 تكخيع لظ، فمحلظ ىحا الرحابي الجمضل قاؿ: 

 ))َكَكِدْدُت َيا َرُسػَؿ َّللَاِ َأَنَظ َتْأِتضِشي َفُتَرمَِّي ِفي َبْضِتي َفَأَتِخَحُه ُمَرِم ((
 ] البخارؼ عغ عتباف بغ مالظ[

 مادامت األمصار تحػؿ بضشي كبضغ قػمي. 

 )) َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َسَأْفَعُل ِإْف َشاَء َّللَاُ ((
 ] البخارؼ عغ عتباف بغ مالظ[
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إّف ىحا الحؼ يتخفع عغ إخػانو الفقخاء، كالزعاؼ، كالسداكضغ، ىحا لضذ مؤمشًا، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ جاءه 
عجؼ بغ حاتع فخحَّب بو، كدعاه إلى بضتو، كفي الصخيق استػقفتو امخأٌة مدكضشة فقضخٌة تكمِّسو، فػقف معيا الشبي 

 فقاؿ عجؼ بغ حاتع: وهللا ما ىحا بأمخ مِمظ. عمضو الربلة كالدبلـ شػيبًل يكمسيا في حاجتيا، 
كمخة سضجنا عسخ دخل عمى رسػؿ هللا فخأػ أثَخ الحرضخ في خجه الذخيف فبكى، كقاؿ: رسػؿ هللا يشاـ عمى 
الحرضخ ككدخػ ممظ الفخس يشاـ عمى الحخيخ؟! فقاؿ: يا عسخ إنسا ىي نبػٌة كلضدت ممكًا. فالشبي متػاضع، جمذ 

 رجل فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: مدكضغ يجمذ مع مدكضغ.  مع مدكضغ، فسخ بيسا

كسضجنا عسخ كاف في السدجج يسذي في المضل، كيبجك أنو مذى عمى أحج أعزاء رجل دكف أف يذعخ، كىحا 
؟ فقضل لو: أىكحا يقػؿ كىكحا تجضبوالخجل عربي السداج، فانفعل كقاؿ: أأعسى أنت؟ كال يجرؼ أنو عسخ فقاؿ: ال، 

ي فأجبتو، كقمت لو: ال لدُت أعسى، كىكحا كاف أصحاب الشبي، كنحغ ال نقصف ثسار الجيغ إال إذا فقاؿ: سألش
 تخمَّقشا بأخبلقيع، مغ التػاضع، كالبحؿ، كالعصاء، كخجمة الخمق، كأف تخػ نفدظ دكنيع. 

َشاَء َّللَاُ، َقاَؿ ِعْتَباُف: َفَغَجا َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو )) َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: َسَأْفَعُل ِإْف 
 َكَسَمَع َكَأُبػ َبْكٍخ ((

 ] البخارؼ عغ عتباف بغ مالظ[

 كىحا تعمضع لشا، فبل تحىب إلى مكاف كحجؾ، كلضكغ معظ رفضق. 

َع: َسَأْفَعُل ِإْف َشاَء َّللَاُ َقاَؿ ِعْتَباُف: َفَغَجا َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو )) َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسمَ 
ضَغ اْرَتَفَع الَشَياُر، َفاْسَتْأَذَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَأِذنْ  ِْ َت  دَ َكَسَمَع َكَأُبػ َبْكٍخ  َْ َخَل ُت َلُو َفَمْع َيْجِمْذ 
َضٍة ِمَغ اْلَبْضِت، َفقَ  ِْ ـَ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ اْلَبْضَت ُثَع َقاَؿ: َأْيَغ ُتِحُب َأْف ُأَصمَِّي ِمْغ َبْضِتَظ، َقاَؿ َفَأَشْخُت َلُو ِإَل  َنا ا
 َعَمْضِو َكَسَمَع َفَكَبَخ َفُقْسَشا َفَرَفَشا َفَرَم  َرْكَعَتْضِغ ُثَع َسَمَع ((

 ] البخارؼ عغ عتباف بغ مالظ[

خصو عم  السػدة بضشو كبضغ أصحابو :  ْكسة الشبي ْك

بضت القرضج مغ ىحا الحجيث لع يأِت بعج، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ ما جاء عمى مػعج، ِلِع َلْع يأِت عمى 
أاّل يكخمػه، فقاؿ راكؼ  مػعج؟ خذضة أف يتكمف ىؤالء لو، فجاءىع ببل مػعج، كىع حضشسا قِجمػا عمضو َعُطع عمضيع

 الحجيث عتباف بغ مالظ: 
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َبْدَشاُه َعَم  َخِديَخٍة َصَشْعَشاَىا َلُو(( َْ  ))َقاَؿ: َك
 ] البخارؼ عغ عتباف بغ مالظ[

ـ لو ىحا الصعاـ،  كيبجك أنيا حبلكة سكخ كشحضغ، أكمة سخيعة، كمعشى َحَبْدَشاُه أؼ رجػناه أف يشتطخ حتى نقجِّ
ـُ الزضف مغ ال  دشة الشبػية، فسغ أكـخ أخاه فكأنسا أكـخ ربَّو. كإكخا

َبْدَشاُه َعَم  َخِديَخٍة َصَشْعَشاَىا َلُو، َقاَؿ: َفآَب ِفي اْلَبْضِت ِرَجاؿ  ِمْغ َأْىِل الَجاِر َذُكك َعجَ  َْ  ٍد َفاْجَتَسُعػا (()) َقاَؿ: َك
 ] البخارؼ عغ عتباف بغ مالظ[

كلع يأِت بعج بضُت القرضج، فبضت القرضج أف مغ ىؤالء مَّسغ يدكغ في ىحه السشصقة رجل اسسو مالظ بغ 
ْخُذِغ.. " فأيغ مالظ كِلَع َلْع يأِت معك َخْضِذِغ َأِك اْبُغ الجُّ ع؟ لقج كاف الجخضذغ، َفَقاَؿ َقاِئٌل ِمْشُيْع: َأْيَغ َماِلُظ ْبُغ الجُّ

ي ذىشو كاحجًا كاحجًا، ككمسا عبل مقاـ اإلنداف عشج هللا عطسْت رحستو كشفقتو، كعُطع حبو إلخػانو، أصحابو ملسو هيلع هللا ىلص ف
كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ سأؿ عغ مالظ، كيا لضتو لع يدأؿ عشو. َفَقاَؿ َبْعُزُيْع: "َذِلَظ ُمَشاِفٌق ال ُيِحبُّ َّللاََّ 

 قط كبجأ يشتقس الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كال يرمي، يبجك ىكحا. َكَرُسػَلُو " كيبجك أنو تخمَّف بو الخكُب، كس

َكَسَمَع ال " ما ىحا ؟ ما )).......َفَقاَؿ َبْعُزُيْع: َذِلَظ ُمَشاِفق  ال ُيِحُب َّللَاَ َكَرُسػَلُو َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو 
ة، لػ قاؿ: لضذ مشافقًا كىع يدسعػف مشو كبلـ الشفاؽ لذكػا في ىػ بسشافق، أك ال تقػلػا ذلظ، ىشا سخ الشبػ 

ْكع رسػؿ هللا، كلػ قاؿ: نعع ىػ مشافق، ككصل ىحا إلضو لكاف ىحا الكبلـ ْجابًا بضشو كبضغ الشبي عمضو الربلة 
لضذ كحلظ،  كالدبلـ، فالشبي قاؿ: ال، فمكع أف تفيسػا "ال"، أي ال تقػلػا ذلظ أمامي، كلكع أف تفيسػا "ال"، أنو

فإذا نقمَت ىحه "ال" إل  مالظ بضغ الجخضذغ يفيسيا أف الشبي نياىع عم  أف يتيسػه بالشفاؽ، كإذا سسع أصحاب 
الشبي كمسة ال مغ الشبي ربسا فيسػىا ال تقػلػا كحلظ، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ ْخيز عم  أصحابو 

خيز عم  السػدة بضشو كبضشيع، فأي شيء يقصع ىحه الس ػدة إنسا يقصعيع عغ هللا عد كجل لحلظ قاؿ: اَل ْك
ُع، َقاَؿ َفِإَنا َنَخى َكْجَيُو َكَنِرضَحَتُو َتُقْل َذِلَظ َأال َتَخاُه َقْج َقاَؿ ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ ُيِخيُج ِبَحِلَظ َكْجَو َّللَاِ، َقاَؿ َّللَاُ َكَرُسػُلُو َأْعمَ 

 ِإَل  اْلُسَشاِفِقضَغ ((
خؼ انحخافًا خصضخًا، كأنو بعضج بعجًا كبضخًا، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: ال، أْؼ ال أريج أف أسسع يبجك أنو مشح

د لدانظ أف تثشي عمى إخػانظ، ال أف تحميع، ألنظ إذا  ىحا الكبلـ، أحب أف أخخج إلضكع كأنا سمضع الرجر، فعػِّ
ه إلضو. ذمست أخاؾ كذاؾ ذَـّ أخاه، أصبح السجتسع اإلسبلمي مفتَّ   ًتا، فانرح أخاؾ مباشخًة، كادُع هللا أف يخدَّ
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َخـَ َعَم  الَشاِر َمْغ َقاَؿ ال ِإَلَو إِ  َْ  ال َّللَاُ َيْبَتِغي ِبَحِلَظ َكْجَو َّللَاِ(()) َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفِإَف َّللَاَ َقْج 
 الظ أك ال تشصبق: ىحه قاعجة عامة قج تشصبق عمى م

َخـَ َعَم  الَشاِر َمْغ َقاَؿ ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َيْبَتِغي ِبَحِلَظ َكْجَو َّللَاِ (( َْ (( 
الحؼ استػقفشي في ىحه القرة أك ىحا السػضػع السػجػد في باب الخجاء مغ كتاب رياض الرالحضغ كالحجيث 
رقسو أربعسئة كسبعة عذخ، حكسة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كحخصو عمى السػدة بضشو كبضغ أصحابو، كحخصو 

تتسة، قبل سشتضغ أك ثبلث كقعت تحت عمى أالَّ يشصق اإلنداف إال بسا فضو خضخ، كبالذيء الحدغ، لكغ لمقرة 
يجؼ مجمة فضيا مػضػع عغ تبػؾ قخأت السػضػع فإذا فضو حجيث عغ مدجج ضخار الحؼ أسدو السشافقػف، كجاء 
في ىحا الحجيث أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أرسل اثشضغ مغ صحابتو الكخاـ أحجىع مالظ بغ الجخضذغ، كىحا 

الحخص البالغ عمى سبلمة صجر ىحا الرحابي، أك ىحا الخجل الحؼ اتُِّيع السػقف األخبلقي السعتجؿ، كىحا 
بالشفاؽ، كمسة ال مغ رسػؿ هللا التي تعشي أشضاء كثضخة أعادت ىحا الخجل إلى جادة اإليساف، كأصبح صحابضًا 

 جمضبًل، ككمفو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ بيجـ مدجج ضخار. 

ُع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ ِباْلَكِمَسِة ِمْغ ِرْضَػاِف َّللَاِ ال ُيْمِقي َلَيا َبااًل َيْخَفُعُو َّللَاُ ِبَيا َدَرَجاٍت َكِإَف اْلَعْبَج َلَضَتَكمَ )) ِإَف اْلَعْبَج َلَضَتَكَمُع 
 َسَخِط َّللَاِ ال ُيْمِقي َلَيا َبااًل َيْيِػي ِبَيا ِفي َجَيَشَع((

 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة [

كَّج، فيحه الصُّخفة ربسا جخحت فبلنًا، كىحا التعمضق ربسا كدخ قمب فبلف، كىحه االبتدامة في ىحا فقبل أف تشصق تأ
 السكاف ربسا آلست فبلًنا، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا قالت الدضجة عائذة عغ صفضة إنيا قرضخة قاؿ: 

ْدُبَظ ِمْغ َصِفَضَة َكَحا َكَكَحا َقاَؿ َغْضُخ ُمَدَجدٍ  َْ َتْعِشي َقِرضَخًة َفَقاَؿ َلَقْج ُقْمِت َكِمَسًة َلْػ ُمِدَجْت ِبَساِء اْلَبْحِخ َلَسَدَجْتُو  )) 
َكْضُت ِإْنَداًنا َكَأَف ِلي َكَحا َكَكَحا (( َْ ُب َأنِّي  ِْ َكْضُت َلُو ِإْنَداًنا َفَقاَؿ َما ُأ َْ  َقاَلْت َك

 ] أبػ داكد عغ عائذة[

ؽ، كال أشخب الخسخ، ىحه كبائخ مفخكغ مشيا، كىحه الكبائخ ال يفعميا عامة السدمسضغ، فاإلسبلـ لع َيُعْج أنا ال أسخ 
كلكغ ماذا بقي؟ بقي ىحا المداف، فكمسة كاحجة قج تفدج، كقج تقصع، ىشاؾ أخ يحزخ معشا، فجمذ يػًما مع عجد 

ؿ السجمذ إلى غضبة َفَشَفخ لساذا الغضبة؟ عشجما قاؿ هللا عد كجل  : مغ اإلخػة، فتحػَّ
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َتْب َبْعُزُكْع َبْعزًا َأُيِحُب ﴿َيا َأُيَيا اَلِحيَغ َآَمُشػا اْجَتِشُبػا َكِثضخًا ِمَغ الَطغِّ ِإَف َبْعَس الَطغِّ ِإْثع  َكاَل َتَجَدُدػا َكاَل َيغْ 
ُجُكْع َأْف َيْأُكَل َلْحَع َأِخضِو َمْضتًا َفَكِخْىُتُسػُه َكاَتُقػا َّللَاَ ِإَف َّللَاَ  َْ ضع  َأ   َتَػاب  َرِْ

 [12] سػرة الحجخات : 

 ىحا نيي إليي يقتزي التخؾ: 

َت  َيْدَتِقضَع ِلَداُنُو َكال َيجْ  َْ َت  َيْدَتِقضَع َقْمُبُو َكال َيْدَتِقضُع َقْمُبُو  َْ ُخُل َرُجل  اْلَجَشَة ال َيْأَمُغ )) ال َيْدَتِقضُع ِإيَساُف َعْبٍج 
 َجاُرُه َبَػاِئَقُو ((

 أحسج عغ أنذ [] 

فانتِق أجسل كمسة، كألصف عبارة، كراِع شعػر إخػانظ، كشعػر السؤمشضغ، كالسدمسضغ، فبل تفزح، كال تذكظ، كال 
تشتقج، كال تحسخ الػجػه، كىكحا فَعل الشبيُّ عمضو الربلة كالدبلـ، فبكمسة ال يفيسيا ابغ الجخضذغ أنو يشياىع عغ 

 سػؿ ال تقػلػا ذلظ، ىحه الكمسة كمسٌة نبػية. ىحا الكبلـ، كالتي يفيسيا أصحاب الخ 

 قخاءة سضخة الشبي أك االستساع إل  تفرضبلتيا شيء أساسي في الجيغ :

يا أييا األخػة األكاـر ؛ قخاءة سضخة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، أك االستساع إلى تفرضبلتيا شيء أساسي في 
سعُج بُغ معاٍذ إلى الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كقاؿ: " يا رسػؿ الجيغ، ألف مػاقفو تذخيع، كأنا ال أندى يـػ جاء 

 -هللا إف قػمي كججكا عمضظ في أنفديع، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: كِلَع يا سعج؟ قاؿ: لسا كزعت مغ ىحا الفيء 
بادر الشبيُّ قاؿ: أيغ أنت مشيع يا سعج؟ قاؿ: ما أنا إال مغ قػمي، قاؿ: فاجسع لي قػمظ، ف –أؼ تػزيع الغشائع 

عمضو الربلة كالدبلـ ىػ بشفدو، كبجأ باستخضائيع، مع أنو ال حق ليع في أف يججكا عمضو في أنفديع فيػ نبي 
مخسل كال يشصق عغ اليػػ، كأفعالو كميا حكضسة، كمع ذلظ قاؿ لو: اجسع لي قػمظ ككقف فضيع خصضبًا، فقاؿ 

جتسػىا عمَي في أنفدكع، مغ أجل لعاعٍة مغ الجنضا تألفت بيا عمضو الربلة كالدبلـ: مقالة بمغتشي عشكع، كججٌة كج
قػمًا لضدمسػا كككمتكع إلى إسبلمكع، أما أنكع لػ شئتع كقمتع فمرجقتع كلرجقتع بو، آتضتشا مكحبًا فرجقشاؾ. بساذا بجأ 

حسًة بيع، كتحببًا إلضيع، الشبي؟ ىل بجأ بفزمو عمضيع؟ ال، بل بجأ بفزميع عمضو تصضضبًا لقمػبيع، كتمضضشًا لسػاقفيع، كر 
كعالًة فأغشاكع هللا؟  -أندضتع فزمي عمضكع  -كقاؿ ليع: يا معذخ األنرار ألع تكػنػا ضبلاًل فيجاكع هللا بي؟ 

كأعجاء فألف هللا بضغ قمػبكع؟ أما تخضػف أف يحىب الشاس بالذاة كالبعضخ، كتخجعػا أنتع بخسػؿ هللا إلى رحالكع؟ 
 كػا حتى أخزمػا لحاىع. فقالػا: رضضشا رضضشا، كب
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ىحا مػقف، فإذا كاف حػلظ شخز تألع فراِلْحو أنت، كلػ كاف الحق عمضو، فابجأ أنت كاستجمب قمبو، كلضغ لو 
مػاقفو، كاعتحر لو، كذكِّخه بفزمو كمكانتو، كىحا مغ سشة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فقخاءة سشة الشبي عمضو 

اسي في الجيغ، فالقخآف مصبق في سشة الشبي، الربلة كالدبلـ لضدت مغ باب إضافة السعمػمات، إنيا شيء أس
كالقخآف يتمى في السرحف كمصبق في أخبلؽ الشبي، كفي سضختو كأفعالو، فمحلظ لضذ مغ نافمة القػؿ أف نسزي 

 كقتًا مع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في سضختو. 

 الجركس السدتفادة مغ الحجيث التالي :

 أعضج عمضكع قخاءة الحجيث سخيعًا: 
ْضِو َكَسَمَع َكَعَقَل ِغ اْبِغ ِشَياٍب َقاَؿ: َأْخَبَخِني َمْحُسػُد ْبُغ الَخِبضِع األْنَراِرُي َأَنُو َعَقَل َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعمَ ))عَ 

ْبَغ َماِلٍظ األْنراِرَي َرِضي َّللَا َعْشو  َمَجًة َمَجَيا ِفي َكْجِيِو ِمْغ ِبْئٍخ َكاَنْت ِفي َداِرِىْع َفَدَعَع َمْحُسػد  َأَنُو َسِسَع ِعْتَبافَ 
ي َساِلٍع َكَكاَف َيُحػُؿ َبْضِشي َكَكاَف ِمَسْغ َشِيَج َبْجًرا َمَع َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َيُقػُؿ ُكْشُت ُأَصمِّي ِلَقْػِمي ِبَبشِ 

ُق َعَمَي اْجِتَضاُزُه ِقَبَل َمْدِجِجِىْع َفِجْئُت َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفُقْمُت َكَبْضَشُيْع َكاٍد ِإَذا َجاَءِت األْمَصاُر َفَضذُ 
ُزُه َفَػِدْدُت  َعَمَي اْجِتَضاَلُو: ِإنِّي َأْنَكْخُت َبَرِخي َكِإَف اْلَػاِدَي اَلِحي َبْضِشي َكَبْضَغ َقْػِمي َيِدضُل ِإَذا َجاَءِت األْمَصاُر َفَضُذقُ 
َع: َسَأْفَعُل، َفَغَجا َعَمَي َأَنَظ َتْأِتي َفُتَرمِّي ِمْغ َبْضِتي َمَكاًنا َأَتِخُحُه ُمَرِم  َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسمَ 

يع َبْعَج َما اْشَتَج الَشَياُر َفاْسَتْأَذَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َكَأُبػ َبْكٍخ َرِضي الَميع َعشْ 
َت  َقاَؿ: َأْيَغ ُتِحُب َأْف ُأَصمَِّي ِمْغ َبْضِتَظ َفَأَشخْ  َْ ُت َلُو ِإَل  اْلَسَكاِف اَلِحي الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَأِذْنُت َلُو َفَمْع َيْجِمْذ 

ُب َأْف ُأَصمَِّي ِفضوِ  ِْ ـَ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسَمَع َفَكَبَخ َكَصَفْفَشا َكَراَءُه َفَرَم  َرْكَعَتْضِغ ُثَع َسَمعَ  ُأ َكَسَمْسَشا  َفَقا
ضَغ َسَمَع َفَحَبْدُتُو َعَم  َخِديٍخ ُيْرَشُع َلُو َفَدِسَع َأْىُل الَجاِر َرُسػَؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعمَ  ْضِو َكَسَمَع ِفي َبْضِتي َفَثاَب ِرَجاؿ  ِْ

َت  َكُثَخ الخَِّجاُؿ ِفي اْلَبْضِت، َفَقاَؿ َرُجل  ِمْشُيْع: َما َفَعَل َماِلظ  ال َأَراُه، َفَقاَؿ َرُجل  ِمْشيُ  َْ ْع: َذاَؾ ُمَشاِفق  ال ُيِحُب ِمْشُيْع 
يع َعَمْضِو َكَسَمَع: ال َتُقْل َذاَؾ َأال َتَخاُه َقاَؿ ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َيْبَتِغي ِبَحِلَظ َكْجَو َّللَاَ َكَرُسػَلُو، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  المَ 

ِجيَثُو ِإال ِإَل  اْلُسَشا َْ َّللَاِ َصَم  الَميع ِفِقضَغ، َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ، َفَقاَؿ: َّللَاُ َكَرُسػُلُو َأْعَمُع، َأَما َنْحُغ َفَوَّللَاِ ال َنَخى ُكَدُه َكال 
َخـَ َعَم  الَشاِر َمْغ َقاَؿ ال ِإَلَو ِإال َّللَاُ َيْبَتِغي ِبَحِلَظ َكْجَو َّللَاِ  َْ   ((َعَمْضِو َكَسَمَع: َفِإَف َّللَاَ َقْج 

 ]متفق عمضو َعِغ اْبِغ ِشَياٍب[
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غ بأخضظ، كتمتسذ لو العحر، كتعضشو إّف ىحه القرة تعمسشا الذيء الكثضخ، تعمسظ أف تزبط لدانظ، ك تحدغ الط
عمى الذضصاف، ال أف تعضغ الذضصاف عمضو، كتعمسشا الحمع، كالشَفذ الصػيل، كالدتخ، كتعمسشا الكبلـ السػزكف 
السجركس، كأّف الكمسة ربسا أفدجت عبلقة، كقصعت إندانًا عغ هللا عد كجل، فيحه قرٌة تعمسشا أشضاء كثضخة، كىي 

اب في حجيث متفق عمضو، كمعشى متفق عمضو أؼ اتفق عمضو اإلماـ البخارؼ رحسو هللا كسا كردت في ىحا الكت
تعالى، كاإلماـ مدمع، كأعمى درجة مغ األحاديث الذخيفة ما اتفق عمضو الذضخاف، كحضشسا نحكخ أنو متفق عمضو، 

جه، أك ركاه اإلماـ مالظ، كأنو حجيث صحضح، كأنو ركاه الذضخاف، أك ركاه البخارؼ كمدمع، أك اإلماـ أحسج في مدش
أك كحا ككحا، فإف ىحه عشاية في تخخيج الحجيث، كأخصخ ما في الشقل صحتو، كالحجيث ُتبشى عمضو عقضجة، كيبشى 
عمضو حكع شخعي، كيبشى عمضو مػقف، كعصاء، كأخح، كقصضعة، ك صمة، فإذا كاف الحجيث مػضػعًا أك ضعضفًا 

خصأ، لحلظ أكثخ مذكبلت السدمسضغ في ىحا العرخ أساسيا تفخقٌة  ُبِشضت عمى خصأ، كما ُبِشي عمى خصأ فيػ
 جاءتيع مغ أحاديث مػضػعة، أك مغ أحاديث ضعضفة، لحلظ الرحة الرحة في ركاية األحاديث.

ىحا الكتاب الحؼ نأخح مشو األحاديث ؛ رياض الرالحضغ لئلماـ الشػكؼ، كتاٌب أجسع العمساء عمى أف كل  
ا في قسة الرحاح، إما ركاية ركاه البخارؼ، أك مدمع، أك ركاه الذضخاف كبلىسا، لحلظ أحاديثو صحضحة، بل إني
 قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 ))إف ىحا العمع ديغ، فانطخكا عسغ تأخحكف ديشكع((
 ]الحاكع في السدتجرؾ عغ أنذ[

فإذا أخحتسػه مغ حجيث مػضػع أك ضعضف كاف الخصأ كالخمل كاالنحخاؼ، كىحا الحؼ دفعشي إلى تقخيخ ىحا 
الكتاب، فإذا اقتشى اإلنداُف ىحا الكتاب كجعمو في مكتبتو فيػ أفزل، ألف بضًتا إسبلمضِّا مغ دكف مكتبة بضت 

، كآخخ في الفقو السبدط، فقج يخصخ خِخٌب، فكتاب في الحجيث، ككتاب في الدضخة، كآخخ عغ أصحاب رسػؿ هللا
في بالظ سؤاؿ لع تعخؼ أف تجضب عمضو كقج تدتحي أف تصخحو عمى اآلخخيغ، نػاة مكتبة صغضخة، فاسأؿ مغ تثق 
بعمسو، فأّؼ كتاب أفزل في الفقو الحشفي اقَتِشو، كأؼ كتاب في الحجيث، كفي الدضخة، فأحضانًا تزصخ أف تقخأ عغ 

شضئًا، وهللِا إف اإلنداف الرادؽ إذا قخأ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص شضئًا مغ سضختو، ربسا نقمتو الدضخة إلى  رسػؿ هللا في الدضخة
ا، لحلظ  ه إلضظ شجِّ عرخ الشبي، فضشدى أنو مػلػد في الذاـ، كفي عاـ كحا، إف أفعاؿ الشبي كمػاقفو الخائعة تذجُّ

 ة كالدبلـ. أمتع شضئًا تقخأه أف تقخأ عغ الشبي عمضو الربل

* * * 
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 مغ أعّج نفدو في بمجه إعجادًا قػيًا قصف ثسار ىحا اإلعجاد في الحج :

الحقضقة كشت الضـػ في اجتساع متعمق بالحج فدسعت أحج الخصباء يقػؿ: إف ىحا الحاج يحىب إلى الجيار السقجسة 
لو الخكػب، كناـ في السكاف كيعػد، فإف جمدت تدتسع إلضو ال تخػ مغ كبلمو إال أنو كصل في المضل كتضدخ 

الفبلني، كأكل الصعاـ الفبلني، كحجث معو ما حجث، ككل ىحا الحجيث متعمق بسجخيات األمػر العادية، لكغ قّمسا 
تدتسع مغ حاج ماذا شعخ كىػ يصػؼ حػؿ الكعبة؟ ما حالو الشفدي كىػ يقبل الحجخ األسػد إف تسكغ؟ ما 

خكة؟ ككضف كانت أحػالو كىػ في عخفات؟ ككضف كاف خذػعو في شعػره الخكحي كىػ يدعى بضغ الرفا كالس
 مددلفة؟ ككضف كاف قمبو كىػ يخمي الجسار؟

إفَّ الحج الحقضقة إذا خبل مغ ىحه األحػاؿ أصبح شقػسًا، كما ىي الصقػس؟ إنيا أعساؿ ال معشى ليا، كفي 
شى ليا، تستسات كحخكات كسكشات ال الجيانات الػثشضة شقػس، لكْغ نحغ عشجنا عبادات، كالصقذ ىػ حخكة ال مع

معشى ليا، لكغ العبادة التي شخعيا هللا عد كجل مغ خرائريا أنيا معقػلة، كأف ىحا الحاج حضشسا يدعى يجب 
أف يدعى إلى هللا عد كجل، ككحا حضشسا يصػؼ، كحضشسا يقف في عخفة يشبغي أف يعخؼ هللا عد كجل، فالحىاب 

خكط مادية، أف يكػف اسسظ في القخعة، كأف يكػف دكرؾ قخيبًا، كتجفع الخسع إلى الحج ال يحتاج إال مجسػعة ش
 كتحىب إلى الحج، األمخ أخصخ بكثضخ مغ ذلظ، استعجادؾ في بمجؾ ىػ الحؼ ييضئ لظ حجًا مقبػاًل: 

 َجَداء  ِإال اْلَجَشُة (( )) اْلُعْسَخُة ِإَل  اْلُعْسَخِة َكَفاَرة  ِلَسا َبْضَشُيَسا، َكاْلَحُج اْلَسْبُخكُر َلْضَذ َلوُ 
ُ َعْشُو [  ]متفق عمضو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

الحجُّ السبخكر ْأف تحج بضت هللا الحخاـ، كقج قِبل هللا ىحه الحجة، كقج كرد في بعس األحاديث الذخيفة أنو:" مغ 
 انرخؼ مغ عخفات كلع يغمب عمى يقضشو أف هللا قج غفخ لو فيػ لع يحج". 

فضجب أف يغمب عمى يقضشظ أف هللا غفخ لظ، فمحلظ كمسا أعجَّ اإلنداف نفدو في بمجه إعجادًا قػيًا متضشًا قصف ثسار 
ىحا اإلعجاد في الحج ، فإذا كاف قمبظ مػليًا باهلل عد كجل، كدخمت إلى الكعبة السذخفة ففاجأتظ ىضبتيا، كشعخت 

بجؼ، دع ىسػمظ كتعاؿ، خلِّ عشظ الجنضا كتعاؿ، كدع مذكبلتظ، عشجئٍح أف هللا عد كجل يقػؿ لظ: تعاؿ إلي يا ع
كخرػماتظ، كرغباتظ، ككل ما في بمجؾ، كتعاؿ إلي، فالحج رحمة إلى هللا عد كجل، كالحج أف تدكر هللا في 
بضتو، كالسدجج العادؼ كسا قاؿ عشو هللا سبحانو كتعالى في بعس األحاديث القجسضة: "إف بضػتي في األرض 

 ، كإف زكارىا ىع عسارىا، فصػبى لعبج تصيخ في بضتو ثع زارني، كحق عمى السدكر أف يكـخ الدائخ". السداجج
فإذا ذىبت إلى بضت هللا في بمجؾ فحٌق عمى هللا أف يكخمظ، فاإلنداف يتخؾ أىمو في البضت كيأتي إلى السدجج  
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ساعتضغ أك ساعة كنرف، أُيعَقل أف  يقزي فضو ساعة أك ساعة كنرف، كقج يكػف بضتو في بمج بعضج، يحتاج إلى
هللا سبحانو كتعالى تأتضو إلى بضتو لتتفقو في الجيغ، كلتعخؼ أكامخه كنػاىضو، كلتعخؼ سضخة نبضو عمضو الربلة 
كالدبلـ السصيخة ثع ال يكخمظ!! فأحضانًا اإلنداف يشقحه هللُا عد كجل بفزل حجيث فيسو عغ رسػؿ هللا، فبل يدىج 

إنيا مجالذ مباركة، إف بضػتي في األرض السداجج، تخكَت أىمظ ساعتضغ، فحق عمى السدكر في ىحه السجالذ، 
أف يكـخ الدائخ، كتخكت دكانظ، كمدسػح لظ أف تفتح إلى الداعة التاسعة، كالجرس يشتيي الداعة الثامشة، فأقفمت 

 الجكاف قبل ساعة، فيحه عشج هللا ليا ثسغ. 

مي ال يػجج زبائغ، فحضشسا آتي إلى محمي تأتي الدبائغ إكخامًا مغ هللا عد حجثشي أخ قاؿ لي: كأنا غائب عغ مح
كجل، أال تخيج أف يذعخؾ هللا عد كجل أنو راٍض عشظ كعغ عسمظ؟ فيحه بعس السذعخات. لحلظ:" إف بضػتي في 
كـخ األرض السداجج، كإف زكارىا ىع عسارىا، فصػبى لعبج تصيخ في بضتو ثع زارني، كحق عمى السدكر أف ي

 الدائخ".
فإذا شاؼ إنداف بالبضت، فمضذ مغ السعقػؿ أف يكػف ساىًضا، بل يجب أف يجسع قمبو عمى هللا عد كجل، كأف 
يجعػه في قمبو، كيجب أف يغضب عغ كجػده ككجػد مغ حػلو، كأف يدتغخؽ في محبة هللا، فإذا تخكت أىمظ 

دؾ السادؼ في عخفات، فأمخ هللا عد كجل أعطع كتحسمَت األىػاؿ الصائمة، كتحسمت مغ مذاؽ الدفخ لتثبت كجػ 
كأجّل مغ أف يتعبجؾ بخكػب الصائخة إلى مكة السكخمة، كبالصػاؼ حػؿ البضت شػافًا أجػَؼ، كأف تقف في عخفة 

 لحطًة مغ نيار، ثع تعػد إلى بضتظ، ال، إفَّ أمخ هللا أجّل كأعطع، لحلظ ربشا عد كجل يقػؿ: 

ـِ َفُكُمػا ِمْشَيا﴿ِلَضْذَيُجكا َمَشاِفَع  ـٍ َمْعُمػَماٍت َعَم  َما َرَزَقُيْع ِمْغ َبِيضَسِة اأْلَْنَعا َكَأْشِعُسػا  َلُيْع َكَيْحُكُخكا اْسَع َّللَاِ ِفي َأَيا
 اْلَباِئَذ اْلَفِقضَخ  

 [28] سػرة الحج : 

 التفقو قبل الحىاب لمحج :

ؿ لظ: أحزخت مدجمة ال يػجج مشيا في الذاـ، كدخمت اسأؿ الحاج ما السشافع الحؼ انتفعت بيا في الحج؟ يقػ 
 كالحسج هلل، ىحه ىي السشفعة؟ كربشا عد كجل قاؿ: 
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ُج اْلَبْضِت َمِغ اسْ  ِْ ِ َعَم  الَشاِس  ـُ ِإْبَخاِىضَع َكَمْغ َدَخَمُو َكاَف َآِمشًا َكّلِلَِ َتَصاَع ِإَلْضِو َسِبضبًل َكَمْغ ﴿ِفضِو َآَيات  َبضَِّشات  َمَقا
 َفَخ َفِإَف َّللَاَ َغِشّي َعِغ اْلَعاَلِسضَغ  كَ 

 [97] سػرة آؿ عسخاف: 

ماذا يعشي األمغ؟ إذا دخمت البضت الحخاـ فقج أصبحت آمشًا، ك دخمت في عفػ هللا، كرجعت مغ ذنػبظ كضـػ 
ي بضت هللا عد كلجتظ أمظ، ىحا معشى أنظ دخمت البضت الحخاـ، كمغ دخمو كاف آمشًا، فإف لع تعقج تػبة نرػًحا ف

كجل، كإف لع تُعج إندانًا آخخ بتفكضخؾ، كمذاعخؾ، كعسمظ، كاستقامتظ، كبضعظ، كشخائظ، لع تحجَّ البضت، فمحلظ 
الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: " تفقيػا قبل أف تحجػا "، كالحج سيل لكغ الرعب فضو أف تكػف فقضيًا، أف 

 حىب كأنت بعضج عغ ىحا السدتػػ. تحىب إلى الحج كأنت في مدتػػ الحج، ال أف ت

، كعغ األشػاط الدبعة، كعغ تقبضل الحجخ األسػد، كعغ اإلشارة إلضو، أك تقبضل الضج  الحجيث عغ شػاؼ القجـك
التي أشارت إلضو، كعغ استبلـ الخكغ الضساني، كعغ الجعاء أثشاء الصػاؼ، كعغ صبلة ركعتضغ، كعغ التزمع مغ 

، كعغ الحىاب إلى ال رفا، ثع الدعي بضغ الرفا كالسخكة، كعغ اليخكلة بضغ السضمضغ األخزخيغ في ماء زمـد
األشػاط الثبلثة األكلى، فيحه التفرضبلت أصبحت معخكفة، كلكغ الحؼ نخيج أف نزضف عمضو ىػ أف تكػف أييا 

يا، أراد ليا أف الحاج الكخيع في السدتػػ الحؼ أراده هللا عد كجل، فيحه العبادة لسا أمخ هللُا عد كجل بيا كشخع
تكػف عمى نحٍػ معضٍَّغ، كعمى شكل معضَّغ، فيل كشَت ِكفق ىحا الشحػ؟ فيحا الحؼ يعشضشا في ىحا السػضػع ؛ حػؿ 
 الصػاؼ، كحػؿ الدعي بضغ الرفا كالسخكة، كفي األياـ التي تدبق الضـػ الثامغ مغ ذؼ الحجة، كيـػ التخكية. 

كأيزًا في الحج ىشاؾ بعس السػاعع، كمشيا ىحه الثضاب، فأحضانًا يتسايد اإلنداف عمى أخضو بالثضاب، كبالعكذ  
ىشاؾ ِمَيغ ليا ثضاب راقضة، كىشاؾ رتب عدكخية ليا ثضاب معضشة، فكل إنداف لو ثضاب تتشاسب مع مكانتو 

ؿَّ أّف ىحه الثضاب ليا مجلػالت دنضػية، فيحا يعسل في االجتساعضة، كلسَّا أمَخنا ربُّشا عد كجل بخمع كل ىحه الثضاب د
ىحا السشرب، كىحا يعسل في ىحا الدمظ كىحه البجلة لو، فحضشسا تخمع الثضاب كميا فكأنسا خمعت الجنضا معيا، 
كخؾ بالخحمة األخضخة، فالحجُّ إذًا رحمة قبل  كحضشسا تخمع الثضاب السخضصة كتختجؼ قساشًا غضخ مخضط، فيحا يحِّ

تيا؟ كحضشسا تأتي مغ بمجؾ إلى مكاف ال ا ألخضخة، يحكِّخؾ بالخحمة األخضخة، فيل أعجدَت ليحه الخحمة األخضخة عجَّ
تعخؼ فضو أحجًا، كتخمضت عغ مكانتظ كشأنظ كمجتسعظ كأقاربظ كدنضاؾ كمكتبظ، إذًا ىشاؾ معشى تخؾ الجنضا، 

ة بغضخ هللا عد كجل، لكغَّ الحج تفخيغ إجبارؼ ليحا فاإلنداف يرمي في بمجه، لكغ قج يكػف مذغػاًل في ىحه الربل
الحاج لضبتعج عغ كل دنضاه، كعمى كل إْف شاء هللا في درس قادـ نتحجث عغ بعس التفرضبلت في الدعي بضغ 
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 الرفا كالسخكة كفي بجء التػجو إلى عخفات. 

* * * 

 مػقف الشبي ْضشسا ُعخض عمضو أف يكػف أغش  أغشضاء قخير :

قج يدأؿ سائل: ما خصَُّتشا في ىحه الدضخة؟ كالحقضقة أّف الجرس األكؿ أخحنا فضو مػقف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ 
حضشسا عخض عمضو أف يكػف أغشى أغشضاء قخير، أك أف يكػف زكجًا ألجسل فتضاتيع، أك أف يكػف أمضخًا عمضيع، كقاؿ 

 قػلتو الذيضخة: 
ي، ك القسخ في يداري عم  أف أتخؾ ىحا األمخ ْت  يطيخه هللا، أك أىمظ ))وهللا لػ كضعػا الذسذ في يسضش

 فضو، ما تخكتو ((
 ]الدضخة الشبػية البغ ىذاـ[

ىحا السػقف معخكؼ، كيسكغ شبلبشا الرغار قخؤكا ىحه السقػلة الذيضخة لمشبي في السجارس، كلكغ نحغ ماذا 
شضغ، فأنت أييا السؤمغ ىل ىشاؾ في حضاتظ أشضاء غضخ استشبصشا مشيا؟ نحغ ندتشبط مغ الدضخة ما يعشضشا كسؤم

ي مغ أجميا بالغالي  قابمة لمسداكمة؟ كغضخ قابمة لمسفاكضة؟ كغضخ قابمة لمبحث؟ ىل عشجؾ مبادغ ثابتة تزحِّ
كالخخضز كالشفذ كالشفضذ أـ عشجؾ مخكنة بالغة تسضل مع األىػاء حضث تسضل أـ عشجؾ حاسة سادسة لسرالحظ 

 تاكػ دائسًا سألت كىكحا قالػا؟حضث تغصضيا بف

 ىحا كاف الجرس األكؿ في الدضخة كفّرمشا فضو.

 استقباؿ الشبي مخضعتو ْمضسة الدعجية :

الجرس الثاني في الدضخة كاف حػؿ استقباؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مخضعتو حمضسة الدعجية كىػ رسػؿ هللا، 
ا ثضابو، كأجمديا عمضيا، كأعصاىا ناقًة كأربعضغ شاًة، كفظ أسخ أىميا، استقبميا كاقفًا كقاؿ: " مخحبًا بأمي، كردَّ لي

كأعصاىع غشائسيع" ىل أنت كفيّّ ألمظ ىحا الػفاء؟ ىل أنت كفي لسغ عمَّسظ ىحا الػفاء؟ ىل تشدى الفزل أـ 
كبحث عغ تجحجه؟ ىحا درس ثاٍف لشا، أحضانا زكج لو زكجة رضضت بو فقضخًا، فمسا اغتشى أعخض عشيا كاحتقخىا، 

قتشي حضشسا  امخأة أخخػ، أىكحا الػفاء؟ كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا ذكخت أمامو خجيجة بكى، قاؿ: " صجَّ
كَحبشي الشاس، كقامت معي عشجما قعج الشاس عشي، كأعصتشي ماليا كلع يبجلشي هللا خضخًا مشيا". ىحا كفاؤه لمدضجة 
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، ك لػالجؾ، كلسغ عمَّسظ، كلذخيظ كاف معظ سابقًا كأنت مفتقخ، فمسا خجيجة، كالجيغ كمو كفاء؛ فيػ كفاء لػالجتظ
اغتشضت أبعجَتو عشظ، كحضشسا كاف الػضع ضعضفًا كشَت راضضًا بو، فاسأؿ نفدظ ىل عشجؼ كفاء كسا كاف كفاء 

 الشبي ألمو حمضسَة الدعجية؟ ىحا ىػ الجرس الثاني. 

 الشبي رع  الغشع لتكػف يجه ىي العمضا :

الثالث ؛ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ رعى الغشع، لتكػف يجه ىي العمضا، لقج كانت عشجه ِعدٌَّة حضث ال كالجرس 
يخضى أف يكػف عالًة عمى أحج، كال يخضى أف تكػف يجه ىي الدفمى، كلسا أعصى الرحابي الجمضل األنرارؼ 

حه، فقاؿ عبج الخحسغ بغ عػؼ: بارؾ أخاه السياجخ قاؿ: يا أخي دكنظ ىحا البضت فخحه، كدكنظ ىحا البدتاف فخ
، كالسياجخ كاف في مشتيى اإلباء، فيحه  هللا في مالظ، كلكغ ُدلَّشي عمى الدػؽ، فاألنرارؼ كاف في مشتيى الكـخ
دركس لشا، كما دمت شابًا قادرًا عمى الكدب لتُكغ يجؾ ىي العمضا، كما رضي الشبي أف يكػف عبئًا عمى عسو أبي 

 مغ أجل أف يداعج عسو. -أؼ عمى درييسات –ى قخاريط شالب فخعى الغشع عم
شيء آخخ ؛ حضشسا يعسل فإنو يعمع قضسة الساؿ كصعػبة كأخصار كدبو، فضعضر إذًا مع الشاس مغ أجل أف 

 يفيسيع، كيعالجيع، كيقف عمى مذكبلتيع، فيحا كاف الجرس الثالث في الدضخة. 

 اليجؼ مغ االعتكاؼ ك الخمػة مع الشفذ :

الخابع الضـػ ؛ إف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف يقزي المضالي ذكات العجد في غار حخاء، فانطخ إلى كالجرس 
، كميع في زحسة األعساؿ، كفي حخكة سخيعة، ناـ كاستضقع كتشاكؿ شعاـ الرباح، ثع ذىب إلى مكتبو،  الشاس الضـػ

الغجاء، كناـ كبعج الطيخ يػجج عشجه مكتب كحّل مذكبلت عجيجة، كفي الداعة الثانضة عاد إلى البضت، كتشاكؿ 
كمحاسبة، كعاد الداعة العاشخة فتشاكؿ العذاء كناـ إلى الضـػ الثاني، فيحا اإلنداف مدتيَمظ استيبلكًا رخضرًا، 
لضذ عشجه كقت لمتأمل، عسل بعسل، كمذاغل، كمػاعضج، كلقاءات باستسخار، ثع يأتي السػت فجأًة كيشيي ىحه 

تو إال السػت.السذاغل، كقج يفا تو، فَأعجَّ لكل شيٍء عجَّ  جأ اإلنداف أنو لع ُيِعج لمسػت عجَّ
فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا كاف يعتكف في غار حخاء المضالي ذكات العجد، ىحا اعتكاؼ ميع، فبلبج 

مترمة فيي خصضخة،  لمسؤمغ مغ خمػة، كلكغ أقػؿ لكع كبلًما دقضًقا: ال بج مغ خمػٍة جدئضة، فإف كانت ىحه الخمػة
كالخمػة السترمة اندحاب مغ الحضاة، كىخكب مغ الػاقع، أما الخمػة الجدئضة فزخكرية، ففي زحسة األعساؿ، 
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كزحسة القضل ك القاؿ، كاألخح كالعصاء، كفي انيساؾ الشاس في كدب الساؿ، البج مغ كقفٍة متأنضة، إلى أيغ 
بعج أف أشتخؼ ىحا البضت؟ ماذا بعج أف أنتيي مغ بشاء ىحا البضت السرضخ؟ ماذا بعج أف أحقق ىحه األرباح؟ ماذا 

الفخع في السرضف؟ ماذا بعج كل ذلظ؟ بعج كل ذلظ السػت، فساذا أعجدت ليحا السػت؟ فيحه الػقفة الستأنضة 
ضخكرية، ككأنيا مكابح اإلنداف، فسغ دكف تأمل كأنو سضارة مشجفعة نحػ األماـ ببل كعي، كلكغ حضشسا يتأمل 

يخمػ مع نفدو يتفكخ في كل شيء، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف يخمػ بشفدو مع ربو في غار حخاء كيقزي ك 
المضالي ذكات العجد، فأكؿ ىجؼ مغ الخمػة أف تتفكخ في خمق الدسػات كاألرض، ألنظ اآلف مع ربظ، كأنت ال 

في زكاج، كال في ترمضح آلة معقجة، ك ال تفكخ في مرمحة، كال في كدب ماؿ، كال في تجارة، كال في صفقة، كال 
في شخاء آلة، كال في سفخ، كال في متعة، تفكخ مغ أنت؟ لساذا أنا عمى كجو األرض؟ َمغ خمقشي؟ كلساذا خمقشي؟ 
 كماذا يخيج مشي؟ كإلى أيغ السرضخ؟ كماذا بعج السػت؟ ىحا ىػ التفكخ، فبلبج مغ خمػة كىحه الخمػة مكابح. 

ظ أكؿ فائجة مغ فػائجىا أنظ تفكخ في مرضخؾ، كفي القزايا الكبخػ في عقضجتظ، كمبادئظ، فيحه الخمػة مع رب 
كاليجؼ الثاني ليحه الخمػة أنظ تتقخب إلى هللا بيحه الخمػة بحكخ آالئو، كنعسو، كتدبضحو، كتسجضجه، كتػحضجه، 

عمسي، كجانب انفعالي، فالجانب  كمشاجاتو، كبالجعاء لو، كبتبلكة كتابو، كبالدجػد لو، فيحه الخمػة فضيا جانب
العمسي أف تدداد معخفتظ باهلل كمعخفتظ بشفدظ، كأف تعخؼ لساذا أنت ىشا، كماذا يشبغي أف تفعل ىشا، كماذا بعج 

 ىشا، كأيغ كشت قبل ىشا، ىحا ىػ التأمل.
اء، كالتحلل، كالخجاء، كالذيء الثاني تبلكة كتاب هللا، كذكخ نعع هللا عد كجل، كالتيجج، كالدجػد، كالجعاء، كالبك

 كاالستعصاؼ، فيحا كمو يجعمظ تقتخب مغ هللا عد كجل، ككمسا اقتخبت مشو تجمَّى عمى قمبظ كسعجَت. 
وَّللِا الحؼ ال إلو إال ىػ َمغ صحَّْت خمػُتو صّح عسمو كصّح نصقو، كشعخ في الضـػ التالي أنو إنداف آخخ مستمئ 

كجخأة، كشسأنضشة، كسكضشة، فمحلظ ال تعجد عغ ركعتضغ قبل الذسذ أكِفظ نػًرا، كسعادة، كقػة، كتفكضًخا صحضًحا، 
 الشيار كمو، ىحه ىي الخمػة.

مػضػعا الخمػة األساسضاف أف تعخؼ هللا، كأف تترل بو، فيحه ىي الخمػة، فإف لع تكغ في ىحيغ السػضػعضغ 
انقمبت إلى خصخ، كتربح حمًسا ؛ يحمع كيحمع، كغجًا أبضع ىحه القجرة كىػ جالذ تحت قجرة العدل، أبضعيا كأشتخؼ 

خ بيا بضتًا، كأشتخؼ قصضًعا مغ األغشاـ، كأتدكج بيع، فإذا أساؤكا فخفع عراه فزخب أرًضا كأعسِّ ، كأنجب أكالًدا كأؤدِّ
القجرة فانكدخت ككقعت عمضو، فإذا جمذ إنداف في خمػة ككاف بعضًجا عغ مػضػعي معخفة هللا كالتقخب مشو يربح 
حالًسا غضخ كاقعي، كيربح يخخؼ، فالخمػة أكاًل ليا خصخاف؛ أكؿ خصخ أف تكػف مدتسخة، فإذا استسخت فيي 
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الحضاة، كُبعٌج عغ الػاقع، كالخصخ الثاني أف تكػف في غضخ ىحيغ السػضػعضغ، فمتُكغ جدئضة ؛ كل يـػ  ىخكب مغ
ربع ساعة صباحًا، أك نرف ساعة، أك بالذيخ، أك بخمزاف اعتكاؼ، أك البعج عغ السجتسعات الراخبة إلى 

و ُسشٌة نبػيٌة أمخنا بيا عمضو الربلة مكاف ىادغ تخمػ بخبظ، فالخمػة الجدئضة كفي مػضػعي معخفة هللا كاالتراؿ ب
 كالدبلـ كفعميا في غار حخاء.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : مقجمة عغ عبادة الحج 99الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الجيغ كمو اتراؿ باهلل عد كجل ألنظ إذا اترمت بو سعجت بقخبو:

أييا األخػة السؤمشػف ؛ كسا تعخفػف جسضعًا اإلسبلـ عقضجة، كعبادة، كتعامل، كآداب، فالعبادات ربع اإلسبلـ، كقج 
، كدخمشا في عبادة الحج، كالذيء الحؼ يمفت الشطخ أف العبادة في  أنيضشا كخخجشا قبل أياـ مغ عبادة الرـػ

عد كجل يػمضًا، كىي الرمػات الخسذ، كىشاؾ  األصل اتراؿ باهلل عد كجل، كىشاؾ مشاسبة لبلتراؿ باهلل
، كىشاؾ عبادة  عبادات تؤدَّػ كل أسبػع، كىي صبلة الجسعة، كىشاؾ عبادة تؤدَّػ في كل عاـ كىي عبادة الرـػ
 تؤدػ في العسخ مخًة كاحجة كىي عبادة الحج، فسغ عبادة يػمضة، إلى أسبػعضة، إلى سشػية، إلى مخٍة في العسخ. 

كاـر ؛ بادغ ذؼ بجء الربلة مغ أجل الربلة، كالرضاـ مغ أجل الربلة، كالحج مغ أجل الربلة، أييا األخػة األ
كالدكاة مغ أجل الربلة، كالجيغ كمو اتراؿ باهلل عد كجل، ألنظ إذا اترمت بو سعجت بقخبو، كلكغ لكل عبادة 

ألنظ حضشسا تقف في الربلة ال شعع، كبعزيع قاؿ: إف الربلة فضيا معشى الرضاـ، كمعشى الحج، كمعشى الدكاة، 
يرـػ فسظ فقط، بل ترـػ جػارحظ عغ أية حخكة غخيبة عغ الربلة، كحضشسا تتجو في الربلة إلى بضت هللا 
الحخاـ فيحا مغ معاني الحج في الربلة، كحضشسا تشقصع عغ العسل فيحا معشى الدكاة، ألف الػقت أصل لو، 

ربلة، كالرضاـ مغ أجل الربلة، كمغ أجل أف تذعخ أف هللا سبحانو كحضشسا تتجو إلى هللا عد كجل فيحا جػىخ ال
كتعالى راٍض عشظ، لقج تخكت شعامظ كشخابظ مغ أجمو، كلكغ الحج أييا األخػة عبادة مالضة، فضيا دفع لمساؿ، 
يْت كعبادة بجنضة فضيا جيج، كعبادة شعائخية فضيا مشاسظ، كفضيا شػاؼ، كفضيا سعي، كلكغ قبل كل شيء إذا ُأدِّ 
ىحه العبادات كأنت في بمجؾ، كأنت عمى رأس عسمظ، كالرضاـ يؤَّدػ كأنت في بمجؾ، كبضغ أىمظ كأكالدؾ، كمع 
زكجتظ، كلكغ الحج عبادة مغ نػع خاص، تحتاج إلى تفخغ تاـ، في الحج تجع عسمظ، كبضتظ، كأىمظ، كشأنظ، 

ي. أنت في الحج ذاىب إلى هللا عد كجل، ككل كمكانتظ، كأعسالظ، كأشغالظ، كتحىب إلى هللا.. إني ذاىب إلى رب
الجنضا تخكتيا كراء ضيخؾ، كما مشا كاحج إال كلو في بمجه شأف، كعسل، كبضت، ككسائل راحتو، كفي الحج يجع كل 

 ىحا في سبضل هللا. 
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 التعخيفات الجقضقة لمحج:

 نشصمق إلى بعس التفرضبلت. نقف قمضبًل عشج التعخيفات الجقضقة ؛ كعشج الِحَكع البمضغة في الحج، كعشجىا
سو، فإذا ذىبت إلى محمظ التجارؼ  الحج في المغة ىػ: القرج، قاؿ بعس العمساء: كثخة القرج إلى مغ تعطِّ

 فمدت حاجًا، فضجب أف تحىب إلى شيء تعطسو.
 كفي الذخع: قرج الكعبة ألداء أفعاؿ مخرػصة، في زمغ مخرػص، كبفعل مخرػص.

 بضتًا في األرض كأمخنا أف ندكره في ىحا البضت لشبتغي رضاه:اتخاذ هللا سبحانو كتعال  

قج يدأؿ سائل كىحا الدؤاؿ كجضو ؟ ألضذ هللا في كل مكاف، ألضذ ىػ معشا أيشسا كشا ؟ فسا معشى الحج ؟ الجػاب: 
ا في كل أف هللا سبحانو كتعالى اتخح بضتًا في األرض، كأمخنا أف ندكره في ىحا البضت، ال ألنو ىشاؾ، بل ىػ معش

مكاف، كلكغ أنت حضشسا تجع بضتظ، كعسمظ، كتحىب إلضو، تذعخ بأنو راض عشظ، ألف بحؿ الجيج، كتحسل السذقة، 
كبحؿ الساؿ ال تبتغي بو ال دنضا، كال سسعة، كال تجارة، كال شضئًا مغ ىحا القبضل، بل تبتغي رضاء هللا عد كجل، مع 

 كشا، كلكغ اتخح بضتًا حضشسا قاؿ: أف هللا عد كجل في كل مكاف، كىػ معشا أيشسا 
َخا َبْضِتَي )  (  125﴿ َأْف َشيِّ

 ) سػرة البقخة (

 ُأِضضف البضت إلى ذاتو العطضسة، فاتخح بضتًا، كأمخنا أف ندكره في ىحا البضت.

 فأنت حضشسا تأتي إلى السدجج، ألع يخد في الحجيث القجسي: 

ّق عم  ))إف بضػتي في األرض السداجج، كإف زكارىا ىع  عسارىا، فصػب  لعبج تصيخ في بضتو ثع زارني، ْك
 السدكر أف يكـخ الدائخ((
 فالسدجج مكاف عبادة، كالحـخ كما حػلو كمو مكاف عبادة، قاؿ تعالى:

 (  37﴿ َرَبَشا ِلُضِقضُسػا الَربَلَة )
 ) سػرة إبخاىضع (

، ىحا كمو مغ أجل أف يقضسػا  ىحا السكاف كمو، مكة، كعخفات، كمشى، كالسدعى، كالسصاؼ، كما حػؿ الحـخ
 الربلة. 
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 (  37﴿ َرَبَشا ِلُضِقضُسػا الَربَلَة )
 ) سػرة إبخاىضع ( 

مة إل  هللا قبل أف تغادر الجنضا مغادرة ال عػدة فضيا:  الحج ْر

رحمة إلى هللا، كقج ُجعمت في العسخ مخة ألنيا الخحمة قبل األخضخة، الخحمة إذًا يجب أف نزع في أذىانشا أف الحج 
 األخضخة إلى الجار اآلخخة، فيحه رحمة إلى هللا قبل أف تغادر الجنضا مغادرة ال عػدة فضيا.

 إذًا ىػ أداء أفعاؿ مخرػصة، في أماكغ مخرػصة، في زمغ مخرػص.
 فالحج في أصح األقػاؿ ُفخض في العاـ التاسع لميجخة، حضشسا أندؿ هللا عد كجل في القخآف الكخيع: 
ُج اْلَبْضِت َمِغ اْسَتَصاَع ِإَلْضِو َسِبضبًل َكَمْغ َكَفَخ َفِإَف َّللَاَ َغِشّي َعِغ اْلعَ  ِْ ِ َعَم  الَشاِس   (  97اَلِسضَغ )﴿ َكّلِلَِ

 ) سػرة آؿ عسخاف(

قة الكفخ ىشا في ىحه اآلية ؟ قاؿ بعزيع: مغ أنكخ فخضضتو فقج كفخ، كمغ أىسل أداء ىحا الػاجب فقج فسا عبل
 فدق. كمغ كفخ فإف هللا َغِشيّّ َعْغ اْلَعاَلِسضَغ.. 

 العسخة زيارة شػعضة كالحج دعػة مغ هللا عد كجل:

كمعشى الحج أف هللا دعاؾ إلى بضتو، كأنت العسخة ترح في كل األكقات، كمعشى العسخة أنظ تدكر بضت هللا الحخاـ، 
 في الحج تمبي دعػة، كفي العسخة تدكر مبتجرًا ػ بسبادرة مشظ ػ.

العسخة تؤدَّػ في أؼ كقت مغ أكقات الدشة، إذًا ىي زيارة إلى بضت هللا الحخاـ، أما الحج فجعػة مغ هللا عد كجل، 
كل مكاف، كفي كل مػقف، كعشج كل تحػؿ، كحضشسا ألّف هللا عد كجل يجعػؾ إلضو، كليحا فكمسات الحاج في 

 يرعج شخفًا، أك ييبط كاديًا، أك يجخل بضتًا يمبي: 
 ))لبضظ الميع لبضظ، لبضظ ال شخيظ لظ لبضظ((

 لبضظ يا رب، كىا أنا قج أتضتظ متحلبًل، كمحبًا، كمذتاقًا.
الحخاـ، كلكغ الحج في أصح األقػاؿ دعػة مغ هللا عد العسخة إذًا زيارة شػعضة، فأنت فضيا تبادر إلى زيارة بضت هللا 

 كجل.
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 االستصاعة ثبلثة أنػاع ؛ بجنضة كمالضة كأمشضة:

الحج كسا تعمسػف ىػ الخكغ الخامذ مغ أركاف اإلسبلـ، فخضو هللا عمى السدتصضع كاالستصاعة ثبلثة أنػاع ؛ 
ليا َمحَخمًا، فسغ لع تجج محخمًا فبل حج عمضيا،  بجنضة، كمالضة، كأمشضة، كاستصاعة رابعة خاصة بالسخأة أف يكػف 

 ألنيا لضدت مدتصضعة.
كعشج الخجاؿ ثبلثة أنػاع مغ االستصاعات، فمػ أف الصخيق غضخ آمغ فمدت مدتصضعًا، كلػ أنظ ُمِشعَت مغ أف تحج 

 فمدت مدتصضعًا، كلػ أنظ ال تسمظ الساؿ الكافي فمدت مدتصضعًا.
إلى مكة، كأف تتكفف الشاس ىشاؾ، فمضذ الحج كاجبًا عمى الفقخاء، إنو قج ُفخض  كال يجػز أف تسمظ أجخة الػصػؿ

عمى األغشضاء السدتصضعضغ، فأْف تشاـ في الصخقات، كأف تذػه سسعة السدمسضغ، كأف تكػف في مطيخ ال يمضق 
 بالسدمع، فأنت لدت مدتصضعًا إال أف تسمظ أجخة السبضت في بضت يؤكيظ. 

 أنػاع ؛ بجنضة، كمالضة، كأمشضة، بأف يكػف الصخيق إلى الحج سالكًا. إذًا االستصاعة ثبلثة

 اإليساف باهلل ك رسػلو أعطع عسل عم  اإلشبلؽ:

 ثّسة شيء آخخ ؛ قاؿ بعس العمساء: 
))الحج أفزل العبادات الشتسالو عم  عبادة إنفاؽ الساؿ، كعم  عبادة شعائخية، كعم  عبادة التفخغ، فضو 

الربلة، كمعش  االعتكاؼ، كمعش  الدكاة، كمعش  السخابصة في سبضل هللا، كمعش  الغدك،  معش  الرضاـ، كمعش 
 كمعش  تمبضة الجعػة، فكل ىحه السعاني مجسػعة في الحج((

كلكغ عشج بعس العمساء أف الربلة ىي أفزل األعساؿ ألنيا عساد الجيغ كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ، عمى 
 كٍل ىحه قزضة خبلفضة.

 بي عمضو الربلة كالدبلـ سئل أؼ األعساؿ أفزل: قاؿ: إيساف باهلل كبخسػلو.كالش

ىحا أعطع عسل، ألف اإليساف أساس الفزائل، كلجاـ الخذائل، كقػاـ الزسائخ، كأساس العدائع، كالشجاة، كاالستشارة، 
 لربلة كالدبلـ: كالفبلح، كالشجاح، كالتفػؽ، كالفػز، كأساس الدبلمة ك الدعادة، لسا قضل لمشبي عمضو ا

 )) أي األعساؿ أفزل قاؿ: إيساف باهلل كرسػلو، قضل: ثع ماذا ؟ قاؿ: ثع الجياد في سبضل هللا ((
 ]متفق عمضو عغ أبي ىخيخة[
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 أنػاع الجياد:

كالجياد كسا تعمسػف عمى أنػاع كثضخة، فضسكغ أف تجاىج نفدظ كىػاؾ، كيسكغ أف تجاىج في شمب العمع، كفي 
 تعمضع العمع، قاؿ تعالى: 

 (  52﴿ َفبَل ُتِصِع اْلَكاِفِخيَغ َكَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَياًدا َكِبضًخا )
 ) سػرة الفخقاف (

اد الشفذ كاليػػ، كجياد شمب العمع، كتعمضع العمع، كىحا أيزًا كيسكغ أف تجاىج العجك، فالجياد جياد العجك، كجي
 يحتاج إلى جيج، ككقت، كصبخ.

 )) قضل: ثع ماذا، قاؿ: الجياد في سبضل هللا، قضل: ثع ماذا ؟ قاؿ: ْج مبخكر((
 ]متفق عمضو عغ أبي ىخيخة[

 كمعشى مبخكر أؼ حج مقبػؿ، ككضف ُيقبل ؟ أؼ ال يكػف فضو إثع.

 كفي حجيث آخخ:

 ()) اْلُعْسَخُة ِإَل  اْلُعْسَخِة َكَفاَرة  ِلَسا َبْضَشُيَسا َكاْلَحُج اْلَسْبُخكُر َلْضَذ َلُو َجَداء  ِإاَل اْلَجَشُة (
ُ َعْشُو [ ُ َعْشُو َرِضي َّللاَّ  ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

 كالسبخكر كسا قضل: السقبػؿ.

 الذخيفة يعػد إل  ْاؿ السخاشب:االختبلؼ في األْاديث 

لكغ ىشاؾ عمساء قالػا: كضف أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فزل مخة الحج، كمخة الربلة، كمخًة الجياد، كمخًة إنفاؽ الساؿ ؟ قالػا: 
ىحا االختبلؼ فضسا يبجك لشا أساسو أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ نطخ إلى حاؿ السخاشب، فإذا كاف السخاشب 

نقػؿ لو: أفزل عسل تفعمو أف تشفق مغ مالظ، كإذا كاف الُسخاَشب قػيًا شجاعًا، كىشاؾ عجكّّ متخبٌز، نقػؿ  غشضاً 
لو: أفزل عسل أف تجاىج العجك، كإذا رأػ رجبًل مغخمًا بصمب العمع كتعمضع العمع، فصمب العمع كتعمضسو مغ أفزل 

 ة اختبلفًا فيحا يعػد إلى حاؿ السخاشب.األعساؿ ليحا الخجل، إذًا إذا رأيت في األحاديث الذخيف
كالشبي الكخيع قاؿ لو أحجىع: عطشي، فقاؿ لو: ال تغزب، كيبجك أنو رآه غزػبًا، كقاؿ آلخخ: قل آمشت باهلل ثع 
استقع، كقاؿ لثالث: فسغ يعسل مثقاؿ ذرة خضخًا يخه، كمغ يعسل مثقاؿ ذرة شخًا يخه، فاختبلؼ السػضػع أساسو 
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 اختبلؼ الُسخاشب.

 فػائج الحج:

: فالحج لو فػائج كثضخة، كىحه قاعجة، ألّف أمخ هللا عد كجل ال يسكغ أف ُيحجَّ بفائجة كاحجة، كأمخ هللا عد  عمى كلٍّ
 كجل ال نياية لحكسو، كال نياية لثسختو الضانعة، فإذا تحجثشا عغ الحج فعغ بعس فػائجه الذخرضة.

الحج رجل لو مخالفات قبل أف يحج، فأغمب الطغ أنو بيحا الحج كالحج يحقق لمسؤمغ نقمة نػعضة، فمػ ذىب إلى 
 يتػب مغ ىحه السخالفات، كيقبل هللا تػبتو، فضشقل ىحا اإلنداف مغ السعرضة إلى التػبة.

فمػ أف الحاج مدمع صّح إسبلمو، كلكغ عشجما يجخل اإليساف في قمبو، فالحج ليحا اإلنداف يشقمو مغ مختبة 
يساف، كلػ أف الحاج مؤمغ، فمعمو يشتقل بالحج إلى مختبة التقػػ كاإلحداف، كلػ أف الحاج اإلسبلـ إلى مختبة اإل

مّتٍق، فمعمو يشتقل إلى مختبة الرجيقضة، فيشاؾ نقمة نػعضة كبضخة ، ألنيا أياـ شػيمة كمجيجة يقزضيا الحاج في 
رة يرمي، كتارة يصػؼ، كتارة رحاب بضت هللا الحخاـ حػؿ الكعبة، كفي السدعى، كفي مشى، كفي عخفات، فتا

يدعى، كتارة يجعػ، كتارة يبتيل، كتارة يحكخ، كتارة يتمػ القخآف، كتارة يترجؽ، كتارة يقجـ اليجؼ، فيشاؾ أنػاع 
 مشػعة، كأفعاؿ كثضخة، كأكقات مجيجة، فمحلظ الحج يحقق نقمة نػعضة لمسؤمغ.
عغ عبادة شكمضة، كماذا يدتفضج هللا مغ تخؾ  كبرخاحة مغ ذىب إلى الحج كعاد مشو كسا ذىب فإّف هللا غشي

بضػتشا كأمػالشا كأكالدنا، كالحىاب إلى مكاف بعضج، حضث الحخ الذجيج كاالزدحاـ، كإنفاؽ األمػاؿ، مغ دكف أف تذعخ 
بيحه الرمة باهلل عد كجل ؟ فسغ كقف في عخفات كلع يتضقغ أف هللا قج غفخ لو فبل حج لو، فإلى أيغ أنت ذاىب 

اىب إلى هللا عد كجل، أفُضَعقل أف هللا عد كجل ال يقبمظ، كقج دعاؾ ؟ ال، سضتجمى عمضظ، سضدعجؾ، كقج ؟ أنت ذ
 سسح لظ أف تأتي إلى بضتو العطضع. 

 الحاج يشتقل بالحج نقمة نػعضة مغ السعرضة إل  الصاعة كمغ اإلسبلـ إل  اإليساف: 

 ْضَشُيَسا، َكاْلَحُج اْلَسْبُخكُر َلْضَذ َلُو َجَداء  ِإاَل اْلَجَشُة (( )) اْلُعْسَخُة ِإَل  اْلُعْسَخِة َكَفاَرة  ِلَسا بَ 
ُ َعْشُو [  ]متفق عمضو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

 ىحه نقصة ميسة، فسغ جسعة إلى جسعة، كمغ صضاـ إلى صضاـ، كمغ عسخة إلى عسخة كمغ حج إلى حج.
ة، كيجركو تقرضخ، فتأتي الربلة فتسحػ ىحا التقرضخ، كتأتي صبلة الجسعة إّف اإلنداف أحضانًا تجركو غفمة قمضم
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فُضذحغ اإلنداف شحشة عاشفضة كعقمضة، كُيجَفع مخًة ثانضة إلى هللا كرسػلو، فحزػر خصبة الجسعة شحشة يذحغ بيا 
 حج كحلظ.السؤمغ، كمجيء رمزاف شحشة أخخػ ُيذحغ بيا السؤمغ، كىي قفدة، كحخكة ججيجة، كتصػر نػعي، كال

فالفػائج الذخرضة أكاًل: أف الحاج يشتقل بالحج نقمة نػعضة، مغ مختبة إلى مختبة، ك مغ السعرضة إلى الصاعة، 
 كمغ اإلسبلـ إلى اإليساف، كمغ اإليساف إلى اإلحداف، كمغ اإلحداف إلى الفشاء.

 فبلبّج أف تشتقل بيحه الشقمة الشػعضة في الحج. 

 حيغ لع يحجػا أف يعضشػا الحاج عم  أداء ْجو:دعػة هللا عد كجل الشاس ال

 كىشاؾ حجيث آخخ:
ـِ َكَلَجْتُو ُأُمُو (( ِ َفَمْع َيْخُفْث َكَلْع َيْفُدْق َرَجَع َكَضْػ َج ّلِلَِ َْ  )) َمْغ 

ُ َعْشُوُ [  ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

 كفي حجيث آخخ:

كفي ىحا الحجيث لفتة  -َّللَاِ ِإْف َدَعْػُه َأَجاَبُيْع َكِإْف اْسَتْغَفُخكُه َغَفَخ َلُيْع، كقاؿ أيزًا  )) اْلُحَجاُج َكاْلُعَساُر َكْفجُ 
 ُيغفخ لمحاج كلسغ استغفخ لو الحاج (( -دقضقة ججًا 

ُ َعْشُو [  ]ركاه البضيقي في شعب اإليساف ابغ ماجو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

ج مغفػر لو، كلكغ أؼ إنداف استغفخ الحاُج لو فيحا اإلنداف ُيغفخ لو، لساذا ؟ كأف هللا عد ما ىحه المفتة، الحا
كجل يجعػنا جسضعًا إلى خجمة الحاج، فإذا جيَّدنا الحاج، كسيمشا أمػره، كأعّشاه عمى حجو بالكمسة الصضبة، كالخجمة 

فخ لشا، غفخ هللا لشا، فيحه دعػة لجسضع الشاس، الرادقة، كالسعػنة البالغة، فإذا ُسخ ىحا الحاج مغ خجمتشا، كاستغ
كلجسضع الحجاج، ألنو لػ فخضشا أف ىحا الحاج اضصخ ألف يحىب إلى الحج كقاؿ لظ: أكصضظ بػلجؼ خضخًا، فمػ 
أف أمًِّا شمبت مشيا ابشتيا أف تحج مع زكجيا، كأف تجع ابشيا عشجىا، فمػ أنيا قبمت كاستغفخت ليا ابشتيا لغفخ هللا 

البشتيا، فيحه إشارة لصضفة في أف دعػة هللا عد كجل ليؤالء الشاس الحيغ لع يحجػا أف يعضشػا الحاج عمى أداء ليا ك 
 حجو.
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 الحج ال يكفِّخ إال ما كاف بضشظ كبضغ هللا فقط:

كلكغ ىشاؾ كقفة البج أف أقفيا ؛ فقج يتػىع بعس الشاس أف اإلنداف إذا ذىب إلى الحج كأف ذنػبو مػضػعة في 
 اء، كقج أفخغ ىحا الػعاء في الحج كعاد ببل ذنػب.كع

أييا األخػة األكاـر ؛ الحنػب الستعمقة بالعباد ال ُتغفخ، كلػ بسمضػف حجة ؛ فاغتراب األمػاؿ، كأكل الحقػؽ، 
كاغتراب بضت، كمحل، كحقػؽ أخػتو الرغار، ككاف األخ األكبخ فضيع، كقج أكل أمػاؿ أخػتو مغ مضخاثيع، 

ج فمعل هللا يغفخ لو !! ىحا ىػ الجيل بعضشو، فقج أجسع العمساء عمى أف الحج ال يكفِّخ إال ما كاف كذىب إلى الح
 بضشظ كبضغ هللا فقط.

ىشاؾ صحابي جمضل خاض مع الشبي معارؾ ضارية، كبحؿ ىحا الرحابي حضاتو عمى كفو في سبضل هللا، كمع كل 
 لدبلـ أعمضو ديغ ؟ىحا إذا مات ىحا الرحابي يدأؿ الشبي عمضو الربلة كا

ِبُكْع )) َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع ُأِتَي ِبَخُجٍل ِلُضَرمَِّي َعَمْضِو َفَقاَؿ الَشِبُي َصَم  َّللَاُ  ِْ َعَمْضِو َكَسَمَع: َصُمػا َعَم  َصا
اَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع: ِباْلَػَفاِء ؟ َقاَؿ: ِباْلَػَفاِء، َفَرَم  َفِإَف َعَمْضِو َدْيًشا، َقاَؿ َأُبػ َقَتاَدَة: ُىَػ َعَمَي، َفقَ 

 َعَمْضِو ((
ُ َعْشُو [  ]التخمحؼ َعْغ َأِبي َقَتاَدَة َرِضي َّللاَّ

 حجيث آخخ:

 )) ُيْغَفُخ ِلمَذِيضِج ُكُل َذْنٍب ِإاَل الَجْيَغ ((.
ُ َعْشُو []مدمع َعْغ َعْبِج  ِ ْبِغ َعْسِخك ْبِغ اْلَعاِص َرِضي َّللاَّ  َّللاَّ

 فيل مغ عسل أعطع مغ أف تقجـ حضاتظ في سبضل هللا ؟ كمع ذلظ الجيغ ال ُيغفخ لمذيضج َدْيُشو.

إذًا فيحا الحؼ يتػىع أف اإلنداف إذا أدػ الحج غفخ هللا جسضع ذنػبو، ىحا إنداف كاىع ، كالسقرػد بالحنػب في 
قػلو: "رجع مغ ذنػبو كضـػ كلجتو أمو"، الحنػب التي بضشظ كبضغ هللا، أما التي بضشظ كبضغ العباد، فكسا تعمسػف 

 د كجل مبشضة عمى السدامحة، لحلظ قاؿ بعس العارفضغ: حقػؽ العباد مبشضة عمى السذاححة، بضشسا حقػؽ هللا ع

 ))تخؾ دانق مغ ْخاـ خضخ مغ ثسانضغ ْجة بعج ْجة اإلسبلـ((
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 الحج عسمُضة ُصمح مع هللا ك إعبلف العبػدية لو ك شكخه عم  نعستي الغش  ك االستصاعة:

لجرىع، كالجرىع افتخضو لضخة فسا معشى حجة اإلسبلـ ؟ ىي حجة الفخض، فتخؾ دانق مغ حخاـ، كالجانق سجس ا
 سػرية، فدجسو عذخكف قخشًا، فتخؾ ىحا السبمغ الضدضخ مغ حخاـ أفزل مغ ثسانضغ حجة تؤدييا.
خ الشفذ مسا عمق بيا مغ أدراف الجنضا، كيرفضيا، كيقخبيا مغ ربيا، كيجعميا  كالذيء الثاني ىػ أف الحج يصيِّ

هللا عد كجل، ألف الحج مغ معانضو أف تقضع الحجة بشفدظ، مدتشضخة، كأف الػقػؼ بعخفة مغ معانضو أف تعخؼ 
فأنت في مشاسبة تقتخب بيا مغ هللا عد كجل، فإذا اقتخبت مشو ألقى في قمبظ نػرًا، وهللا عد كجل مدعج إذا 
اقتخبت مشو، فامؤل قمبظ سعادة، ك ىػ الغشي، فإذا اقتخبت مشو مؤل قمبظ غشى، كاإلحداس بالرفاء، كالغشى، 

 نضشة، ىحه كميا مذاعخ الحجاج.كالصسأ
فبذكل أك بآخخ الحج عسمُضة صمح مع هللا، كمع الرمح فتح صفحة ججيجة، كبالزبط ىحا السثل، ىشاؾ دفتخ 
حدابات، مغ، كإلى، كذمع، كديػف، كحدابات معقجة، فحضشسا يحج العبج إلى ربو عد كجل، كل ىحه الرفحات 

 تصػػ، كُتفتح صفحة ججيجة مع هللا عد كجل.
 فكل إنداف أراد الحج فيػ يبحث عغ عبلقة ججيجة مع هللا، كعغ صفحة ججيجة ُتفتح في عبلقتو مع هللا عد كجل.
شيء آخخ في الحج، كىػ أّف الحج نػع مغ أنػاع الذكخ، فالذكخ عمى أية نعسة ؟ عمى نعستضغ ؛ ألضذ الحج بحؿ 

ة الغشى، كنعسة االستصاعة، كعمى نعسة القػة جيج بجني كمالي؟ فإذا ذىبت إلى الحج فقج شكخت هللا عمى نعس
 التي متعظ هللا بيا.

مغ معاني الحج إضيار العبػدية هلل عد كجل، تعاؿ إلّي.. لبضظ الميع لبضظ، كاخمع عشظ الثضاب، كارتِج ىحه الثضاب 
دػؽ، كال ججاؿ.. غضخ السخضصة.. لبضظ الميع لبضظ، إياؾ أف تتصضب.. لبضظ الميع لبضظ، إياؾ أف تتكمع كمسة، ال ف

 لبضظ الميع لبضظ، فيػ عسمضة خزػع تاـ هلل عد كجل، كىحا نػع مغ أنػاع إعبلف العبػدية هلل عد كجل. 

 أىجاؼ الحج الفخدي ك الجساعي:

فكل إنداف لو مدتػػ في معخفة هللا عد كجل، كىشاؾ إنداف معخفتو باهلل تجعمو مع هللا في أكثخ أكقاتو، كىشاؾ 
إنداف معخفتو باهلل تجعمو مع هللا مغ حضغ إلى آخخ، كىشاؾ إنداف معخفتو باهلل تدعجه بسخاقبة هللا لو دائسًا، فكل 

تػػ أعمى في الحج، كىحه بعس األغخاض الذخرضة في مدتػػ مغ ىحه السدتػيات يسكغ أف تخقى مشو إلى مد
 الحج، كأما الجساعضة فاهلل عد كجل قاؿ: 
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 (  28﴿ ِلَضْذَيُجكا َمَشاِفَع َلُيْع )
 ) سػرة الحج(

ىشالظ يمتقي السدمسػف ِمغ شتى أقصارىع، فضتعارفػف، كقج يمتقػف بعمسائيع، كزعساؤىع، كقج يتباحثػف، فيػ مؤتسخ 
السدمسضغ في الحج، كقج ُتشذخ الجعػة إلى هللا في الحج، كىحا لو عسل عمسي أشمع عمضو زمبلءه في سشػؼ لجسضع 

الحج، كىحا لو فكخ نضِّخ، كىحا لو دعػة، فيحا التبادؿ بضغ الحجاج، تبادؿ الخبخات، كالسعمػمات، كالمقاءات، 
 كالتعارؼ، ىحا كمو مغ أىجاؼ الحج الجساعي.

 اـ مشاسظ الحج:الحجاج جسضعًا سػاسضة أم

كشيء آخخ يػحي أف الحج فضو مداكاة ثانضة، أكاًل: اإلنداف في الحج يخمع الجنضا كميا، كأحج مطاىخ الجنضا المباس، 
فُضَقضَّع مدتػػ اإلنداف السالي مغ مدتػػ ثضابو، كالمباس مدتػيات، فضسكشظ أْف تختجؼ بحلة ثسشيا يقجر بثسانسئة 

 دضغ ألفًا.لضخة، أك بثبلثة آالؼ، أك بخس

 فحضشسا أمخنا أف نشدع ثضابشا كميا، معشى ذلظ أف ىشاؾ مداكاة، ككأف الحج يحكِّخنا بضـػ الحذخ، قاؿ تعالى:

 (  .94﴿ َكَلَقْج ِجْئُتُسػَنا ُفَخاَدى َكَسا َخَمْقَشاُكْع َأَكَؿ َمَخٍة َكَتَخْكُتْع َما َخَػْلَشاُكْع َكَراَء ُضُيػِرُكْع )
 ) سػرة األنعاـ(

كالحج كحلظ.. الشػاحي االجتساعضة أبمغ درجات الدػاسضة، كاآلف في السدجج يػجج مداكاة، فتخػ اإلنداف الغشي 
كالفقضخ، كالخصضخ كغضخ الخصضخ، كالقػؼ كالزعضف، يقفػف في صف كاحج، لضذ ىشاؾ أماكغ خاصة لفئات 

د كجل لمجسضع، كلكغ يسكغ أف تختجؼ معضشة، كلضذ في السدجج مكاف درجة أكلى كدرجة ثانضة، إّف بضت هللا ع
 ثضابًا في السدجج أغمى ثسشًا، كأكثخ أناقة، لكغ في الحج جسضع الحجاج سػاسضة أماـ مشاسظ الحج. 

 الحج مخة كاْجة كمغ كاف صحضح البجف مضدػر الجخل عمضو أف يحج كل خسدة أعػاـ:

 كالجلضل أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ:  ىشاؾ شيء آخخ في مػضػع الحج، أكاًل: الحج في العسخ مخة كاحجة،
ـٍ َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ؟ فَ  َت  َقاَلَيا َثبَلًثا، )) َأُيَيا الَشاُس َقْج َفَخَض َّللَاُ َعَمْضُكُع اْلَحَج َفُحُجػا، َفَقاَؿ َرُجل : َأُكَل َعا َْ َدَكَت 

َع: َلْػ ُقْمُت: َنَعْع َلَػَجَبْت َكَلَسا اْسَتَصْعُتْع، ُثَع َقاَؿ: َذُركِني َما َتَخْكُتُكْع َفِإَنَسا َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  الَميع َعَمْضِو َكَسمَ 
َصْعُتْع، َكِإَذا ُتػا ِمْشُو َما اْستَ َىَمَظ َمْغ َكاَف َقْبَمُكْع ِبَكْثَخِة ُسَؤاِلِيْع َكاْخِتبَلِفِيْع َعَم  َأْنِبَضاِئِيْع، َفِإَذا َأَمْخُتُكْع ِبَذْيٍء َفأْ 
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 َنَيْضُتُكْع َعْغ َشْيٍء َفَجُعػُه ((
ُ َعْشُو [  ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

 إذًا الحج مخًة كاحجة، كلكغ كرد في بعس األحاديث القجسضة التي ركاىا البضيقي كابغ حباف أف هللا عد كجل يقػؿ: 

سعت عمضو في السعضذة ػ دخمو كبضخػ تسزي عمضو خسدة )) إف عبجًا أصححت لو جدسو ػ جدسو قػي ػ، كك 
 أعػاـ ال يفج إلي لسحخكـ ((

 ] الجامع الرغضخ بدشج صحضح عغ أبي سعضج الخجرؼ[

معشى ذلظ أّف الحج يتجّجد، كالحؼ حج مخة أك مختضغ، كل حجة تذعخؾ أف ىحه الحجة في مدتػػ أكبخ مغ 
 السدتػػ الدابق.

مخًة لمفخض، يسكغ أف يحج كل خسدة أعػاـ إذا كاف صحضح البجف، مضدػر  كالحج مخاتب كثضخة، فالحؼ حج
 الجخل.

 كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

َكَلْضَذ  ِجيِج َكالَحَىِب َكاْلِفَزةِ )) َتاِبُعػا َبْضَغ اْلَحجِّ َكاْلُعْسَخِة َفِإَنُيَسا َيْشِفَضاِف اْلَفْقَخ َكالُحُنػَب َكَسا َيْشِفي اْلِكضُخ َخَبَث اْلحَ 
 ِلْمَحَجِة اْلَسْبُخكَرِة َثَػاب  ِإاَل اْلَجَشُة ((

 ]التخمحؼ عغ عبج هللا بغ مدعػد[

غَّ بضت هللا الحخاـ، كقج حجَّ  لكغ الحج مخة ثانضة قج يكػف كاجبًا، فمػ أّف شخرًا قاؿ: إْف رزقشي هللا كلجًا ألحجَّ
كصار ىحا الحج في حقظ كاجبًا، كيحـخ الحج بساؿ حخاـ ؛ ألف سابقًا، فقج صار اآلف نحرًا، كالفخض مخًة كاحجة، 

 هللا شضب كال يقبل إال شضبًا.

 ُيكخه الحج ببل إذف مسغ يجب استئحانو:

كُيكخه الحج ببل إذف مسغ يجب استئحانو، كأحج أبػيو السحتاج إلضو، رجل لو أب محتاج إلضو، أك لو أـ محتاجة 
أمو أك أباه، أك كبلىسا، كىحا مغ باب الكخاىة، كعشج بعس السحاىب مغ باب إلضو، ال ُيقبل حجو إال أف يدتأذف 

 الكخاىة التحخيسضة، فضكخه تحخيسًا أف تحج بضت هللا الحخاـ دكف أف تدتأذف مسغ لو حق عمضظ.
ُيكخه كخاىة تحخيسضة أف تحج دكف أف تدتأذف غخيسظ، عمضظ ديغ لذخز، كقج رآؾ تحىب إلى الحج، كعمضظ 

يغ يتألع ؛ فقبل أف تحج البضت أدِّ ما عمضظ، أك أْف تدتأذنو فضأذف لظ. خسدضغ ألف  لضخة ديشًا، فإّف صاحب الجَّ
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كالعسخة كسا قاؿ بعس العمساء: يسكغ أف تتكخر في العاـ الػاحج مخات عجيجة، كالعسخة عشج بعزيع كاجبة، 
 كػجػب الحج، لقػلو تعالى:

 (  196 )﴿ َكَأِتُسػا اْلَحَج َكاْلُعْسَخَة ّلِلَِِ 
 ) سػرة البقخة(

*** 

 مػضػع الِقبمة:

 استقباؿ القبمة أْج شخكط الربلة ك يسكغ لئلنداف أف يسضل عشيا بحاالت خاصة ججًا:

ىشاؾ مػضػع قرضخ، أريج أف أبحثو معكع، ألنو بمغشي قبل أياـ أف أحج األخػة الكخاـ قاؿ: القبمة مائمة، كفي ىحا 
 أف أعخض عمضكع مػضػع القبمة بذكل دقضق ؛ ألف الفقو قػاـ الجيغ.تذػير عمى السرمضغ، فأردت 
 أكاًل: حضشسا قاؿ هللا عد كجل: 

ْضُث َما ُكْشُتْع َفَػُلػا ُكُجػَىُكْع َشْصَخُه  َْ ـِ َك ْضُث َخَخْجَت َفَػؿِّ َكْجَيَظ َشْصَخ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا َْ  (  159)﴿ َكِمْغ 
 ) سػرة البقخة(

عشجكع ؛ أحج شخكط الربلة استقباؿ القبمة، كلكغ القبمة نقصة أـ خط ؟ فيل يجب أف نتجو  شيء بجييي كمعخكؼ
 إلى عضغ الكعبة أـ إلى خٍط يسخ بالكعبة ؟ كىل القبمة جية أـ نقصة ؟ استسعػا إلى رأؼ العمساء:

حاؿ السخض الذجيج أكاًل: في حاؿ الخػؼ الذجيج يسكغ أاّل تتجو إلى القبمة ؛ ألف قبمة الخائف جية أمشو، في 
يسكغ أاّل تتجو إلى القبمة ؛ ألف قبمة السخيس جية راحتو، كفي حاؿ صبلة الشافمة عمى الجابة يسكغ أاّل تتجو إلى 

 القبمة ؛ ألف قبمة السدافخ جية دابتو.

عمى  فقبمة السخيس جية راحتو، كقبمة الخائف جية أمشو، كقبمة السدافخ جية دابتو ، يسكغ أف ترمي صبلة نافمة
أك الصائخة متجية نحػ الذساؿ، كيسكغ أف تخاؼ مغ عجك أك مغ سبع  -ىي دابة الضـػ  -الجابة، أك الدضارة 

فتتجو نحػ الذخؽ كأنت ترمي، كيسكغ أف تتجو نحػ الغخب إذا كشت مخيزًا كتختاح بيحه الصخيقة.. عمى كل ىحه 
 هللا الحخاـ، ليحه اآلية التي ىي أصل في القبمة. أعحار أما إذا انتفت األعحار فالقبمة يجب أف تتجو إلى بضت
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 أُي خط اتجو نحػ الجشػب فيػ نحػ القبمة في السحاىب الثبلثة:

لكغ ىشاؾ حاالت خاصة، لسغ ىع في مكة السكخمة، إذا دخمت إلى بضت هللا الحخاـ، كرأيت الكعبة رأؼ العضغ، 
بعضشيا، كالعمساء يقػلػف: كسكاف مكة السكخمة يجب أف  فالقبمة يجب أف تكػف عضغ الكعبة، كأف تتجو إلى الكعبة

يتجيػا إلى عضغ الكعبة، ال إلى جيتيا في صبلتيع. فسغ دخل إلى بضت هللا الحخاـ أك مغ كاف مقضسًا في مكة 
السكخمة، فالقبمة لضدت جية الكعبة، بل عضغ الكعبة، كما سػػ ذلظ فاألحشاؼ، كالحشابمة، كالسالكضة، يعتبخكف 

 ة ىي جية كلضدت نقصة، ك يعتسجكف في ىحا عمى قػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ:القبم
 ))َما َبْضَغ اْلَسْذِخِؽ َكاْلَسْغِخِب ِقْبَمة  ((

 ]التخمحؼ عغ أبي ىخيخة[

فالقبمة ىي الجية، فإذا اتجو السدجج نحػ الجشػب فيػ كفق القبمة الرحضحة، أما أف تصالب أف يتجو السرمي 
مغ الداكية ػ سبع كثبلثضغ درجة كربع ػ فقج جعمت القبمة نقصة، كىحا خبلؼ األحشاؼ، كالسالكضة، إلى درجات 

كالحشابمة، كلكغ ىشاؾ نقصة في ىحا السػضػع اإلنداف دائسًا حضشسا يشدى جػىخ الربلة، كيتعمق بخبلفضات، 
قج يػقع التذػير بضشيع، كىحا كبأشضاء صغضخة ججًا، كيمقي عمى الشاس كبلمًا مغ دكف تحقق، كمغ دكف دقة، ف

لضذ مغ الحكسة في شيء، فمحلظ السحاىب الثبلثة تجعل القبمة جية الذخؽ كالغخب معًا، فيي خط يبجأ مغ 
 السذخؽ كيشتيي مغ السغخب كيسخ بالكعبة، فإذًا أؼُّ خط اتجو نحػ الجشػب فيػ نحػ القبمة.

صبلة الرف السدتقضع، ألضذ كحلظ ؟ كلػ كاف الرف  كلػ أردنا ىحه الجقة التي يقػليا بعس الشاس لع ترحَّ 
شػيبًل يجب أف يتجو مغ عمى الضسضغ نحػ الػسط، كمغ عمى الضدار نحػ الػسط، فرار الرف مشحشضًا، كىحا 

 لضذ كاردًا في الربلة إشبلقًا، فالرف يجب أف يكػف مدتػيًا، أال تدسعػف اإلماـ يقػؿ:
 إقامة الربلة(())سػكا صفػفكع فإف تدػية الرفػؼ مغ 

إذًا ىحا التذػير درجتاف ؛ درجة كنرف، درجة كربع، كنقػؿ: نحغ في السحاىب الثبلثة االتجاه إلى جية 
 الجشػب ىي القبمة الرحضحة.

لكغ محىب الذافعضة يخػ أف االتجاه نحػ عضغ الكعبة، كىحا السحىب يػجب الجرجات، كحداب الجشػب الحقضقي 
 بحاجة إلضو.كالجغخافي، كىحا كمو لدشا 
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 االجتياد في تحخِّي القبمة في السجر:

ىشاؾ شيء آخخ ؛ يجب االجتياد في تحخِّؼ القبمة، أفي الحزخ أـ في السجر ؟ ىل في الحزخ اجتياد ؟ ال، 
السجيشة كميا مداجج، فادخل إلى أؼ مدجج تخػ السحخاب نحػ القبمة، فبل يػجج اجتياد في الحزخ، أما إذا كشت 

ت في أرض فبلة، فعشجئح يجب عمضظ أف تجتيج في تحخؼ القبمة، كيسكغ أف تحسل بػصمة أك أجيدة مدافخًا، ككش
تعصضظ القبمة بحدب الذساؿ بالجرجة، أك بحدب الذسذ، أك بحدب القسخ، فضسكغ أف تيتجؼ بالذخؽ كالغخب، أك 

 القصب. تيتجؼ بشجع القصب، أك باتجاه الخياح، كأضعف األدلة اتجاه الخياح، كأقػاىا نجع

 مغ لع يتحَخ القبمة فربلتو غضخ مقبػلة كلػ أصاب أما إذا عمع أنو قج أصاب فربلتو مقبػلة:

يغ ما أعطسو، فمػ اجتيجت في تحخؼ القبمة، كصمضت الرمػات كميا، كبعج أف انتيضت مغ الربلة  انطخكا إلى الجِّ
ىا.. ىحا الجيغ ؛ ألف أصحاب رسػؿ تبضغ لظ أف اجتيادؾ غضخ صحضح فالربلة مقبػلة، كلضذ عمضظ أف تعضج

هللا، صمػا مخًة كاجتيج كل كاحج مشيع في القبمة، كاختمفػا في اجتيادىع، فمسا عادكا إلى الشبي قرػا عمضو ما حجث 
 فشدؿ الػحي بيحا:

 (  115﴿ َفَأْيَشَسا ُتَػُلػا َفَثَع َكْجُو َّللَاِ ِإَف َّللَاَ َكاِسع  َعِمضع  )
 ) سػرة البقخة(

فضسكغ أف ترمي نحػ الذساؿ عمى أنو الجشػب، كالربلة مقبػلة كلضذ عمضظ أف تعضجىا، إذًا ىل ُيعقل أف نذػش 
عمى الشاس إذا كاف الفخؽ درجة، أك نرف درجة، ذكخت لكع ىحه األحكاـ كي ال ندسح إلنداف أف يذػش 

 صبلتشا، أك نغضخ اتجاىشا.

يقػؿ ىحا الكبلـ لضذ فقضيًا في األصل، كلػ عخؼ السحاىب كىشاؾ تعشت، كإلقاء كبلـ غضخ مدؤكؿ.. كالحؼ 
 األربعة كأدلتيا، فالشبي الكخيع يقػؿ:

 )) َما َبْضَغ اْلَسْذِخِؽ َكاْلَسْغِخِب ِقْبَمة  ((
 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة[

محىبًا كاحجًا، إذًا القبمة جية كلضدت نقصة، ككل مدجج متجو نحػ الجشػب فقبمتو صحضحة، أما إذا أردت أف تتبع 
 كىػ محىب الذافعي تحتاج إلى مذقة بالغة في تحخؼ جية السرمي كىي نقصة عضغ الكعبة.
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فأنت مدمع، وهللُا أمخؾ أف تجتيج، تجتيج بالداعة، أك بالذسذ، أك بالقسخ، أك تدأؿ إندانًا، كلكغ: ال سألت كال 
ضخ مقبػلة كلػ أصاب، أما إذا عمع أنو قج أصاب، اجتيجت فيحا اسسو إىساؿ، كلحلظ مغ لع يتحخَّ القبمة فربلتو غ

 فقاؿ العمساء: إف صبلتو مقبػلة.

كمغ اجتيج في الحزخ أيزًا فربلتو غضخ مقبػلة، ألّف الحزخ ال اجتياد فضو كالحزخ كمو مداجج، ككميع 
 يقضسػف، كيرمػف.

 القخآف يبعث في القمب الصسأنضشة ك الخاْة:

ر الػجو، رجل قاؿ كمسة أحببتيا، قاؿ: الق خآف يبعث في القمب الصسأنضشة، أال بحكخ هللا تصسئغ القمػب، كالدشة تشػِّ
 كالجلضل:

 ))َنَزَخ َّللَاُ اْمَخًأ َسِسَع ِمَشا َشْضًئا َفَبَمَغُو َكَسا َسِسَع َفُخَب ُمَبمٍِّغ َأْكَع  ِمْغ َساِمٍع ((
 ]التخمحؼ عغ عبج هللا بغ مدعػد[

 ؿ هللا حجيثًا، أك قخأه، كبمغو لمشاس فيحا يشضخ الػجو.فإذا سسع اإلنداف مغ رسػ 

كالفقو يػسع األفق، فمسا يزضِّق اإلنداف عمضظ األمخ تزضضقًا شجيجًا فيحا لضذ فقضيًا ألّف الفقو فضو اتداع، كفضو 
أنو  يدخ، كفضو اختبلؼ رحسة ، ال اختبلؼ تشاقس، فاإلنداف إذا عخؼ الحكع الفقيي، كعخؼ أدلة الفقياء، يذعخ

 في بحبػحة، كأف اإلسبلـ يدخ، كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ُخكا َكاَل ُتَشفُِّخكا (( ُخكا َكَبذِّ ُخكا َكاَل ُتَعدِّ  )) َيدِّ
 ]البخارؼ عغ أنذ[

ًجا اْلَجَشَة َعَسُمُو َقاُلػا َكاَل َأْنَت َيا  َْ ُدكا َكَقاِرُبػا َكَأْبِذُخكا َفِإَنُو اَل ُيْجِخُل َأ َرُسػَؿ َّللَاِ َقاَؿ َكاَل َأَنا ِإاَل َأْف َيَتَغَسَجِني ))َسجِّ
 َّللَاُ ِبَسْغِفَخٍة (( 

 ]البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة[

 كالحسج هلل رب العالسضغ 

 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1210 

 : آداب الدفخ كأْكامو 19الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
ِرنا أنت العمضع الحكضع ، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا ، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو ، كأ

 كارُزقشا اْجتشابو ، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو ، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ الباشل باِشبلً 
 الرالحضغ . 

مة  إل  هللا تعال  : ْْ  الحج ِر

 أييا األخػة السؤمشػف ؛ مع المقاء األكؿ مغ لقاءات تػضضح مشاسظ الحج إف شاء هللا تعالى . 
ة ، فإذا لع يتَفقَّو الحاجُّ في َمقاصج الحج الُعْمضا ، كما  بادػء ذؼ بْجء الحّج ِرْحمةٌ  إلى هللا تعالى ، كلو شبضعٌة خاصَّ

ركا شاِلبًا ذىب إلى بمج غْخبي ، كفي ىحا البمج  ُو باِشبًل ، َتَرػَّ لع يتعخَّؼ إلى أْحكاـ الحّج األساسّضة ؛ ربسا كاف حجُّ
يُكْغ كاِضحًا في ِذْىغ ىحا الصالب أفَّ ُمِيسََّتُو األخضخة كاألكلى ىي  مبله كُدَكر َلْيػ كمكتبات كحجائق ، إنو ما لع

راسة قج ال يشجح كال ُيَحقُِّق ىجفُو الكبضخ ، فأكبخ خصأ ُيْسكغ أف يقع فضو الحاّج أف يشدى أنَُّو حاج ، كيشقمب مغ  الجِّ
لى ببلٍد ال يْعخفيا ، فُتْبِيُخُه الصخقات حاجٍّ إلى ساِئح ، كمغ حاج إلى ُمدافخ ، فالحؼ يْحرل أفَّ الحاج يشتقل إ

َثَظ ساعًة مغ الدََّمغ عغ ُمذاىجاتو ،  كالُجدػر كالسحبلت كالعسارات ، كُيخاقب في السصار الُسعاممة ، َفَضعػد ِلُضَحجِّ
 كالذيء الحؼ َذَىَب مغ أجمو لضذ في ُمْدتػاه إْشبلقًا . 

ُة الُعْسخ ِرْحمٌة إلى هللا عد كجل ، فسا لع يكغ الَيَجُؼ الكبُضخ كاِضحًا جمضِّا في ِذْىغ الحاج ،  فَحجُّ الفخيزة ، كحجَّ
ُو في الُسْدتػػ السصمػب ،  كالسْقرج األْسسى مغ ىحه العبادة كمغ ىحه الخِّْحمة هللا عد كجل ، ربسا لع يكغ حجُّ

 العبادات ُمَعمََّمة ِبَسراِلِح الِعباد . مثبًل قػلو تعالى :  ألنَّكع تعمسػف أييا األخػة أفَّ 
 ﴿ِإَف الَربَلَة َتْشَي  َعِغ اْلَفْحَذاِء َكاْلُسْشَكِخ َكَلِحْكُخ َّللَاِ َأْكَبُخ َوَّللَاُ َيْعَمُع َما َتْرَشُعػَف  

 [45] سػرة العشكبػت : 
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ىحه ىي ِعمَُّتيا ، كىحا ىػ ىجفيا ، َفَسغ صمى كلع تْشَيُو صبلتو عغ الفْحذاء كالسشكخ لع يْددد مغ هللا تعالى إال 
ُبْعجًا ، فقج تَعصََّمْت الغاية الُكْبخػ مغ الربلة ، كالرضاـ مغ لع يجع فضو قْػؿ الدكر كالعسل بو ، فمضذ هلل حاجة 

 :  في أف يجع شعامو كشخابو ، قاؿ تعالى

 ﴿َذِلَظ ِبَأَنُيْع َكَفُخكا ِباّلَِلِ َكَرُسػِلِو َوَّللَاُ اَل َيْيِجي اْلَقْػـَ اْلَفاِسِقضَغ  
 [80] سػرة التػبة : 

 قاؿ تعالى : 

 ﴿ُقْل َأْنِفُقػا َشْػعًا َأْك َكْخىًا َلْغ ُيَتَقَبَل ِمْشُكْع ِإَنُكْع ُكْشُتْع َقْػمًا َفاِسِقضَغ  
 [53] سػرة التػبة : 

ىحه الدكاة فَقَجْت قضستيا كِحْكستيا ، كالحّج كحلظ . ففي الحّج ال رفث كال فدػؽ ، فيحه الخِّْحمة ُتَكمُِّفَظ َعَذخات 
ُع آالؼ السراعب ، ثعَّ ال ُتْقبل ! وهللِا ىحه  األُلػؼ ، كُتْبِعُجَؾ عغ أْىمظ كُأْسَخِتظ َعَذخات األياـ ، كتْجعمظ تتَجذَّ

حؼ رأْيشاُه في الحّج ِمغ اْنحخافات فاِحَذة كخصضخة ، كتصاُكٍؿ بالمِّداف عمى ِعباد هللا ، كَلْغٍػ في ُمْذكمة ، لحلظ ال
الحجيث ، كاْنِغساٍس في المَّْيػ كالذخاب ؛ مغ الصَُّخؼ التي ُتْخكػ أفَّ مجمًَّة ِمْرخيَّة رَسَسْت حاجاِّ عاد إلى ببلده كىػ 

ئات مغ الكضمػغخامات ؛ ىجايا كأْجيدة كْيخباِئضَّة ، كفْجأًة َضَخَب جْبَيَتُو كقاؿ : ُمَحسَّل باألْغخاض ؛ َعَذخات بل الس
هللا ! لقج ندضُت أف أُحجَّ !! فإذا ذىب اإلنداف كَداِئح كَنِدَي أف يُحّج ، يا ُتخػ بالصػاؼ َأُيْعقل أف يقػؿ هللا لظ : 

ة كأنت ساٍه الٍه ؟ َأُيعَقل ىحا ! ىل ُيْعقل أف يأمخؾ تعاؿ يا عْبجؼ مغ بمجؾ البعضج مغ أْجل أف تصػؼ حْػؿ الكْعب
هللا أف تأتي بضتو الحخاـ كالكْعبة كالُػقػؼ ِبَعَخفات ثعَّ يكػف حجيثظ بيا عغ ُأمػٍر ال عبلقة ليا بالعبادة إشبلقًا ؟ 

ىج التي أْعَجَبْتيع كىل ُيْعقل أف تدكر مئة حاّج كال تْدسع مشيع إال ما أكمػه في عخفات كمع مغ اْلَتَقػا كالسذا
كالشِّطاـ في السسمكة؟ فاهلل عد كجل َغِشيّّ عغ عبادة في مْطيخىا تػاجج ِجْدسي ، كإّف هللا غِشيّّ عغ عبادة تْبجأ 

 ِبَتْخؾ الصعاـ ، كتشتيي ِبَتشاكلو ؛ فيحه لْضَدْت عبادة . 

ْكسة الحّج كَجْػَىِخه كمقاِصِجه : ِْ  أْخصخ شيء في الحّج 

ُدىا الُحجاج ؛ َلبَّْضظ المَُّيعَّ لبْضظ ، قج يشدػف مْزسػنيا ، َصِعْجنا إلى مكاف ُمْختفع ، ككمسا ىحه الكمسات ا لتي ُيَخدِّ
ُد ىحه الكمسات ، ما معشى َلبَّْضظ ؟ كأفَّ ِلداف حاؿ الحْزخة اإلليضَّة يقػؿ لظ :  دخْمشا إلى مجيشة ، كىْبصشا كاٍد نخدِّ

أْثَقَمْت َصْجرؾ ، تعاؿ أَلْنُقَمَظ مغ عسمظ الػضضع إلى آفاؽ مْعخفة هللا ، تعاؿ  تعاؿ يا عْبجؼ أُلريَحَظ مغ ىسـػ
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، فأْخصخ شيء ِلَتحكؽ َشْعع الُقْخب ، تقػؿ : لبَّْضظ المَُّيعَّ لَبْضظ أْؼ َسْسعًا كشاَعًة كاْسِتجاَبًة ِلِشجاِئَظ يا رّب مخًَّة بعج مخَّة 
كَجْػَىِخه ، كمقاِصِجه ، كأف تكػف في الُسْدتػػ الحؼ ُيْسكغ أف يكػف  في الحّج أف تزع يجؾ عمى ِحْكسة الحّج ،

َمة أنا َشَخْحُتيا في ُدركس كثضخة ، كإف  شاء َمْعقػاًل مغ َتْخِكَظ الببلد كالعباد ، كتأتي ِلُتَمبَِّي هللا عد كجل ، كىحه الُسَقجِّ
بضغ أيجيكع ، لساذا ُفَخَض عمضشا الحّج ؟ كلساذا  هللا تعالى لي خْصبة عغ حكسة الحّج ال عغ مشاسظ الحّج أَضُعيا

أَمَخنا هللا تعالى ِبأداِء ىحه الفخيزة ؟ كمكع يْعمع أفَّ الربلة ِرياَضة َبَجِنضَّة ، كالدكاة عبادة مالضَّة ، كالجعاء عبادة 
ع ُكلَّ العبادات ىي الحّج كىػ في الُعْسخ قػلضَّة ، كالحّج عبادة قػلضَّة كشعاِئِخيَّة كمالضَّة كَبَجِنضَّة ، فالعبادة التي تْجس

شة ، كالجسعة في األسبػع َمخَّة ، كالربلة في الضـػ خْسذ مخات ، فسادامت ىحه  مخَّة ، ككحا الرضاـ مخة في الدَّ
 العبادة َمخَّة في الُعْسخ معشى ذلظ أَنيا تْكَتِدب أَىِسضَّة ُكْبخػ . 

 االستذارة ك االستخارة :

فخ ، كالذيء األساسي كالضـػ نبجأ بآد فخ في اإلسبلـ ألفَّ الحّج سَفخ ، كالسػضػع األْكسع مغ الحّج ىػ الدَّ اب الدَّ
في الّدفخ أف ُتذاِكَر في َسَفِخؾ مغ َتِثُق ِبجيشو كِعْمِسو ، أييا األخػة األكاـر مغ اْستذار الخِّجاؿ اْستعار ُعقػليع ، 

َحْقل ُمَعضَّغ إذا أنت سأْلَتُو أخْحَت ُكلَّ ِعْمسو كِخْبختو ، فالشبي عمضو  فإنداف لو ِخْبخة مغ أربعضغ أك خسدضغ سشة في
غ الربلة كالدبلـ َعمَّسشا شضئضغ ؛ َعمَّسشا االْستذارة ، كَعمََّسشا االْسِتخارة ، ِلَسغ االْسِتذارة ؟ أُلكلي الِخْبخة مغ السؤمشض

ِعَجة في حضاتظ كِتجارتظ كَسَفِخؾ ، كفي أؼِّ َمْذخكٍع ُتْقِبُل عمضو ، ، أُلكلي الِخْبخة لضْشَرحػؾ ، فِاْجعل ىحه قا َحْرخًا 
قبل ُكلِّ شيء ِاْسَتِذْخ أىل الخبخة مغ السؤمشضغ كاالسِتخارة هلل عد كجل ، كأنا أْعتقج أنَُّو ال اْسِتخارة كال اْسِتذارة في 

أْشضاء لظ أف تْفَعَميا ، كأال تْفعميا ، أما في الفخاِئس ، كىي حقضقة ُمِيسَّة ، فأنت تْدتخضُخ في الُسباحات ، كفي 
َفخ ال بّج أف تْدتذضخ مغ َتِثُق ِبجيِشو كِعْمِسو كعْقمو  األْشضاء التي أمخؾ هللا بيا فبل اْسِتخارة كال اْسِتذارة ، كلكغ الدَّ

َل أف ُتدافخ كُتقضع في بمٍج أْجشبي ، قبل كِخْبختو ، كالُسْدَتذار ُمْؤَتسغ ، مغ اْسُتذضخ فْمُضِذخ ما ىػ صاِنٌع ِبَشْفِدو ، فَقبْ 
أف تْشقل ِتجارتظ في ىحا السكاف ، قبل أف ُتَسثُِّل شضئًا ُيَسثُِّل اْنِعصافًا في حضاتظ ، عمضظ أف تْدتذضخ أْىل الِخْبخة مغ 

َفخ كأشاركا عمضظ بحلظ كجب عمضظ اْسِتخارة هللا ، كأْرَكُع ما في  السْؤمشضغ َحْرخًا ، فإذا اْسَتَذْخَتيع عمى الدَّ
!! مغ قاؿ لظ : إفَّ الخْؤيا مغ لػاـز  االْسِتخارة أفَّ الذيء الحؼ أْسَسُعُو مغ إْخػة كُثخ : اْسَتَخْخُت كلع أر مشامًا 

 االْسِتخارة ؛ اْسسعػا الحجيث ؛ أخخج البخارؼ كأصحاب الدشغ 
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َقاَؿ : َكاَف َرُسػُؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ُيَعمُِّسَشا ااِلْسِتَخاَرَة ِفي ))َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِجَّللَاِ َرِضي الَميع َعْشيَسا 
ُجُكْع ِباأْلَْمِخ َفْمَضْخَكْع َركْ  َْ ُثَع ِلَضُقِل َعَتْضِغ ِمْغ َغْضِخ اْلَفِخيَزِة اأْلُُمػِر ُكمَِّيا َكَسا ُيَعمُِّسَشا الُدػَرَة ِمَغ اْلُقْخآِف َيُقػُؿ ِإَذا َىَع َأ
ي َأْسَتِخضُخَؾ ِبِعْمِسَظ َكَأْسَتْقِجُرَؾ ِبُقْجَرِتَظ َكَأْسَأُلَظ ِمْغ َفْزِمَظ اْلَعِطضِع َفِإَنَظ َتقْ  ِجُر َكاَل َأْقِجُر َكَتْعَمُع َكاَل َأْعَمُع َكَأْنَت الَمُيَع ِإنِّ

ـُ اْلُغُضػِب الَمُيَع ِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف َىحَ  ا اأْلَْمَخ َخْضخ  ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي َأْك َقاَؿ َعاِجِل َأْمِخي َعبَل
ْخُه ِلي ُثَع َباِرْؾ ِلي ِفضِو ، َكِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف َىَحا اأْلَْمَخ َشّخ ِلي فِ  ي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َكآِجِمِو َفاْقُجْرُه ِلي َكَيدِّ

ْضُث َكاَف ُثعَ َأْمخِ  َْ َأْرِضِشي ، َقاَؿ :  ي َأْك َقاَؿ ِفي َعاِجِل َأْمِخي َكآِجِمِو َفاْصِخْفُو َعشِّي َكاْصِخْفِشي َعْشُو َكاْقُجْر ِلَي اْلَخْضَخ 
اَجَتُو (( َْ ي   َكُيَدسِّ

 ]البخارؼ عغ جابخ[

ال يْعمع ، لكغَّ هللا تعالى لو الِعْمع الُسصمق ، كالقْجرة  َفِسَغ البَذخ مغ يْعمع كلكشَُّو لضذ قاِدرًا ، كمشيع مغ يْقجر كلكشَّو
 الُسْصمقة . 

 هللا تعال  رفضق اإلنداف في الدفخ ك خمضفتو في أىمو ك مالو :

فخ ، كأف تكػف خمضفتظ في األىل كالساؿ  بالسشاسبة في الكْػف ُكمِّو ال تػجج إال ِجَية كاحجة ُيْسِكُغ أف ُتخافقظ في الدَّ
ىحه الجية ىي هللا ، أقخب الشاس لظ إذا سافخ معظ لضذ ِبإْمكانو أف يكػف خمضفًة عمى أْىِمظ ، كإف بِقَي كالػلج ، 

فخ كيقػؿ :" المَّيع أن ت خمضفًة في أْىمظ ككلِجؾ لضذ لو أف ُيدافخ معظ ، لكغَّ الشبي الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص كاف يْجعػ قبل الدَّ
فخ ، كالخفضق ف ي الساؿ كاألىل كالػلج ..." فإذا دعا اإلنداف ِبيحا الجعاء كسافخ فأْغمب الطّغ أنَُّو الخمضفة في الدَّ

يعػد إلى بمجه ، كلضذ ىشاؾ أْخبار سضَِّئة كال ُمفاجأة ، أْحضانًا إبخيق شاؼ ساخغ يدضل عمى خّج ابشتظ فضرضبيا 
ألضَذ كحلظ؟! فأنا أجـد بأفَّ مغ قاؿ ىحا الجعاء  بعاىة شػؿ األبج ، كمَّسا أْلقى األب نْطخًة عمى ابشتو اْحَتَخَؽ قمبو

 أدَّػ َسَفَخُه في شسأنضشة كىشاء . 
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 مغ استخار هللا بعمسو ك قجرتو يدخ لو الخضخ :

 دعاء االْسِتخارة كسا قمشا : 
َفْزِمَظ اْلَعِطضِع ، َفِإَنَظ َتْقِجُر َكاَل َأْقِجُر ، َكَتْعَمُع َكاَل  ))الَمُيَع ِإنِّي َأْسَتِخضُخَؾ ِبِعْمِسَظ ، َكَأْسَتْقِجُرَؾ ِبُقْجَرِتَظ ، َكَأْسَأُلَظ ِمغْ 

ـُ اْلُغُضػِب ، الَمُيَع ِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف َىَحا اأْلَْمَخ َخْضخ  ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعا ِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي ، َأْك َقاَؿ َأْعَمُع ، َكَأْنَت َعبَل
ْخُه ِلي، ُثَع َباِرْؾ ِلي ِفضِو ، َكِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف َىَحا اأْلَْمَخ َشّخ ِليَعاِجِل َأْمِخي كَ  ِفي ِديِشي  آِجِمِو ، َفاْقُجْرُه ِلي ، َكَيدِّ

ْضُث َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي، َأْك َقاَؿ ِفي َعاِجِل َأْمِخي َكآِجِمِو ، َفاْصِخْفُو َعشِّي َكاْصِخْفِشي َعْشُو ، َكا َْ ْقُجْر ِلَي اْلَخْضَخ 
اَجَتُو (( َْ ي   َكاَف ، ُثَع َأْرِضِشي، َقاَؿ : َكُيَدسِّ

 ]البخارؼ كأصحاب الدشغ عغ جابخ بغ عبج هللا [

 كشُت ُمْدِمعًا عمى سفٍخ ِبَبمج ، كقبل أف أخخج مغ بضتي قمُت لو يا رب : 

َخْضخ  ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي ، َأْك َقاَؿ َعاِجِل َأْمِخي َكآِجِمِو ،  ))الَمُيَع ِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف َىَحا اأْلَْمخَ 
ْخُه ِلي((  َفاْقُجْرُه ِلي ، َكَيدِّ

 ]البخارؼ كأصحاب الدشغ عغ جابخ بغ عبج هللا [

جـ إلى ىحا البمج ألْسباب ُكلَّ مغ يقْ َذَىْبُت فإذا بي أرػ الصخيق َمْدجكًدا ، ثعَّ عِمْسُت أفَّ ىشاؾ أْخصاًرا تْشتِطُخ 
، فالسؤمغ حضاتو راِئعة ، وهللا َككضُمو ، َفُيَػ تعالى يْعمع كأنت ال تعَمع، كىػ تعالى يْقِجر كأنت ال تْقِجر ، فإذا شارئة

 اْسَتَخْخَتُو ِبِعْمِسو كُقْجرِتو انتيى األْمخ ، قاؿ : 

َىَحا اأْلَْمَخ َخْضخ  ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي ، َأْك َقاَؿ َعاِجِل َأْمِخي َكآِجِمِو ، ))الَمُيَع ِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف 
ْخُه ِلي((  َفاْقُجْرُه ِلي ، َكَيدِّ

 ]البخارؼ كأصحاب الدشغ عغ جابخ بغ عبج هللا [

 الَتْضدضخ دلضل الُسػافقة اإلليَضة :

فَّ هللا تعالى أحبَّ لظ ىحا العسل أـ لع ُيِحبَُّو لظ ؟! بالتَّْضدضخ ، إذا أَحبَّ هللا لظ لكغ ىشا الدؤاؿ : كضف تْعخؼ أ
َخُه عمضظ ، فالتَّْضدضخ دلضل الُسػافقة اإلليضَّ  َخُه لظ ، كإذا لع ُيِحبَّو لظ كأنت صاِدٌؽ في اْسِتخارِتظ َعدَّ َفخ يدَّ ة ، ىحا الدَّ

خ السخكر نقػؿ : تألَّق الزْػء األْخزخ أمامو ، أؼ اْمِر ، فاإلنداف إذا اْستخار كالتَّْعدضخ دلضل الُسعارضة ، ِبَتْعبض
َفخ . ثعَّ قاؿ :  خة معشى ذلظ أفَّ هللا عد كجل أَحبَّ لو ىحا الدَّ  هللا عد كجل كرأػ ُكلَّ األمػر ُمَضدَّ
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 َمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي َفاْصِخْفُو َعشِّي َكاْصِخْفِشي َعْشُو (()) ....َكِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأَف َىَحا اأْلَْمَخ َشّخ ِلي ِفي ِديِشي كَ 
، فمػ فخْضشا َشْخرًا ما تعمَّق ِبَفتاة ِلَضَتَدكََّجيا ، كىحه الفتاة ال ُتشاِسُبُو كفي ديشيا ِرقَّة ، فاهلل عد كجل َصَخفيا عشو 

عشيا ، إْذ لػ َتَعمََّق بيا صار األمخ ُمْذكمة كبضخة ،  ىل يْكفي أف يْرخفيا عشو ؟! ال يْكفي ، البّج مغ أف يْرِخَفوُ 
 فبل بّج مغ أف يْرِخَفيا عشظ كيْرِخَفظ عشيا ، ِدقَّة الجعاء : 

ْضُث َكاَف ُثَع َأْرِضِشي(( َْ  ))........َفاْصِخْفُو َعشِّي َكاْصِخْفِشي َعْشُو ، َكاْقُجْر ِلَي اْلَخْضَخ 
ْفشا بيا عمى  ْضدػر ُكلَّ حضاتو ، تججه يقػؿ : لعغ هللا الداعةىشاؾ شْخز يقػؿ لظ : حطُّو غضخ م التي َتَعخَّ

 !!! قاؿ : فبلنة

اَجَتُو (( َْ ي   ))...... َكُيَدسِّ
يا رب إنَّي ُمْدِمٌع الدفَخ إلى ىحا السكاف ، ىحا السػضػع قج يتعمَّق بالحّج ، كبالتِّجارة، كالدكاج ، كعْقج شخاكة ، 

بّج مغ حْفع ىحا الجعاء َغْضبًا ، أنا إف شاء هللا قبل أف تْحىبػا لمحّج ُأَكزِّع عمضكع ُكَتضًِّبا فضو كمْذخكٍع ججيج ، فبل 
عاء .   أْشضاء أساِسضَّة ، يكػف رفضقًا لكع في الحّج ، فأؼُّ َمْذخكع ُتْقِبل عمضو تأتي ِبيحا الجُّ

ت  الحّج :  الُسِيسات السشػشة باإلنداف مغ البجاية ْك

فخ ، أك عمى الحّج ،  أييا األخػة ، اْسَتَذْخَت أْىل الِخْبخة كاإليساف ، كاْسَتَخْخَت هللا عد كجل كاْسَتَقخَّ َعْدُمَظ عمى الدَّ
 اآلف ما الُسِيسات السشػشة بظ مغ البجاية كحتى الحّج ؟ 

ككبضخًا ، ىػ أفَّ اإلنداف إذا حجَّ رجع مغ أييا األخػة األكاـر ، يجب أف تْعمسػا ِعْمَع الضقضغ أفَّ ىشاؾ َكْىسًا خصضخًا 
ُذنػبو َكضػـِ َكَلَجْتُو ُأمُّو ! كىحا حجيث شخيف ، ُأَؤكِّج لكع أييا األخػة أّف الحنػب التي يْغفخىا لظ هللا في الحّج ىي 

، كال تْدقط إال  َحْرخًا ما كانت بضشظ كبضغ هللا ، أما الحنػب التي بضشظ كبضغ العباد فوهللا ال ُتْغفخ إال باألداء
بالُسداَمَحة ، يْغَتِرُب اإلنداُف بْضتًا ، ثعَّ يقػؿ لظ : أُحجُّ كيتػب هللا عميَّ !! ىحا تْػجضو َشْضصاني ، أْنرح لكع أييا 
مع كالحقػؽ ، أْذكخ أنَّشي حتى الكتب الُسدتعارة أَعْجُتيا ألْصحابيا ، كحتى  األخػة أف تؤدكا ما عمضكع مغ الحِّ

ْيُتيا لو، ُاْنطخ لحاؿ الَسجبلت،  كانت لي َمَجمَّة قجيسة ِلَذْخٍز يْدكغ بالسضجاف كلع أرُه مشح فْتخة ، َذَىْبُت إلضو كأدَّ
اإلنداف لسا يخيج أف ُيغادر الجنضا كضف ُيَرفي عبلقاتو ، ِذَمع كِحدابات كحقػؽ ، لحلظ قاؿ : إذا اْسَتَقّخ َعْدُمظ 

مغ ُحقػؽ كُديػف ، كاْسَتْدسح مغ ناليع مشظ ُضْمٌع أك أذػ ، كال تْذعخ أنَّظ أكبخ فباِدر إلى التْػبة ، كأدِّ ما عمضظ 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1216 

مغ ذلظ ، فإذا كشت قج ضمْسَت مغ كاف يْذتغل عشجؾ في الساضي فاْبحث عشو كاْستْدِسحُو ، فيحا لو حق عشجؾ ! 
ـ لو َىِجيَّة ، كإذا أردت أف يتجمى هللا عمضظ في الحج ، كأف تكػف مْقبػؿ ، لحج ، كأف تْذعخ بالصػاؼ الحقضقيا كَقجِّ

مع ، كاألشضاء الُسْدتعارة ، كتْعػيزات مع تقادـ  فأنت لظ مِيسَّة أْصعب مغ الحج ؛ ُكّل عبلقاتظ السالّضة ، كُكل الحِّ
عمضظ مغ الدَّمغ َنِدَضيا صاحبيا ، كَملَّ مغ ُمصالبتظ ، جاء اآلف كْقُت َتْرِفَضة الُحقػؽ ، كأداء الػاجبات ، كأداء ما 
 ُديػف كُحقػؽ ، كالتػبة الشَّرػح ، كيجب أف تدافخ إلى الحج كقج َفَتْحَت بضشظ كبضغ هللا َصْفحًة ججيجة . 

يا غضخ َمْقبػؿ ،  ْت مع أخضيا َفَحجُّ ْكجة إْرضاُء َزْكِجيا ، فإذا كاف بضشيا كبضغ زْكجيا مْذكمة ، كلػ َحجَّ كعمى الدَّ
ْكجة أف ُتْخضي  َزْكَجيا قبل أف َتُحّج ؛ ألفَّ ديغ السخأة أربعة أْقداـ : ُرْبع ديشيا ِرضى زْكِجيا عشيا ، فإذا فعمى الدَّ

َصمَّْت السخأة خْسديا ، كصاَمْت َشْيخىا ، كَحِفَطْت نْفَديا ، كأشاَعْت زْكجيا ، َدَخَمْت َجشَّة ربِّيا ، َفُكلُّ زْكجٍة 
ضى عشيا كُتْدِعُجُو ، فمضذ الِعْبخة أْف َتحّج مع أخضيا ، إنسا الِعْبخة أف يقبميا عاِصَضة ِلَدْكِجيا ، كُمْغِزَبة لو كال يخْ 
 هللا عد كجل ، كأف يتجّمى عمضيا ىشاؾ .

َكُيدغُّ لمخَُّجل أف يْرصحب في الحّج َزْكجتو ، ىشاؾ أْشخاص يقػلػف لظ : ُأِحُب أف أكػف خفضفًا ، كالسخأة َصْعبة 
غ شخيقظ َفَعغ شخيق مغ َتحّج ؟! شْبعًا ىحا عمى الَسْضدػر . كال يجػز لمػاِلَجْيغ مْشُع كِعْبء ! لكغ إف لع َتُحّج ع

ة اإلسبلـ ،  ة اإلسبلـ ، فإف قاال لظ : ِرضى لشا ال تحّج ، فبل يجػز شاعتيسا إف كانت ىي حجَّ االبغ ِمغ َحجَّ
دشة نحغ ِبحاجتظ أمامشا ، فبل مانع مغ أما إف حّجْجت ككانت ىحه لمَتصّػع كقاال لظ : رضًى بشا ال تحّج ىحه ال

ة اإلسبلـ فبل اْسِتذارة ، كال إْذف ، كال شيء ، كعمى االبغ أف يْجتيج  شاعتيسا ، كربسا كجبْت شاعتيسا ، أما حجَّ
 في إْرضاء كاِلَجْيو . 

يحا الساؿ الَسْذبػه ، فقج لػ أفَّ أحجًا في مالو ُشْبية ، كفي َدْخمو جدء مغ الحخاـ ، كلو معاش ، فإذا أراد أف يحّج بِ 
كرد في بعس األحاديث : " يقػؿ لبَّْضظ الميع لبَّْضظ فضقػؿ هللا تعالى: ال لبَّْضظ كال َسْعَجْيظ" إذًا يجب أف تحّج مغ 
ؾ كعخؽ جبضشظ ، كلَضْدَتْكِثخ مغ شضب الداد كالشََّفقة ما أْمكشو ، ِلُضعضَغ ذ كؼ الساؿ الحبلؿ الحؼ ِاْكَتَدْبتو مغ َكجِّ
الحاجة ، فإذا كاف اإلنداف َمْضدػًرا كأخح معو أْدِكية زاِئَجة كاف ىحا مغ باب تقجيع يج السداعجة لئلخػة ، كأْذكخ أنَُّو 
َلِدمشي عمبة دكاء ثسشيا خسدػف ريااًل ، مسا ُيعادؿ سبعسئة لضخة ! كىشا ثسشيا سّت عذخة لضخة !! أْدِكَيُة اإلْسياؿ 

خاِفزات حخارة ، كالخَّْشح ، إذًا يسكغ أف تأخح مجسػعة أْدِكَية ، كإذا اْحتاج أحجىع ىشاؾ أْكثخ شيء كُمَدكِّشات ، ك 
لؤلْدِكَية ُتْعصضو ، فمضذ ىشاؾ عسل أْمتع مغ ِخْجمة الشاس ؛ مغ شعاـ كدكاء كأْجيدة ، كاألْمُخ الػحضج العسُل 

ْشعع الصعاـ يْذعخ ِبَدعادة ، فيحا مغ الدشَّة ، الرالح ، ألنَّظ في عبادة كشاعة ، فاإلنداف إذا َكثَّخ الداد ، كأ
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كأْذكخ في العاـ الساضي لسا كشت رئضذ بعثة أنَّشي أخْحت زادًا كبضخًا حتى رآه الحاضخكف كثضخًا ، إال أنَّو كاف لو 
ة ثسانضة أياـ ، كأْشعْسشا مشو كَضضَّْفشا .  أثخ كبضخ في أثشاء ذىابشا ، فقج بقي معشا ِلُسجَّ

ىشاؾ ضخكؼ صْعبة ، فأنت َتِرل ُمْتعًبا ، كالخخكج فضو إْرىاؽ ، كالدضارات ربسا ال ُتَمبِّي حاجتظ ، فإذا كالسذكمة 
 أخحَت األكل كالجكاء البلـز ُسِخْرت .

اآلف تْخؾ الُسجادلة كالُسذاحشة في الحّج ؛ فبل رفث كال فدػؽ كالججاؿ في الحج ، أما السجادلة كاالْعِتخاض : ما 
 ر ! فأنت في حّج كال يجػز عمضظ فْعل ىحا . ىحه األْسعا

فخ عمى الَػْجو الَسْذخكع ، سُأَكزِّع عمضكع مشيا كاْدُرسػىا ككقِّعػىا ، كىحه ىي  أييا األخػة ، ُاْكُتب َكِصضَّتظ قبل الدَّ
 الدشَّة . 

 الَسَذَقة في الحّج لْضَدت مْصمػبًة ِلحاِتيا :

ْسذ أكثخ !! ال ىحا َكْىع كجْيل ، فالحّج اآلف الحقضقة أفَّ الَسَذقَّة في الحّج لضْ  َدت َمْصمػبًة ِلحاِتيا ، أنا لي أْجٌخ بالذَّ
إذا بالصاِئخة أكثخ راحًة مغ البّخ ، كالحّج ِبالَبّخ أقلُّ تعًبا مغ الَسْذي ، فمْضَدْت الَسَذقَّة َمْصمػَبًة ِلحاِتيا ، فبل تقل : 

ؼ ، ككحا خْضسة ُمَكضَّفة ىػ أْفزل لظ ألّف الحّخ أْحضانًا يْذتج ِلَجرجة أنَُّو ُيعضقظ عغ رِكْبُت حافمًة ُمَكضَّفًة َيِخفُّ أْجخ 
اإلقباؿ عمى هللا عد كجل ، لحلظ اْحَفطػا ىحه القاعجة : الَسَذقَّة في الحّج لْضَدت مْصمػبًة ِلحاِتيا ، كُكلُّ مغ يَتَػىَّع 

ا َكْىع ! لكغ إذا كانت الَسَذقَّة ال بّج مشيا في سبضل هللا َفَسْخحبًا بيا ، مَثبًل ؛ أفَّ مغ اْزدادْت َمَذقَّتو اْرَتَفَع أْجخُه فيح
ْسذ ُمَدمَّصة عمضو َعْذُخ ساعات كىػ بارد ، كىشاؾ ُرخاـ  اآلف حْػؿ الكْعبة ىشاؾ ُرخاـ يْسَتّز الحخارة ، أِشَعة الذَّ

! ال ،  إذا شمْبتيا ِلحاتيا فيحا مسا يْخفع ثػابظ عشج هللا تعالى  باألْرِكَقة كالِسْكػاة تسامًا ، إياؾ أف تطّغ أفَّ السذّقة
ْسذ ؟ فقالػا : نحر ىحا أف  ْسذ ، فقاؿ: لَع يقف ىحا في الذَّ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ رأػ رجبًل قاِبعًا في الذَّ

بًا إلى هللا عد كجل ، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ : ُمخكُه أف يت ؿ ، فإفَّ هللا غِشيّّ عغ يقف في الّذْسذ تقخُّ حػَّ
تْعحيب ىحا نْفدو ، مَثبًل ؛ ىل يجب أف ُترمي الرمػات كميا بالحـخ ؟! إذا كاف البضت قخيًبا مغ الحـخ فيحا 
ْسذ  ْسذ ساعة ، كَضْخبة الذَّ أحدغ ، أما إذا كاف البضت بعضًجا كيجب أف تْخكب الدضارة َمخَّتضغ ، كتْسذي في الذَّ

ي الشيار إال ِلَدبب قاىخ ، إنسا عمضظ صبلة السغخب كالعذاء كالربح ، فبل ُتخاشخ ، فحضاتظ مؤلسة، فبل تخخج ف
ْسذ ُمسضَتة ، وهللِا كشت أخخج إلى الحـخ الداعة العاشخة  غاِلَضة ، كىي لْضدت مْمكظ كْحجؾ ، بالسشاسبة ضخبات الذَّ

فك ْخع في مدألة الَسَذّقة ، ال لْضبًل ، ككأنَّشي في التشػر فكضف بالشيار ؟! أنا ال ُأَخػِّ ع ، إال أنشي ُأبضِّغ لكع ُحْكع الذَّ
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تخخج مغ البضت في أثشاء الشيار كىحا ِبإجساع العمساء ، أما إذا كشت ِبجانب الحـخ فيحا أمخ آخخ ، أذكخ أنَّشي 
، بضشي كبضشو عذخكف متًخا ، فكشت ُأصمي األكقات الخسذ في الحـخ ، كهلل الح سج ، فالخخكج كشت ِبجانب الحـخ

ؿ ما تذعخ  سذ مغ األخصار ، كأكَّ مغ البضت يتعمَّق بعجـ الَسَزخَّة أما إذا رافق ىحا خصخ فبل ، فسثبًل ضْخبة الذَّ
ؿ شيء ال بجَّ أف تأكل أْشضاء مالحة ، ألفَّ ىحا الذيء السالح يْذخب الساء ، حتى إنو  دكخة ، كِشْبو إْغساء ، فأكَّ

ْسذ . تػجج ُمدتْذفضات مغ أجل ض  ْخبات الذَّ

 التفقو في أْكاـ الحج قبل الحج :

يجب عمى مغ عـد عمى الحج الَتفقُّو في أحكامو ، ككحا ُحْكع ُكلِّ عسل كال ُيَقمُِّج العػاـ ، كالسْفخكض أف يكػف 
ة قالػا : َحّجظ صحضحًا ، رأْيُت ِبَعْضشي أشضاء يْشجػ ليا الجبضغ ؛ ُحجاٌج ما أْحخمػا مغ الصائخة ، فمسا َكَصمْ  شا إلى ججَّ

متى اإلْحخاـ ؟! ىؤالء عمضيع دـ ، كمشيع مغ لع يصف شػاؼ اإلفاضة كىػ ُرْكغ ، كىشاؾ مغ يْدأؿ كىػ في 
السجيشة أيغ قْبخ محسَّج ؟! ىشاؾ جْيل ششضع كأحجىع قاؿ : أيغ القبمة ؟ فقالػا لو : ىحه ىي الكْعبة ، فقاؿ ليع : أنا 

بة ؟!! ، كىحا قالػا لو : ُاْرجع إْبمضذ ، فقاؿ : لضذ بضشي كبضشو شيء !! ال ُأِحبُّ أف أقػؿ : أيغ القبمة كلضذ الكع
أْرُجَسُو ، فيحا الحاج دفع مالو ُجدافًا ، كَضضَّع كْقتو ، كىػ ال يعمع مشو شضئًا! كقج كشا ِبَعَخفات فخفع أدىع باب 

يغ !! أعػذ باهلل مغ الذضصاف ا لخجضع ، ِبَعَخفات ! كاآلخخ َقبَّل زْكجتو بالباص قاِئبًل ليا لقج الَخْضسة فَدبَُّو أحجىع بالجِّ
 اْشَتْقُت إلضظ !! فيحا ُمْدتػػ سػقي ، لحلظ يجب أف يَتَفقَّو اإلنداف قبل أْف يحّج . 

 ُمراْبة اإلنداف مغ ُيعضشو عم  شاعة هللا :

التُّقى ، ككأفَّ الحّج يتزاعف أْجخُه إذا صاحبظ مغ الدشَّة أف يْبحث الحاّج عمى رفضق عاِلٍع كِرٍع راِغٍب في الخضخ ك 
رجٌل تِقّي عاِلع ، ُكْغ في ُصْحبة األْخضار ، فإذا رأْيَت في الحّج مغ تعخفو مغ أْىل التُّقى فاْصَحْبُو كَدْع ِرفاَقَظ ، 

ظ كمشاسكو كاآلداب ، فاألْصل  ة مغ ُيعضشظ عمى شاعة ُمراحبفيحا العالع أك الجاعّضة السمتِدـ ُيَعمُِّسَظ أْحكاـ حجِّ
خكر مع األْصِجقاء ، إنسا مغ ىع فْػقظ مغ أْىل هللا ؛ عاِلع أك داِعَضة أك صاحب ِخْبخة كُمَتَخمِّق ، فبل تْبحث عغ الدُّ

 الِعْمع، ىحه ِعبادة ال يْمدمظ فضيا أف تْسدح كتتَدمَّى ، يْمدمظ ُصْحبة عاِلٍع . 
 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1219 

 عم  اإلنداف أف يجعل سفخه خالرًا هلل :

ْخع ، م غ الدشَّة أف يْجعل َسَفَخُه خاِلرًا هلل تعالى ، فبل يتَِّخحُه ُفْخَصًة لمتِّجارة ، كإف كاف ذلظ جاِئدًا ِبُحجكد الذَّ
اج ُمْمتفضغ حْػليا ،  ت َفْخسة ، كِبزاعة بأنػاعيا الُسْجِىَذة؛ تجج ىؤالء الُحجَّ فاإلنداف يخخج مغ الَحَخـ َفَضِجج َمَحبلَّ

ا ، أك غضخىا مغ األمػر ، َدْعظ مغ الِبزاعة ؛ أْرَخز ! ال َيُيسُّظ ، تججىع أصبحػا ُمْذتخيغ كذلظ ِلِخَخِري
ة تسخُّ عمضظ األياـ فتجج أنَّظ َقَزْضت عشجىع  كزبائغ ، لْضدت ىحه ُمِيسَُّة الحاج ، فإذا كاف لمػاحج مشا أقخباء ِبَججَّ

شاىقة ، كمقاصف جسضمة عمى البْحخ ، كتجج نْفدظ اْنتقمت يػمضغ دكف أف تْذعخ ، ألنَّيا مجيشة َفْخسة كعسارات 
إلى غضخ شبضعة فمضذ مغ مْرمحة الحاج االْنِتقاؿ إلى األماكغ الحزاِريَّة ، إنسا مْرمحتظ الحَخَمْضغ ألنَّظ ذىْبت 

ضاحة . فعمى اإلنداف إذا كاف في عبادة الحج أف يتخؾ القخابة إلى حضغ االْنِتياء ،  ألنَّظ إف ذىْبت لمحج كلضذ لمدِّ
ِحظ . كُيْدَتَحبُّ أف يكػف سفخه صباحًا باكخًا ، أك أف يكػف الخسضذ أك االثشضغ ؛  كجْجَت نْفدظ في الُسداح كالزَّ

 لكغ ىحا لضذ ِبَضِجؾ إنسا عمى حدب الحج . 

 ما يْفعمو الحاج بعج أف ُيدِمع الُسغادرة :

َحبُّ أف ُيرمي قبل خخكجو رْكعتضغ في غضخ أْكقات الكخاىة ؛ كىي ماذا يْفعل الحاج بعج أف ُيدِمع الُسغادرة ؟ ُيْدت
ْسذ حتى تْعمػ  ْسذ حتى تغضب، كُبدكغ الذَّ مْعخكفة ، اْنِتراؼ الذْسذ في كِبج الدساء حتى تدكؿ ، كاْصِفخار الذَّ

هللا أحج ، كىسا ُسشَّة  في األُفق ، ك يقخأ في األكلى بعج الفاِتَحة : قل يا أييا الكافخكف ، كفي الثاِنَضة : قل ىػ
الدفخ ، كبعج سبلمو يْقخأ آية الُكْخسي كسػرة ُقخْير ، ثعَّ يْجعػ هللا ساِئبًل ِبخزػٍع كُخذػٍع التَّْضدضخ كالعْفػ ، فإذا 

ْيت ، كبظ ِاْعترْست ، الميّع اْكِفشي ما أَىسَّشي ، كما ال أْىَتعُّ بو " فِمَدبَ  ٍب تاِفٍو ُتَزضِّع َنَيس قاؿ : " الميعَّ إلضظ َتَػجَّ
عْذخ ساعات ! كقج حكى لي الُحجاج أنيع جمدػا في الحافمة أربعًا كِعذخيغ ساعة ؛ لساذا ؟! ألّف أحج الُحجاج لع 

ْدني التَّْقػػ كاْغِفخ لي ".  يِجج جػاز َسَفِخه ، كيقػؿ : " الميعَّ َزكِّ
عػ  ع أنت األْىل كلضذ ىع الحيغ ُيَػدِّ شَّة أف ُتَػدِّ نظ ، فإذا جْئت مغ الحّج ىع الحيغ يَيشَّؤكنظ ، أما حضغ كمغ الدُّ

ع  لظ أب أك عّع تْحىب إلضيع قبل أْف َتُحّج ، كحضشسا تعػد مغ  -شْبعًا مغ ىع أكبخ مشظ  -الُسغادرة فأنت الحؼ ُتَػدِّ
 الحّج ىع الحيغ يْدَتْقبمػنظ كُيَيشِّؤكؾ .
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ع كالُسَػدَّ  َدؾ هللا التْقػػ ، كغفخ كفي الَػداع يقػؿ ُكلّّ مغ الُسَػدِّ ع : " أْسَتْػِدُع هللا ديشظ كأمانتظ كخػاتضع عَسِمظ ، زكَّ
خ لظ الخضخ حضث كشت "، كىحا في الحّج كغضخه، فإذا خخْجت مغ بضتظ قل : " بدع هللا َتَػّكْمُت عمى  هللا ذْنبظ ، كيدَّ

أك ُأَضّل ، أك أِزّؿ أك ُأَزّؿ ، أك أْضمع أك ُأْضمع ، أك هللا كال حْػؿ كال قػة إال باهلل ، الميّع إني أعػذ بظ أف أِضلَّ 
َخ لشا ىحا كما كشا لو ُمْقِخنضغ ،  أْجيل أك ُيْجيل عمّي " فإذا رِكْبت في الدضارة قمت : " بدع هللا ، سبحاف الحؼ َسخَّ

َضَمْسُت نْفدي فاْغِفخ لي فإنَُّو ال  كإنا إلى ربشا َلُسْشقمبػف ، الحسج هلل ثبلثًا ، وهللا أكبخ ثبلثًا ، سبحانظ الميّع إني
ُدكع ِبِسْثل ىحه  يْغِفُخ الحُّنػب إال أنت "، ىحه األْدِعَضة َمْػجػدة في الُكُتب ، كأنا إف شاء هللا قبل أف تْحىبػا أَزكِّ

تِحبُّ كتْخضى ، الميّع ، كالجُّعاء األخضخ : " الميّع إنَّا نْدألظ في َسَفِخنا ىحا البّخ كالتَّْقػػ ، كمغ العسل ما الُكُتب
ف عمضشا َسَفَخنا  اج سبعة أياـ كلضالضيا في السصار !  -َىػِّ عاء َمْصمػب ؛ فقج بِقَي فْػج مغ الُحجَّ الميعَّ أنت  -فالجُّ

َفخ ، ككآبة الُسْشقمب ،  َفخ ، كالخمضفة في األىل كالساؿ كالػلج ، الميّع إنا نعػذ بظ مغ َكْعثاء الدَّ الراحب في الدَّ
 ػء السْشطخ في األْىل كالساؿ كالػلج ." كس

 ما يدتحب في الحج :

كُيْدَتَحبُّ أف يتَجشَّب التََّخفُّو كاإلْسخاؼ في الصَّعاـ ، ففي الحج َخفِّف َقْجر ما اْسَتَصْعت أْكبلت خفضفة ، كسا أنَّشي 
 المَّبغ.أْنرُح أْخػانشا الِكخاـ ِبَتَجشُّب الَسْذخكبات الغاِزيَّة ، عمضظ بالساء أك 

كقاؿ : ُيْدَتَحبُّ أف يتَجشَّب الُسخاَصَسة كالُسجادلة كالُسداحسة ، تجج في الصاِئَخة قج كصل األْمخ لمقْتل مغ أجل 
 مقاعج الصاِئَخة ، كلػ َكَقَف ُكلّّ مشيع َلَجَمَذ كلُّ كاحج في مكانو .

تضسة ، وهللا َسِسْعت َعَذخات بل ِمئات األْشخاص كىع في  كُيْدَتَحبُّ أف يرػف ِلدانو عغ الغضبة كالشَّسضسة كالذَّ
 َعَخفات يْغتابػف الُسْدمسضغ ، كفي الَحَخـ ، أيغ االْنِزباط ؟! 

 بلة كالدبلـ : كُيْكَخُه أف يْحىب في شخيق َسَفِخه ُمْشَفِخدًا أك مع كاِحٍج ، ِلَقْػؿ الشبي عمضو الر
))  ))الَخاِكُب َشْضَصاف  َكالَخاِكَباِف َشْضَصاَناِف َكالَثبَلَثُة َرْكب 

 ]التخمحؼ َعْغ َعْسِخك ْبِغ ُشَعْضٍب َعْغ َأِبضِو َعْغ َجّجِه [

شَّة ، نحغ لشا أمضخ فإذا قاؿ : نْسذي َمَذْضشا ، فبل ُتشاِقر ، كال  كإذا كانػا ثبلثة فْمُضَؤمِّخكا عمضيع كاحجًا ؛ ىحه ىي الدُّ
ُتخاِصع ، كال ُتعاِرض. فإذا أْشَخْفَت عمى قْخَيٍة قْمَت : " الميعَّ إني أْسألظ خضخىا ، كخْضخ أْىِميا ، كخْضخ ما فضيا ، 

خِّىا ، كشخِّ أْىميا ، كَشخِّ ما فضيا " كإذا ندْلت مْشِداًل قمت : " أعػذ ِبَكِمسات هللا التامات مغ شّخ ما كأعػذ بظ مغ شَ 
خمق "، فإذا أْشبق المضل : " يا أْرض ربِّي كربُّظ هللا ، أعػذ بظ مغ شخِّؾ كَشخِّ ما فضظ ، كَشخِّ ما ُخِمَق فضظ ، 
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سػد كأفاع ، كمغ ساكغ البمج ، كمغ كالٍج كما كلج " ىحا ُدعاء قخيب ، ألفَّ كشّخ ما يجبُّ عمضظ ، أعػذ باهلل مغ أُ 
 في الِخضاـ ىشاؾ عقارب كُكحػش . 

كإذا ِخْفَت َشْخرًا قمت : " الميعَّ إنا نْجعمظ في ُنحػِرِىع ، كنعػذ بظ مغ ُشخكِرىع " كُيْكِثخ مغ قْػؿ : ال إلو إال هللا 
كرّب األرض ، كرّب العْخش ربُّ العْخش العطضع ، ال إلو إال هللا رب الدسػات العطضع الحمضع ، ال إلو إال هللا 

 ، يا حيُّ يا قضُّـػ ِبَخْحَسِتظ أْسَتغضث . الكخيع

ئًا ، كَدَخْمت الَحَخـ ،  كُيْدَتَحبُّ لمسدافخ أف يكػف ُمجاِكمًا عمى الصَّيارة ، فِدبلُحُو الُػضػء ، ألنَّظ إف لع َتُكغ ُمَتَػضِّ
أ ، َفُكْغ داِئسًا عمى ُكضػء في الحّج .تْحتا  ج أْكثخ مغ ساعة كي تتَػضَّ

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : أركاف الحج كالعسخة 11الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا 
، إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا ، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو 

بًل كارُزقشا اْجتشابو ، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو ، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ كأِرنا الباشل باشِ 
 الرالحضغ . 

ضة إل  هللا تعال  : مة رْك  الحج ْر

فخ ، كالحج سف ثشا عغ آداب الدَّ خ أييا األخػة األكاـر ؛ مع المِّقاء الثاني مغ دركس الحج ، ففي المِّقاء األكؿ تحجَّ
إلى هللا عد كجل ، كِرْحمٌة ركِحضَّة إلى هللا تعالى ، كفي ىحا المِّقاء الحجيث عغ أركاف الحج ، بيحا َسَشْجخل في 

 صسضع مشاسظ الحج . 
شغ كالذخكط ،  أنتع ال يْعشضكع أركاف الحج عشج أبي حشضفة كعشج الذاِفعي ، َفُكلُّ حاٍج عمضو أف يؤدؼ األركاف كالدُّ

ُرْكشاف ،  -رحسو هللا تعالى  -أبي حشضفة الُػقػؼ ِبَعَخفة ، كشػاؼ اإلفاضة ، فيي عشجه  فأركاف الحج عشج
 كالذيء الحؼ ُيْؤِلُع أَلسًا كثضخًا أفَّ ُحجاجًا كثضخيغ عادكا إلى أكشانيع كلع َيصػفػا َشػاؼ اإلفاضة . 

و َمخَّة كاحجة ، كىي مغ أْرقى الِعبادات ، فبل بجَّ يا أييا األخػة األكاـر ، إفَّ ىحه الِعبادة ىي ِعبادة الُعْسخ ، كىي فض
مغ أف تَتَفقََّو في مشاِسَكيا كُشؤكنيا كدقاِئِقيا ، كىي عشج اإلماـ الذاِفعي اإلْحخاـ ، كالُػقػؼ ِبَعَخَفة ، كالصػاؼ ، 

ْعي ، كالَحْمُق أك التَّْقرضخ ، كالتختضب بضغ اإلحخاـ كالػقػؼ كالصػاؼ ، فإذا قمشا  : عشج الذافعي ِستَّة ، كعشج كالدَّ
: قبل قمضل أبي حشضفة اْثشاف ، َفَكْضَف ُنَػفُِّق بضشيسا ؟ فيحه األربعة تْشقمب عشج اإلماـ الحشفي إلى كاِجبات ، فكسا ُقْمتُ 

ػا ال يْعشضكع ىحه الِخبلِفضات فبل ُبجَّ أف ُتْحِخمػا كَتِقُفػا ِبَعَخفة كأف تصػفػا كأف َتْدعػا كُتَحمِّقػا أك تْقرخكا ، كأف تصػف
ْرس .   َشػاؼ اإلفاضة ، إذًا نحغ َنْجخل اآلف إلى صسضع الجَّ
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 اإلْخاـ في الحج :

ُؿ شيٍء ىػ اإلْحخاـ ، كفي الحقضقة مغ األْخصا اج أنَُّو ِبُسجخَّد أف يْخمع ِثضابو كيْختجؼ أكَّ ء الذاِئَعة عشج بعس الُحجَّ
ْرنا أفَّ إْندانًا دخل الحساـ كخمع ِثضابو كاْغَتَدل كاْرَتجػ مشاِشف لضتَشذَّ  َف ِثضاب اإلْحخاـ يُطغُّ أنَُّو قج أْحـخ ، لػ َتَرػَّ

ِنضَُّة الحّج كالجُّخػؿ فضو ، ألفَّ الحجَّ ِعبادٌة عطضسة ، فإذا بيا فيل أْحـخ ؟ اإلْحخاـ لضذ ىحا ، لكغَّ اإلْحخاـ أساسو 
 بَجْأَت ِبيا كاف عمضظ إْتساميا ِلَقْػؿ هللا عد كجل : 

 ﴿َكَأِتُسػا اْلَحَج َكاْلُعْسَخَة ّلِلَِِ 
 [196] سػرة البقخة : 

ة فضسا إذا كاف الحاج  فيي ِعبادة مغ أْرقى الِعبادات ، َفِبُسَجخَّد أف تبجأ بيا عمضظ إْتساميا ، كىشاؾ َتْمِبضة خاصَّ
بعج   أصابو أْمٌخ قاِىخ ، كسا حرل في العاـ الساضي ؛ ُأناٌس كثضخكف ما تَسكَّشػا أف َيِقفػا في َعَخَفة ، فسا ُحْكسيع ؟

اب ، كُلْبذ اإلزار قمضل َنِرل إلى ىحا السػضػع . فاإلحخاـ ِنضَُّة الحّج كالجُّخػؿ فضو ، كلضذ ىػ ُمَجخَّد َخْمِع الثِّض
شي ال أْنَرُحُيع أف يْفعمػا كالخِّداء ، كثسة ُمبلحطات ، َفَبْعُس الُحجاج يْحِخمػف مغ ُبضػِتيع ، كىحا جاِئد ، إال أنَّ 

َفخ ، فأنت ُمْحِخـ ، كُتَصبَّق عمضظ ُكّل َمْحطىحا ػرات ، ألنَّظ إذا أْحَخْمَت مغ بْضِتظ ، كِلَدَبٍب قاِىخ لع تتَسكَّغ مغ الدَّ
خ ليع الحج ، فعادكا إلى ُبضػِتيع ،  اإلحخاـ ، لحلظ ال ُتْحِخـ إال كأنت في الصاِئَخة ، كىشاؾ ُحجاج أْحخمػا كلع يتضدَّ
كضشُّػا أفَّ الحج ُأْلغي ، فاْلَتقػا مع زْكجاِتيع ، كقج فعمػا كبضخة مغ كباِئخ الحج ، إذًا ال ُتْحِخـ إال كأنت في الصاِئَخة ، 

زسغ أفَّ اإلْقبلع قج حرل ، لكغ بالسشاسبة ىشاؾ َشضَّاركف ال يْعَبؤكف ِبَسشاِسظ الحج ، كال ُيَبمِّغػنيع مغ أجل أف ت
السضقات فأنا أْنَرُحكع نرضحة ثاِنَضة ، كىي أف ُتْحِخمػا بعج ِنْرف ساعة مغ إْقبلع الصاِئَخة ، أما اإلحخاـ الرحضح 

 فيػ بعج ساعة . 

اآلف نتَحجَّث عغ اإلْحخاـ مغ دمْذق ، أك مغ السجيشة 
فيػ كاحج ، اإلحخاـ أييا اإلخػة لو مضقات زماني كلو 
مضقات مكاني ، فأما السضقات الدماني فُيَػ َشْيُخ شػاؿ 
ة ، كال َيِرحُّ  كذك الِقْعجة كَعْذخ لضاٍؿ مغ ذؼ الحجَّ
ج اإلحخاـ قبل ىحه األْشيخ ، كال بعجىا إْذ يكػف الح
قج انتيى ، كلػ أنَّو أحـخ قبل ىحه األشيخ كاف 
إْحخامو ُعْسَخًة ، أما السضقات السكاني فضْخَتِمف عمى 
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 حدب َمْػشغ الحاج . 

ة كبضغ ُحجكد  كباِدغ ذؼ بْجء ، لجيشا حاج آفاقي كحاج مكِّي ، َفَسغ كاف بمجه َمكَّة ، أك مغ كاف ُمقضسًا بضغ مكَّ
ة ، كلِكشَّشا ُكمُّشا ُحجاج آفاقضػف ، أؼ نْقُصغ خاِرَج حجكد الحـخ ، السضقات ، فيحا الحاج لضذ آف اقضِّا كلو أْحكاـ خاصَّ

فسضقات إحخاـ الحاج آبار عمي إف كاف مغ أىل السجيشة ، كالُجْحفة أك راِبغ إف كاف مغ أىل الذاـ أك أىل السغخب 
اف مغ أْىل الضسغ أك ِتيامة ، كذاُت ِعْخؽ إف كاف أك مْرخ ، كقخف السشازؿ إف كاف مغ أْىل نْجج ، كَيَمْسَمع إف ك

مغ أْىل الِعخاؽ ، كقج قاؿ العمساء : ىحه السػاقضت ِلَسغ كاف ِبيا ، كِلَسغ مخَّ بيا ، فالرضشضػف إْف جاؤكا مغ العخاؽ 
 َفسضقاتيع كأىل العخاؽ ، كأىل السْغخب إف جاؤكا مغ جية الذاـ فسضقاتيع كأىل الذاـ كىكحا . 

سبة ىشاؾ خصأ ُيْسكغ أف يقع فضو الحاج ؛ كىػ حضشسا جسع أغخاضو في السحافع الكبضخة كضع السشاشف مع بالسشا
ىحه األغخاض ، كحضشسا أْقَمَعت الصائخة قاؿ : أْعصػنا السشاشف ىحه ال حلَّ ليا ، إذا َدَخْمَت مشصقة الحـخ كأنت 

جاً  فبل يِرحُّ حجُّظ إشبلقًا ، فمػ أفَّ َغِشضًا قاؿ : أنا ال أحّب أف  غضخ ُمْحـخ يجب عمضظ الجـّ ، أما إذا دخْمَت ُمَتَعسِّ
ة فساذا َعَميَّ ؟ يقػلػف : عمضظ كحا ككحا ، فضقػؿ : أنا أدفع ثبلثة أضعاؼ ما   أرتجؼ ِلباس اإلحخاـ إذا دخمت مكَّ

ْشف : لػ دفْعت ألف ممضػف لسا َصحَّ حجُّظ ! فالحؼ  تقػلػف  يقرج الخصأ كيتعسَّجه ال يِرّح ! فشحغ نقػؿ ِليحا الرِّ
و البتَّة ، أما الشاسي كالداىي فعمضو دـ فقط ، فالسبلحطة الُسِيسَّة أفَّ ثضاب اإلحخاـ يجب أف تكػف في ِمْحفطة  حجُّ

 الضج ، ال في محفطة الذحغ . 

ألفزل اإلحخاـ مغ ككسا قمُت قبل قمضل يجػز أف ُيْحِخـ اآلفاقي مغ بضتو قبل الػصػؿ إلى السضقات ، إال أفَّ ا
السضقات ، كاألْحػط قبل السضقات بقمضل مثبًل كشت في ِرْحمة لمحج قبل عامضغ أك ثبلثة ، َكزَّعػا الصعاـ ، ككزَّعػا 
ع الصضار أف ُيَبمِّغ الُحجاج أفَّ ىحه السشاديل تػِجُب عمضيع ىْجيًا ! أقػؿ لكع ىحا الكبلـ ،  مشاديل ُمَعصَّخة ، كلع يتَجذَّ

يغ ، لحا األفزل اإلحخاـ بعج نرف ساعة مغ إقبلع الصائخة ىشاؾ شضا ركف ال ديغ ليع ، كال يْعخفػف شضئًا مغ الجِّ
حتى يتجشَّب السْخء الخصأ ، أك أفَّ الصضار َنِدَي أف ُيَحكِّخ بيحا ، فإْف كاف الحاجُّ ُمقضسًا بضغ ُحجكد السضقات كبضغ 

 َمِتو ، أما إذا كاف ُمقضسًا ِبَسكَّة فُضْحِخـُ مغ بضِتو . َمكَّة فإْحخاُمُو مغ َقْخَيِتو كمغ مكاف إقا

ة أك ُعْسخة كلع ُيْحِخـ ، فمُو ِخضاراف ؛ إما أف  ىشاؾ حالة مغ الحاالت ، كىي لػ تجاَكَز الحاجُّ السضقاَت كىػ يخيج حجَّ
ـ .   يعػد إلى مضقات بمِجِه كإما عمضو الجَّ
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 آداب اإلْخاـ :

ـَ أف يقـػ باألْعساؿ التالضة : أّما آداب اإلْحخاـ ، فضُ   ْدَتَحّب إذا أراد الحاجُّ اإلحخا
ا أكَّاًل : الُغدل ، يْغَتِدُل اْغِتداؿ اإلحخاـ ، كُغْدُل اإلحخاـ ُسشَّة ، حتى الحاِئس كالشُّفداء ، الحؼ معو زْكَجُتو ِبإْمكاني

كالتَّمِبَضة ، كالُػقػؼ ِبَعَخفة ، فإف لع يِجج الحاج أف تفعَل ُكلَّ شيٍء في الحّج إال الصػاؼ كالربلة ، أما اإلْحخاـ ، 
 فْمَضَتَضسَّع ، كالُغدل أحّب .

كمغ لػاِزـ الُغدل اْسِتْكساؿ التَّْشطضف بالَحْمق ، كَقّزِ األضافخ ، كالشَّْتف كقز الذػارب ، أؼ التْشطضف ال بّج أف 
الرابػف ، كنحػه ، ىحه مغ ُسشغ اإلحخاـ ، ثعَّ خْمُع يكػف كاِمبًل ، مغ حْمٍق العانة ، كاإلِبط ، كَغْدِل الخأس ب

السخضط كالسحضط ، فمػ َفَخْضشا أفَّ ىشاؾ ِثضاًبا لضَدْت َمخضصة ، كَلِكشَّيا ُمحضصة فيي ال تجػز ، لكغَّ السْشذفة لػ 
بل حّجيا يقػػ كمَّسا َدَرْزت الخضػط الخارجة مشيا شْخط أف تكػف ساِئبة فبل مانع ، أما السخأة فَتْمبُذ ُكلَّ شيء ، 

 أكثخْت مغ المِّباس كَتَدتََّخْت .
كالَتَجخُّد عغ الَسْمبػس الَسحطػر لمُسْحِخـ ، كأف يْمِبَذ 
ِرداًء ، كىػ ما يزُعُو الحاج عمى َكِتَفْضو ، ِلَضْدُتَخ بو 
ُجْدَءُه األعمى ، ىشاؾ ُمبلحطة ؛ ثّسة ُحجاٌج كثضخكف 

شاؾ حجاج كحاجات َيْخمعػف ىحا الخِّداء فسا داـ ى
فيل مغ المَّباقة كمغ أدب الحاج أف يْبُجَك أماـ الشِّداء 
عاِريًا مغ ِقْدِسِو األعمى ؟! فأنا أتسشى مغ إخػانشا أف 
يكػنػا في الُسْدتػػ األعمى مغ األدب ، لحلظ فيحا 
الخِّداء يػَضُع عمى الَكِتَفْضغ ، كلظ أف تْجَسَعُو ، 

ِتو إلى ُرْكَبتْضو ، فأصبح الكتفاف كالطْيخ كالرَّ  ْجر ُمَغّصى ِبيحا الخِّداء ، كاإلزار ىػ ما يْدتخ بو الحاج َعْػرتو مغ ُسخَّ
َتُو َمْكذػفة ، فبل بجَّ أف تزع الحداـ ِبِقْدٍع عاٍؿ ،  ِتو ، معشى ذلظ أفَّ ُسخَّ ككثضٌخ مغ األْشخاص َتِجُج اإلزار تحت ُسخَّ

ة َلفات ، كيشبغي أف ُيباِعَج بضغ َقَجَمْضو حضشسا يُمفُّو عمضو ، أما إذا َلفَُّو  كيشبغي أف يكػف اإلزار كاِسعًا ِلَضُمفَّ  الحاج ِعجَّ
كىػ متقارب الَقَجَمْضغ َشَعخ ِبُرعػبة الحخكة ، كسا أفَّ السشاشف القرضخة ال تْرمح إْشبلقًا ؛ ألنَُّو لْضذ في الحّج 

ػا الَقِزضَّة لْضَدت َسْيمة تْخَتجؼ َمْشَذفة ببل أْلِبَدة داِخِمضَّة ، أْبذع مغ أف تْطيخ َعْػرُة الحاج ، فئِلْخػانشا الحي غ لع َيُحجُّ
كأف تْبقى ُمْحِخمًا َعْذخة أياـ ، كال تْبجك َعْػرُتَظ ألحٍج فيحا مغ األدب العالي كالِحْخص الذجيج ، لحلظ عمضظ أف 
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بإْمكانظ أف تْخَفَعُو فػؽ الُدخَّة ، كبإمكانظ أف  تْدعى ألْف يكػف اإلزار شػيبًل ، كعخيزًا كمعشى أّنو عخيس ، حضث
تْجعمو يتجاكز الخْكبتضغ ، كبإمكانظ أف تمفَُّو لفات كثضخة ، كقج الحْطُت في الحج بعس اإلخػة اْشَتَخكا مشاشف 
ة خفضفة ، كلسا غدمػىا قُرَخت ، فضشبغي التشبضو ليحا ، حتى إذا اْشتخػ الحاج مشَذَفة تشبَّو ألف تكػف شػيم
كعخيزة أكثخ مغ البلـز ، حتى إذا ُغدمْت أصَبحت ِبِقضاِسيا البلـز ، كاألْفزل أف يكػنا أْبَضَزْضغ إْذ أْحضانًا نجج 

نة ، فيحا ُيمِفُت الشَّطخ .   ألػانًا ُمَدْرَكَذة كُمَمػَّ
الرضشضَّة زنػبضا َشِخيَّة ججًا ، كىي ُلْبذ َنْعمْضغ ال يْدُتخاف أصابع القجمضغ كال الَكْعبضغ ، فأنا ِبَحدب ِخْبختي الذحاشة 

خاؾ أؼ ضاىخ القجـ ، كأْخصخ شيٍء في الحج ىحا الحؼ  َشْخِعضَّة ، فالدشَّة أف ُيْكَذَف الَعِقب ، كالكعب كعقج الذِّ
اف َتْمَبُدُو ِبِخْجمضظ ، فإذا صار ىشاؾ دمامات، كفقاعات بالجمج ، كاْلِتيابات ، أصبح الحج ُمَعكًَّخا ، فعمى اإلند
االىتساـ بسا يمبدو في رجمو . كلظ الحق في اإلحخاـ أف ُتَصّضب بجنظ ، فمػ َشضَّْبَت السْشَذَفة َفَدَج إْحخامظ ، ألفَّ 
 الصضب يبقى فضيا، ثعَّ إّف اإلنداف حضشسا ُيْحِخـ لو أف يْغتدل ما شاء ، كيعػد كيْختجؼ ثضاب اإلحخاـ .

َرمي كأنت في مقعج الصائخة ، أما أف ُتَرمي في مسّخ الصائخة ، ثع يرمي ركعتضغ سشَّة اإلحخاـ ، كلظ أف تُ 
كالُسزضفات ذاىبات كراِجعات ، فيحا غضخ كارد إْشبلقًا ، ألّف قبمة السدافخ جية دابَّتو ، أؼ شاِئَخِتو ، كتقخأ في ىحه 

فخ ؛ قل يا أييا الكافخكف كقل ىػ هللا أحج ، بذْخط عج ـ كجػد أكقات الكخاىة ، كبعج الربلة ما تقخأه في سشَّة الدَّ
 أف يرمي الحاج ركعتي اإلحخاـ في السضقات أك في بضتو يشػؼ بقمبو الجخػؿ في الحج .

كأقػؿ لكع مغ عبلمة القبػؿ الِبجاية الصضِّبة ، فالحاج حضشسا يقػؿ : لبَّضظ الميّع لَبْضظ ، يْجخل في عبادة الحج ، 
ُو يْبجأ حضشسا يْبجأ بالتَّْمِبَضة ، أما ما يجب أف يقػؿ : نَػْيُت الحج  كيذعخ بأْشػاؽ كَتَجمِّضات ككأنَُّو يبكي ، َفَحجُّ

 كأْحَخْمُت بو هلل تعالى : َلبَّْضظ الميع لبِّْضظ ، لبِّْضظ ال شخيظ لظ لبَّْضظ إفَّ الحسج كالشِّْعسة لظ كالُسمظ ، ال شخيظ لظ .

 اإلفخاد كالقخاف كالَتَسُتع :

في الجْرس القادـ إف شاء هللا تعالى نَتَحجَّث عغ اإلفخاد كالقخاف كالتََّستُّع ، فإذا أرْدَت أف ُتْفِخد ، كال أقػؿ يشبغي ، 
كإنسا أقػؿ : ُيسكغ أف يأتي إفخادؾ في ِنضَِّتظ ، كاألفزل أف تكػف ِنضَّة الحّج َمْمفػضة ِبِمداِنظ ، كقج قاؿ العمساء : 

ْخىا لي ! فالعبخة عمى ما انعقج  الِعْبخة بسا نػػ ال بسا لبَّى ، فمػ فخْضشا أفَّ أحجًا نػػ الحج كقاؿ : نَػْيُت العسخة فَضدِّ
 عمضو قمبو ، كإنسا األعساؿ بالشضات . 
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كمعمـػ عشج إخػانشا الحجاج أفَّ اإلفخاد أف تشػؼ الحج فقط ، كىحا أفزل شيء ، فإذا اْنقَزْت أياـ العضج لظ أف 
، كانتيى األمخ ، كىشاؾ مغ يْجخل السضقات ُمْعَتِسخًا ، يصػؼ كيْدعى كيْحمق كيفّظ إحخامو ، كيبقى في  تأتي بعسخة

ة أيامًا شػيمة ُمَتَستِّعًا ، َيْختجؼ ثضابو العاديَّة ، كيأكل كيتَصضَّب كيْحمق كيقمُِّع أضافخه كيفعل ما يذاء ، كسا لػ كاف  مكَّ
ة نػػ الحج ؛ ىحا اْسُسُو ُمَتَستِّع كعمضو َىْجُؼ َجْبخ ، َفَيْجُؼ التََّستُّع في بمجه ، فإذا كاف الضـػ الثامغ  مغ ذؼ الِحجَّ

ـُ ُشْكخ ، فأنت أكخمظ هللا تعالى ِبُعْسخة ، كبقضَت ُمْحِخمًا إلى أياـ  َىْجُؼ جْبخ ، ألفَّ ىشاؾ نْقًرا أما دـُ القخاف َفَج
ْكخ الحج ، َفَحَجْجَت كبقضَت ُمْحِخمًا أيامًا كث ضخة ، فقج َجَسعَت بضغ الحج كالعسخة ، فأنت إذًا قارف ، كعمضظ دـ الذُّ

 لكغ أكثخ العمساء كأكثخ أعزاء الِبْعثات الجيشضَّة َيُحجػف ُمْفخديغ .
كالتسّتع أف يْحـخ مغ السضقات بعسخة في أْشيخ الحج ، فإذا انتيى مغ مشاسكيا َتَحمََّل كَلِبَذ ثضابو ، إلى أف يحضَغ 

ة ، كعمضو إذا َتَستََّع دـُ شاٍة، كبالسشاسبة أنا مع أنرار مغ يخْكف بأفَّ ذباِئَحيع  كْقتُ  الحج ، َفُضْحِخـ بالحج مغ مكَّ
ػماؿ كباكدتاف كىػ عبارة عغ اْشتخاء شضظ ، كثسشيا مئتاف كخسدػف ريااًل ،  ُتْيجػ إلى فقخاء السدمسضغ مغ الرُّ

ة َتَخْكنيا في األخبا ر إلى ىحه البمجاف الفقضخة ، كيجػز التػكضل في مػضػع الَيْجؼ ، فُكلُّ تحىب شائخة خاصَّ
ة ىشاؾ بشظ التػكضل الخاجحي ، كأنت تكتب في الذضظ نػع الحَّْبح إف كاف شْكخًا ، أـ جْبخًا ،  ة كججَّ األماكغ في مكَّ

خاء ىحا الذضظ ، ثعَّ إفَّ السسمكة حخصْت أـ ذبح كفارة ، كىع الحيغ يَتَػلَّْػف األمخ ، كعمى اإلنداف أف ُيَبكِّخ في اْشتِ 
ؿ كانت مشى ألْشيخ فضياِ راِئحِة ِجَضف ، ىحه الَقِزضَّة اْنَتَيت كالحسج  عمى عجـ ضضاع ىحا اليْجؼ ، ألنو في األكَّ

 .هلل
ـٍ في الحج ، كسبعة أياـ بعج أف يعػد إلى  ـُ ثبلثة أيا ـُ شاٍة فسغ لع يِجج َفِرضا أْىمو ، كإنَّسا يجب كعمضو إذا َتَستَّع َد

 الجـُ كالرـػ عمى الُسَتَستِّع بأْربعة ُشخكط :
الذخط األكؿ : أالَّ يْخخج عشجما يخيج اإلحخاـ بالحج إلى مضقات بمجه َفُضْحِخـ ، فإذا دخل اإلنداُف مغ السضقات ، 

ة فيحا ىػ  كأدػ عسخة ، ثعَّ عاد إلى السضقات ، كأدَّػ الحج لع يربح ُمَتَستًِّعا ، أما أف يبقى ة كُيْحِخـ مغ مكَّ في مكَّ
 التَّسّتع . 

كالذخط الثاني : أف يكػف إْحخامو بالُعْسخة في أْشيخ الحّج ، كلػ َذَىَب قبل شػاؿ كأْحـخ لع يكغ ُمَتَستِّعًا ، كيجب أف 
خة ، كأاّل يكػف مغ ُيْحِخـَ بالُعْسخة في أْشيخ الحّج ، كالذيء الثاني أف يكػف إْحخامو بالحّج في نْفذ سشة الُعسْ 

حاِضخؼ الَسْدجج الحخاـ ، فإذا كاف آفاِقضًا ككاف الحج كالعسخة في َسَشة كاحجة ، كَتّسْت الُعْسخة ِبأْشيخ الحج ، كما 
عاد إلى السضقات ِلُضْحِخـ بالحج مغ ججيج فقج كجب عمضو الجـ ، فإف لع يْدَتِصع كجب عمضو صضاـ ثبلثة أياـ في 
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 ع إلى بمجه . الحج ، كسبعة إذا رج
 أما القخاف فأف ُيْحِخـَ بالحج كالُعْسخة معًا ، َفَضصػُؼ شػافًا كاِحجًا ، كَسْعضًا كاِحجًا ، كَحْمقًا كاِحجًا ، كُيْجدغ عغ ذلظ
 أعساؿ الحج كالعسخة معًا ، إْذ تْجخل أعساؿ الُعْسخة في الحّج ، كيجب عمضو الجـ أْيزًا كسا في الُسَتَستِّع ، ِبذْخط أال
يعػد إلى السضقات َفَضكػف مغ حاِضخؼ السْدجج الحخاـ، فأنت ُمَخضَّخ بضغ القخاف كاإلفخاد كالتََّسّتع ، ففي القخاف تتجاخل 

 السشاسظ ، كفي التستَّع تتباعج كفي اإلفخاد حجّّ فقط ، كالعسخة بعج أياـ عضج األْضحى .
ُح ىحا الَػْجو كىػ اإلشبلؽ د ، فيػ ُحّخ .  كالػْجُو الخابع كأنا ُأَرجِّ  ، كىػ أْف يْشػؼ اإلحخاـ دكف أف ُيَحجِّ

 اإلكثار مغ التمبضة :

 كالتَّْمِبَضُة سشَّة ، كُيْدَتَحّب أف تكػف كسا كرد عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ : َلبَّْضظ الميع لبِّْضظ ، لبِّْضظ ال شخيظ لظ
ظ ؛ ثبلًثا ، ثعَّ ُيرمي عمى الشبي صمى هللا عمضو كسّمع ِبَرْػٍت لبَّْضظ ، إفَّ الحسج كالشِّْعسة لظ كالُسمظ ، ال شخيظ ل

أخفس ، كِبرضغة الرمػات اإلبخاىضسضَّة ، ثعَّ يقػؿ : الميّع إني أسألظ رضاؾ كالجشَّة ، كأعػذ بظ مغ َسَخِصظ 
عمى ُكلِّ حاؿ ، عشج تغايخ األحػاؿ  كالشار ، ثعَّ يْجعػ لشفدو ، كِلػاِلَجيو كِلَسغ أحّب ، كُيْدَتَحّب اإلكثار مغ التَّْمِبَضة

، كتبلقي الخِّفاؽ ، كإقباؿ المضل ، كإْدبار الشيار ، كفي الَسْدجج الحخاـ ، كفي مْدجج الخضف ، كسائخ السداجج ، 
ؼ كيْخفع بيا َصْػتو مغ غضخ ُمبالغة بَذْخط أال ُيذػِّش عمى ُمَرلٍّ أك قارٍغ أك ناِئع . كال ُيَمبِّي في أثشاء الصَّػا
ْعي أْذكارًا َمْخرػصة ، كال تْخفع السخأة َصْػتيا بالتْمِبَضة ، كىحا مغ ُعضػب الحاجَّات .  ْعي ؛ ألفَّ لمصػاؼ كالدَّ  كالدَّ
كال يشبغي أف ُتَدمِّع عمى مغ ُيَمبِّي ، ألنَُّو في ِذْكٍخ ، أما إذا ُسمَِّع عمضو فعمضو أف َيُخدَّ الدبلـ ، كإذا رأػ الحاج ما 

ُو مغ مطاىخ الجنضا يشبغي أف يقػؿ : َلبَّْضظ إفَّ الَعْضر عْضر اآلخخة ، شخقات كُقرػر كسضارات كتْكضضف ُيْعِجبُ 
 كسػبخماركْت . 

كيبَجأ كْقُت التْمِبَضة حضشسا ُيْحِخـ ، كيشتيي حضشسا يْذخع في التَّحمُّل ِبَخْمي جْسخة العقبة صباح يْػـ العضج ، كبعج ذلظ 
  تشتيي التَّْمِبَضة .

 ما يجػز لُسْحِخـ ِبحٍج أك عسخة إذا خاؼ َمَخضًا أك َعُجِكا :

ة ؛ كىي إذا كاف جْدُع اإلنداف فضو بعس األْعخاض ، كيسكغ أف يْسخض في الحج ، وهللُا تعالى  ىشاؾ حالة خاصَّ
يجػزِ لُسْحِخـٍ ِبَحٍج أك  مغ كخِمِو لمحجاج أنَّو ُيعافضيع مغ أْمخاض ُيعانػف مشيا في إقاَمِتيع، كلكغ مغ باب االْحِتضاط
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عسخة إذا خاؼ َمَخضًا ، أك َعُجكِّا ، أك نفاذ زاٍد ، أك أّؼ مانٍع يُذّق معو االْسِتسخار في الحج أف يْذتخط في نْفِدو 
لى ، عشج اإلْحخاـ الَتَحّمَل عشج شخكء الُعْحر ِبَيْجؼ ، أك دكف َىْجؼ بأْف يقػؿ : َنَػْيُت الحّج ، كأْحَخْمُت بو هلل تعا
ساـ َلبَّْضَظ الميعَّ ِبَحٍج كَمَحمِّي حضث َحَبَدشي الُعْحر أَتَحمَّل ، فيحا الكبلـ يْجعل حجَّظ مقبػاًل فضسا إذا شخأ بضشظ كبضغ إت
الحج شارغ ، كقج بمغشي أفَّ السسمكة عاَدْت إلى التَّْقشضغ ، كىي أفَّ ممضػف كنرف فقط ، كىحه الفئة يسكشيا الحج 

، أما أربعة مبليضغ فيحا غضخ مْعقػؿ !! كالعاـ الساضي . كيجػز أف يْذتخط الحاج في نْفدو عشج  ِبَخاحة تامَّة
ُو إلى عسخة ، كُتَعجُّ العْسخة ُمْجدئة عغ ُعْسخة اإلسبلـ ، ألفَّ هللا تعالى قاؿ :   الُعْحر أف يْقمب حجَّ

 ﴿َكَأِتُسػا اْلَحَج َكاْلُعْسَخَة ّلِلَِِ 
 [196] سػرة البقخة : 

 فالعسخة ال بّج مشيا ، كىي غضخ الحج . 

 األشضاء التي ال يجػز أف يفعميا السحِخـ ك الُسحـخ :

األشضاء التي ال يجػز أف يفعميا السحِخـ ، كاألشضاء التي ال يجػز أف يْفعميا الُسْحـخ ؛ المِّباس بالشِّْدبة لمخَّجل ، 
َفَضْحُخـُ عمضو ُلبُذ السخضط كالُسحضط ، السرشػع عمى َقْجر البجف ، أك عمى قْجٍر مشو ، كيْحُخـُ عمضو أْيزًا سْتُخ رأِسو 

خًا ، كُتْكَخُه الِسَطمَّة عشج الذافِعضَّة ، كتجػز عشج األحشاؼ مغ دكف كخاىة ، إال أّف السطمَّة اآلف بأؼِّ شيٍء ُيَعجُّ ساتِ 
ْسذ ، وهللا تعالى قاؿ :   كاجبة ، ألفَّ تحخَّؾ اإلنداف ِبَسكَّة أك السجيشة فضو اْحِتساؿ كبضخ لزخبة الذَّ

 ﴿َكاَل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَل  الَتْيُمَكِة 
 [195سػرة البقخة : ] 

 أما مغ ضاعت ِمْشذفتو فبل بأس أف يزع عمضو ُجبَّة ، كلػ أنَّيا مخضصة إال أنَّيا لْضدْت ُمحضصة . 

فمػ اْلَتَحَف ِبُجبَّة أك لحافة عشج نػمو جاز لو ذلظ ، لِكشَّكع ال تْحتاجػف ال إلى جبَّة كال إلى لحافة ، إنسا تْحتاجػف 
جَّ عمضو ِنصاقًا ، كأف يمبذ خاتسًا كنطارات كساعة ، كلو أف يْعِقَج اإلزار مغ َشَخَفْضو فعشج إلى ُمَكضِّف ، كلو أف يذُ 

الذاِفِعضَّة يجػز ، كلو أف يْجسعو بالجبابضذ ، شْبعًا نحغ نَتَكمَّع عغ اإلزار كلضذ عغ الخِّداء ؛ فاإلزار في الِقْدع 
فمي أما الخِّداء في الِقْدع الُعمػؼ .   الدُّ

ف يجعل في إزاره تّكًة أك خضصًا أك مصاشًا يْعِقُجُه مغ َشَخَفْضو كي يذّج اإلزار عمى كسِصو ، كلكّشو لضذ لو أف كلو أ
يخضصو مغ جاِنَبْضو عمى بْعِزيسا ، أما السخأة فضجػز ليا أف تْمِبَذ ما تذاء ، كسا تْمِبُذ في حالتيا العاديَّة ، ثّع 
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ْكجة تْدتخ َكْجييا في بمجىا فضشبغي أف تْدتخه ىشاؾ ، كىشاؾ مدألة كْجو السخأة تعػد عمى حدب الق شاعات فإذا الدَّ
شخيقة ِلَدْتخ كْجييا في الحج كىي أف تزع كاِقَضة صغضخة ِبَسصاشة يأتي السشجيل بعجىا ، فضأتي السشجيل بعضجًا عغ 

ل َسْتخ الػجو ِبيحه الصخيقة  ؛ كاِقَضة صغضخة ِبَسصاشة يأتي السشجيل بعجىا َكْجييا كىي َعَسِمضَّة َمْذخكعة ، كأنا ُأَفزِّ
 كالػْجو كْجو ميسا كاف بالحج أك بغْضخه ، كالجلضل : 

فكاف الخكباف إذا مخكا بشا أك حاَذْكنا أْسَجَلْت  -الدّضجة عاِئَذة  -" كشا ُمْحخمات مع رسػؿ هللا صمى هللا عمضو كسمَّع 
ْت السخأة َكْذف َكْجييا جاز ليا أف تْدتخُه بسشجيل كسا ذكخنا قبل قمضل ، إْحجانا ِجْمبابيا عمى َكْجِييا " فإذا َخِذضَ 

كُلبُذ القُّفاَزْيغ عشج األْحشاؼ جائد ، كعشج الذاِفِعضَّة ال يجػز . كلػ اْحتاج الخجل إلى أف يْدتخ رأسو ِبَشْحػ ُمجاكاة ، 
 أك السخأة أف تْدتخ كْجييا ِلِسْثل ذلظ جاز ككَجَبْت الِفْجية .

يْحـخ عمى الُسْحـخ أف يتصضَّب في بجنو أك ثْػبو أك ك 
فخاشو ِبُكلِّ ما ُيَعجُّ شضبًا ، أما ما كاف َشضَِّب الخاِئَحة ، 
كلْضذ ِبِصضٍب كخاِئَحة الفػاكو ، كالتفاح كالبختقاؿ فبل 
ِىَغ باألْدىاف كالكخيسات  تْحـخ ، لكغ الحؼ يْحـخ أف تجَّ

ما لضذ ِبصضٍب كالدَّْيت  فيحه ُكمُّيا ُمَحخَّمة ، كُدْىغُ 
ىاف ِبيسا إال في  كالَدْسغ كنحػىسا فبل يْحـخ االدِّ
ْعخ  الخأس كالمِّْحَضِة ، كمغ العادة قجيسًا أف يْجىشػا الذَّ
بالديت كيْحُخـُ اْسِتعساؿ الُكْحل الُسَصضَّب ، كأْكل 

 الصعاـ الُسَصضَّب ، كبعس الحمػيات .

جُّ تصضُّبًا ، كعشج األْحشاؼ مْكخكٌه ، فمػ جَمْدَت ِبحانػت عصَّاٍر ِبَقْرج شعِّ راِئحة ما عسًجا كشعُّ الػْرد عشج الذاِفِعضَّة ُيعَ 
ج سػاٌء في ُكجػب الجداء ، إال أفَّ الشاسي ال ُيحاسب عشج  ضب الشاسي كالجاىل كالُسْخصئ كالُسَتَعسِّ ُكِخَه ذلظ ، كتصِّ

ج فُضحاسب عمى َتَعسُِّجه ، أما في الجداء فيع فضو هللا ، كالجاىل ُيحاسب عمى جْيمو ، كالُسْخصئ ك حلظ ، إال الُسَتَعسِّ
 سػاء . 
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ْعخ بَشْتٍف ،  ثعَّ عمى اإلنداف أْف يأخح ما يْكفضو مغ أْكل كُشْخب كُمػاصبلت بالحجِّ األْدنى كال يديج. كُتْحَخـُ إزالة الذَّ
أك حْمٍق ، أك حْخٍؽ ، أك َقّزٍ في أؼِّ مْػِضٍع كاف مغ البجف ، كُتْحَخـُ إزالة الطُّْفخ أيزًا ، أك ُجْدٍء مشو ، فمػ فعل 

ِدَمْتُو الِفْجية ، فبل يتَدمَّى اإلنداُف ِبَػْضع ُضْفخه في فسو ، كالُسِيّع االْنِتباه ليحه األمػر ، ثعَّ الحْمق أِثع كعرى ، كلَ 
أْكلى مغ التَّْقرضخ ، ككحا لػ َعِمَع أفَّ شْعخُه خفضف ككمَّسا مَذَصو سقط فبل يسّذ شْعخه ، أما إذا سقط شْعخه مغ 

 تمقاِئِو فبل شيء عمضو . 

يِق َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ُسِئَل َأُي اْلَحجِّ َأْفَزُل ؟ َقاَؿ : اْلَعُج  ))كَعغْ  جِّ  َكالَثُج ((َأِبي َبْكٍخ الرِّ
 ] التخمحؼ عغ أبي بكخ رضي هللا عشو [

 ي الحج فالعّج كالثّج .فكمَّسا كانت ىْضئتظ ُمَشفَِّخة كمَّسا كاف حّجظ أضبط ، فاألناقة ِبَبَمِجؾ ، أما ف

 بالسشاسبة بمغشا أفَّ مْعجػف األسشاف كخيدتاؿ فضو لْحع خشديخ ، كقج أْخبخنا بيحا إخػاٌف لشا .

، ك ك يْحُخـُ عمى الُسْحِخـِ أف ُيَدكَِّج أك يتَدكَّج ، ك ُكلُّ عْقُج نكاح كاف فضو الػلّي كالدْكج أك الدْكجة ُمْحِخمًا فيػ باِشل 
 يجػز لمُسْحـخ الذيادة في َعْقٍج ِلَغْضخ الُسْحِخـ ، قاؿ تعالى : 

 َفبَل َرَفَث َكاَل ُفُدػَؽ َكاَل ِجَجاَؿ ِفي اْلَحجِّ   ﴿اْلَحُج َأْشُيخ  َمْعُمػَمات  َفَسْغ َفَخَض ِفضِيَغ اْلَحجَ 
 [197] سػرة البقخة : 

ْضج مغ ُكلِّ حضػاٍف بِخؼٍّ َكْحذيٍّ مأكػؿ ُمدتأنذ أك غضخ  ماتو ُكمُّيا . كإْتبلؼ الرَّ كيجخل في ذلظ الجساع كُمَقجِّ
لِدَمُو الجداء ، كقضستو ِلراِحِبو إف كاف مسمػكًا ، ُمدتأِنذ ، مسمػٍؾ أك غضخ مسمػؾ يْحُخـُ عمى الُسْحِخـ ، فإف فعمو 
َر إنديّّ لع يْحُخـ ، كال يْحُخـُ َصْضُج البْحخ كتْحُخـُ الصُّضػر .  كلػ تَػحَّ

ْضج الُسَحخَّـ ، كيجػز لمُسْحِخـ أف يْغَتِدل ، كيكػف  كسا يْحُخـُ عمى الُسْحِخـِ ُكّل شْكل مغ أْشكاؿ الُسعاَكَنة عمى الرَّ
ُث عغ ُدخػؿ ذلظ با ْرس القاِدـ إف شاء هللا تعالى نتَحجَّ لرابػف غضخ الُسَعصَّخ ، َفُكلُّ ىحا ُمَتَعمٌِّق باإلْحخاـ ، كفي الجَّ

ة زاَدىا هللا تْعطضسًا كَتْذخيفًا .  مكَّ

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 الصػاؼ -ػؿ مكة : دخ 12الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا 
، إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا ، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو 

بًل كارُزقشا اْجتشابو ، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو ، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ كأِرنا الباشل باشِ 
 الرالحضغ . 

 الحج مشاسظ ك مذاعخ :

ثشا في المِّقاء الدابق عغ اإلحخاـ ، كعغ  أييا األخػة األكاـر ، مع المِّقاء الثالث مغ لقاءات مشاسظ الحج ، كقج َتَحجَّ
ة الُسَكخَّمة ، بقي أمامو ُدخػؿ مكَّة زادىا هللا شَخفًا كتعطضسًا . كقبل  مْحطػراتو ، كبعج أف أْحـخ الحاج كاتَّجو إلى مكَّ

 أف نْسزي في الحجيث عغ تفاصضل مشاسظ الحج بعج اإلحخاـ ، ال بجَّ مغ مبلحطة .
أييا اإلخػة األكاـر ، الحّج مشاسظ ، لكغَّ ىحه 
السشاسظ ال بّج ليا مغ مذاعخ تخافق ىحه السشاسظ ، 
فإذا َخَمْت ىحه السشاسظ مغ السذاعخ يْذعخ الحاج 
و ؛  ة حجِّ و ، كال أقػؿ : بعجـ صحَّ ِبَعجـ جْجكػ حجِّ
ألفَّ أمخ هللا عد كجل أعطع كأجّل مغ أف يأمخؾ مغ 

بعضجة كتجفع عذخات األلػؼ مغ  أف تأتي مغ ببلدٍ 
أجل أف تقـػ ِبَحخكات كسكشات ، كال تْذعخ معيا 
ِبَذْيء ، فيحا الحؼ أتسشاه عمضكع ؛ فإذا شاؼ أحجكع 
خًا خصضخًا في حضاتو  كلع يْذعخ ِبَذْيء ، كسعى كلع يْذعخ بَذْيء ، كخػاشخه ُمَتَعمِّقة بالجنضا ، يشبغي أف يعّج ىحا ُمَؤشِّ

خ خصضخ ، كذلظ أفَّ الدْيت ، كضف أفَّ اإل نداف يجج ضػًءا أْحسخ يتأّلق في مْخَكَبِتو ، فيحا الزػء األحسخ ُمَؤشِّ
 انتيى في الُسَحخِّؾ ، كربَّسا اْحتخؽ الُسَحخِّؾ . 
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يُغ الشَّرضحة ، فإذا ُشْفَت البْضت ، كَسَعْضَت بضغ الرفا كالسْخكة ككَقْفَت في عخفات ، كَنفْخَت إلى  فضا أييا األخػة ، الجِّ
خ خصضخ ، ماذا تْفعل ؟ ُتتاِبع  ِمشى ، كفي أثشاء الربلة ، كفي أثشاء الجعاء ، لع تْذعخ ِبَذْيء إْشبلقًا فيحا ُمَؤشِّ
بب كعغ العمَّة ؛ لعلَّ ىشاؾ تْقرضًخا كم ، ْعِرَضةالسشاسظ عمى ىحه الصخيقة ، كيجب أف ُتخاجع نْفدظ كتْبحث عغ الدَّ

: إذا ُشْفت البْضت كلع تْذعخ ِبَذْيء أِعِج الصػاؼ ، ألنَّظ أنت ىشاؾ  -لضذ مْفخكضًا عمضكع  كىػ -كأنا أقػؿ لكع 
لمصاعة كالعبادة ، ىل ىشاؾ في الحخمضغ الذخيفضغ شيٌء ُيْغخيظ غضخ الربلة أك الصػاؼ كالجعاء ؟ أنا أقػؿ لكع : 

خاء كاألقخباء ، فيع مغ د اج َمَحمُّيع األْسػاؽ كالذِّ كف أف يْذعخكا اْنَتَقمػا مغ عبادة عطضسة إلى ِسضاحة ىشاؾ حجَّ
ضاحة األْكل الّصضِّب ، كالسشاضخ الجسضمة ، كالكبلـ الُسْسِتع عمى ِحداب مذاعخ اإليساف التي  مسِتَعة  ! كمغ لػاـز الدِّ

كف مشاسظ الحّج .   كاف يشبغي أف يْذعخكا بيا ، كىع يَؤدِّ

َضة ليا مضدات  خ مة  ركِْ ْْ  اَصة :الحّج ِر

ة ، كُزْرَت الكعبة كُشْفَت حػليا ، كَسَعْضَت بضغ الرفا كالسخكة ، فإف لع تْذعخ  إذًا بادغ ذؼ بْجء دخمَت إلى مكَّ
ِبإْقبالظ عمى هللا ، كإف لع تْذعخ بػجل كاْضِصخاب كُقَذْعخيخٍة كدمػٍع تْشَيِسخ ، إْذ أنَّظ في ِضضافة الخحسغ فيحا مؤشخ 

صبلتظ في البْضت الحخاـ، كصبلتظ في مقاـ الشبي العجناف صمى هللا عمضو كسمَّع غضخ  خصضخ ، كأنا أقػؿ لظ :
صبلتظ في بمجؾ ، إذا صحَّ التْعبضخ صبلتظ في بمجؾ كأنَّظ تْدبح معاِكدًا لمشَّْيخ ، لكغَّ صبلتظ في الحخمضغ 

ؿ عصاء إليي  الذخيفضغ كأنَّظ تْدبح باتِّجاه الشَّْيخ ، كِبَبداشة يْخذع قمبظ كتتأثَّخ ، ألنَّظ في ِضضافة الخحسغ ، فأكَّ
تْدتِحّقو ىشاؾ أف يَتَجمَّى عمى قمبظ ، كأف ُيْذِعَخؾ ِبَصْعع المِّقاء كشْعِع الُقْخب ، ففي بمجؾ يسكغ أف ُتحاكؿ أف تْخذع 

التَّجمي ، فاألمخ أعطع فبل تتَسكَّغ إال أنَّو ىشاؾ أْدنى ُمحاَكَلة تْفعميا في البضت الحخاـ تجج الجػاب جاِىدًا، كىػ 
ة ، ما شاء هللا ، ما ىحه الذػارع كىحه الُجدػر كىحه اإلضاءة ؟ كقج يقػؿ : ربَّسا حخُميع  ِبَكثضخ ، إنَّشا دخْمشا مكَّ
كا ، فجاء أحجىع ، كحضشسا  يْسمظ إضاءة قْصخنا ُكمِّو ! خصخ ِببالي أف أضع بضشكع ىحا السثل : دعْػُت أخػًة لشا ِلَضَتغجُّ

رفع العتب كما أكل ، أنا أحخص عمى أف يأكل ، ككحا إذا دعانا ربُّشا إلى بضتو ، ال مغ أجل أف يْدقط عشا  حزخ
الفخض ، كىػ يْدقط ال شّظ ، فاهلل تعالى حضشسا يْجعػ عبجه إلى بضتو فقط مغ أجل أالَّ ُيحاسبو عمى تْقرضخه ، بل 

ِذْىِشظ أفَّ ىحا الحّج ِرْحمٌة إلى هللا ، كىي ِرْحمة ركِحضَّة ليا ىشاؾ دعػة إلى المِّقاء مع هللا عد كجل ، كَضْع في 
ة فالحؼ ُيْؤلسػني أَشجَّ األلع أنَُّو في ُكلِّ عاـ أَُىشِّئ الحجاج القادمضغ ، فأصبحْت لي ىػاية أف أْسَتِسَع  مضداٌت خاصَّ

ثُ  َظ عغ ُكلِّ شيء إال عغ الحج ، يْحكي إلى ما يقػلػف ، ستػف بالسئة مشيع أك ثسانػف بالسئة كال ُأبالغ ُيَحجِّ
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ة، كتفاصضل الصعاـ كالَسَحبلت التِّجاريَّة ، كتفاصضل ُمعاممة الجػازات ؛ ىل ىحا  تفاصضل ُركػب الصاِئخة كُدخػؿ ججَّ
 ىػ الحج ؟! إلٌو يْجعػؾ إلى بضتو مغ أْجل العبادة ثعَّ تْشقمب إلى ساِئح !! 

ة ، كخخْجشا مغ السصار ، كاتََّجْيشا إلى أكَّاًل أنت ُمْحـخ ، باإلحخاـ نخكب  الصائخة ، كمَحصَُّة الصاِئَخة في مصار ججَّ
ة أكَّاًل ؛ ما معشى ذلظ ؟ إذا كاف لظ صجيق أك قخيب فيحه  و الحاج بعج إحخامو إلى مكَّ ة السكخَّمة ، ثع يَتَػجَّ مكَّ

ْػؽ الكافي ، أما إف َذَىْبتَ  ة فبل مانع ، كلكغ لضذ في أياـ الحج  الديارات الجاِنِبضَّة دلضل عجـ الذَّ قبل الحج إلى َججَّ
َو الحاج بعج إْحخامو إلى َمكََّة أكَّاًل ، فإذا َدَخَل ُحجكد الحَخـِ  ة ، كأّؼ  -الَحِخَجة ، لحلظ فاآلداب أف يَتَػجَّ أؼ حَخـَ مكَّ

ْمشي مغ الشار كأِمشِّي مغ ُيْدَتَحّب أف تقػؿ : الميّع ىحا حخمظ ك  -كتاب مسكغ أف تجج فضو حجكد الحـخ  أْمشظ ، فَحخِّ
ة ، فإذا كصل إلى مكَّة  عحابظ يـػ تبعث عبادؾ ، كاجعمشي مغ أْكلضائظ كأىل شاعتظ ؛ ىحا قبل ُدخػؿ مكَّ
يْدتحّب أف يْغَتِدل اتِّباعًا لمدشَّة قبل أف يْبحث عغ بْضٍت ، يسكغ أنو في األياـ الدابقة كانت ىشاؾ أماكغ 

ما اآلف فبل يػجج أماكغ تْغَتِدُل فضيا ِبَسكَّة إال في بضٍت ، فإف كشتع أعزاًء في فػٍج فيحه الُسِيسَّة لبلْغِتداؿ ، أ
خ لكع ُأناسًا يبحثػف لكع عغ ىحا البضت كالُسقاـ .   ُمْعَفْػف مشيا ، وهللا عد كجل َسخَّ

 الِبجاية الشاجحة يْعِقُبيا ِنياية ناجحة :

جيكع ، إف في َمكَّة أك السجيشة الحؼ يْحرل عشج بعس الحجاج أنو ِبُسجخَّد أف كصل ىشاؾ نْقصة َسأَضُعيا بضغ أيْ 
إلى السجيشة ، عْمسًا أفَّ اإلنداف أغمب الطّغ يكػف لو يػماف إف لع نقل أكثخ لع يَشْع فضيسا ، فإذا كشت ُمَشيظ القػػ 

عػد ل مصائخة ، كالشُّدكؿ مغ الصائخة ، كاالْنِتطار في ، كخائخ العديسة ، كمتاعب السصار ، كاْنِتطار الصائخة ، كالرُّ
ة الُسَكخَّمة ُمباشخًة ُربَّسا ُتفاجأ أفَّ تَعَبَظ الذجيج كقػاؾ الُسْشيسخة حاَؿ بضشظ كبضغ  ْكر ، إذا أرْدَت أف تْجخل مكَّ ىحا الجَّ

ة ، فيحه نرضحة أَخػِ  يَّة ال عبلقة ليا ِبَسشاسظ الحاؿ القمبي الخائع الحؼ يشبغي أف يْذعخ بو الحاج إذا دخل مكَّ
الحج ِاْبحث عغ بضت ، كاْنصمق إلضو ، كاْغَتِدل ، كُخْح ِقْدصًا مغ الخاحة ، كاْلِبْذ ِثضابًا ججيجة ، أك السشاشف الججيجة 

ف دخمت كال تْجخل إلى الحـخ السكِّي إال كأنت في كامل ِقػاؾ ، ألفَّ الِبجاية الشاجحة يْعِقُبيا ِنياية ناجحة ، كألنَّظ إ
كة سْبعة أْشػاط ، كُتَرمي مع التعب كاإلرىاؽ ِلَتصػؼ سبعة أشػاط ُمتتاِلَضة ، كبْعجىا تْدعى بضغ الرفا كالسخ 

، فأْغمب الطّغ لغ تْذعخ بالسذاعخ التي يشبغي أف ُتخافق السشاسظ ، كإذا لع تْذعخ بيا َشَعْخَت ِبسا ُيَدسَّى بعجىا
كمة أْنَرُحُكع أف تَتَػجَّيػا إلى البضت الحؼ أُِعجَّ الْسِتْقبالكع ، كأف تأخحكا ِقْدصًا ، فمئبل تقعػا في ىحه الُسذْ باطاإلحْ 

ُح أنَّيا أقّل األْكقات اْزِدحامًا ، فمػ أنَّظ اْنَصَمْقَت إل ى جضِّجًا مجيجًا مغ الخاحة ، كأف تْشصمقػا لمصػاؼ في أْكقات ُيَخجَّ
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ؿ مخَّة تجخل  الحـخ ببل خبخة ، ككاف ىشاؾ اْزِدحاـ شجيج ، كىحا َدَفَعظ ، كاآلخخ أزاحظ ، كذاؾ َعَرخؾ ، كأنت أكَّ
ة يْعِخفػف مغ أيغ ُتؤَكل  ػا ثبلثضغ َحجَّ فضيا إلى الحـخ ، فأنا أريج أف تكػف ِخْبخات اآلخخيغ ِبَأْيجيكع ، فالحيغ َحجُّ

بعج الربلة مباشخة ذىب إلى السقاـ الَكِتف ، فعمى سبضل السثاؿ لػ أفَّ أحجًا ذىب لمحـخ السجني كصمى الفْجخ ك 
الشبػؼ الذخيف َسَضِجج اْزِدحامًا ال يػصف ، كدْفعًا غضخ معقػؿ ، كال يداؿ يْجفع حتى يجج نْفدو في الصخيق ، ألضذ 
كحلظ ؟ فأيغ السذاعخ إذًا ؟ كأيغ الذْػؽ كأيغ السقامات التي يتحجَّث عشيا العمساء في الخصب ؟ لحلظ أنا أنرح 

بلة الفْجخ ؛ َصلِّ الفْجخ كاْجمذ لتقخأ القخآف ساعة ، حتى يْشفّس أكثخ الُسرمضغ إلى البضػت ، كفي أخػاني ِبر
الداعة الداْبعة بإمكانظ أف تقف أماـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ نرف ساعة أماـ الحائط مغ دكف أف ُيْدِعَجَظ 

و ، لكغ باعتبار أنَّكع أعزاء فْػج ، كُأمشاء األفػاج أحج ، شْبعًا ُكلُّ إنداف ال بّج أف يقع فيِ خصأ في أّكؿ حجّ 
خبخاتيع بضغ أيجيكع مْبحكلة ، فاْسألػا : أّؼ األكقات السشاسبة لمصػاؼ حْػؿ الكْعبة ؟ فمػ ذىبت كْقت السْغخب 

ثانضة لضبًل ، كالعذاء، ككجْجَت اْزِدحامًا غضخ مْعقػؿ ، فاألفزل الصػاؼ عمى الداعة الثانضة عذخة لضبًل أك الداعة ال
أك الداعة الثالثة بعج الطْيخ ، حضث يكػف ىشاؾ حّخ شجيج ، كأنت شاب كمعظ مطمة ، إْذ يسكغ اْستعساليا في 
أثشاء الصػاؼ ، كلضذ السيّع أف تصػؼ ، كإنسا السيّع أف تْذعخ أنَّظ تصػؼ ؛ تأدية السشاسظ مع حرػؿ السذاعخ، 

ة القخب يْعخؼ أفَّ ىحا ىػ الحّج ، كىحا ىػ الرْمح مع هللا ، كىحه وهللا لػ بكى أحجكع في أثشاء الصػاؼ مغ شِ  جَّ
ة الفْخض ، كىكحا أمَخ هللا بتأدية الحّج ، كالُقْخب ُيَعبَّخ عشو بالبكاء أْحضانًا ، كبالُقَذْعخيخة ، كبالَػَجل أك  ىي حجَّ

 الخػؼ ، كبالدخكر أحضانًا ، فيحه ىي مذاعخ الحاج . 

 ما يدتحب في مكة :

ة حاِفضًا ، كيجػز أف تْسذي حافضًا كْقتًا ُمَعضَّشًا ، دلضبًل عمى التػاضع إال أفَّ األْكلى أف تكػف مع  ُيَدّغ أف تْجخل مكَّ
السجسػع في األمػر الفخعضَّة ، كُيَدّغ أْف يتَجشَّب الحاج إيحاء الشاس كُمداحستيع ، كأْف يتّمصَّف كيْخحع إخػانو 

كغ كتْغضضخ الثِّضاب ، كقج الحجاج ، كُيْدتحّب أف يكػ  ة الصػاؼ ، كذلظ قبل الدَّ ؿ عسٍل لو حضشسا يْجخل مكَّ ف أكَّ
ث في  عمَّْقشا عمضيا تعمضًقا بدضًصا كىػ أفَّ الدفخ كاف عمى مخاحل ، أما اآلف فقج صار ُمتَِّربًل ، فقج كصل الُسَتَحجِّ

 خْسدضغ عامًا ُشعػٌر بالتََّعب الُستَِّرل كيحا الػْقت . الحج الساضي مشيًكا ، يقػؿ : يسكغ أّنو لع يسخَّ ِبحضاتي مشح
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فإذا أراد الحاجُّ أف يْجخل الحـخ ، أؼ السْدجج الحخاـ ، 
فعمضو أف يْدتحِزخ الُخذػع كالُخزػع هلل تعالى ، 
كيْبجأ الجُّخػؿ ِبِخْجِمِو الُضْسشى قاِئبًل : أعػذ باهلل العطضع ، 

، قجيع مغ الذضصاف الخجضعْمصانو الكِبَػْجيو الكخيع ، كسُ 
بدع هللا كالحسج هلل ، الميّع صلِّ عمى نِبضِّشا محسَّج 
كعمى آؿ محسَّج ، الميعَّ اْغِفخ لي ُذنػبي ، كاْفَتْح لي 
أبػاب رْحستظ ، إْذ أساسًا ُدخػلظ لى السْدجج مغ 
أجل الخَّْحسة ، كُخخكجظ مشو مغ أجل الفْزل ، كقج 

كالدبلـ إذا دَخْمشا السْدجج أف نقػؿ :" الميع افتح لي أبػاب رْحستظ . . . ." فإذا خخجت َعمَّسشا الشبي عمضو الربلة 
مغ السدجج :" الميّع افتح لي أبػاب فْزمظ "، فالسْدجج لشدكؿ الخحسة ، كخارجو الكتداب فزل هللا تعالى ، 

ؿ مخَّة ، ىشاؾ دْعػة مُ  دتجابة ، فاْشمب كتسغَّ ، ىكحا كرد في كىشاؾ بذارة لكع كىي إذا كقع برخؾ عمى الكْعبة أكَّ
الدشَّة، كإذا كشت بصبًل فاْسأؿ هللا خضخ اآلخخة قبل خضخ الجنضا ، فالجنضا زائمة ، الميّع اْىِجني كاْىج بي ، الميّع ُدلَّشي 

هلل ، فضشبغي عمضظ كال تْجعل حػاِئجي إال إلضظ ، ُاْدع ساعة مثمسا تخيج ، ُشغُمظ ىػ الجعاء كالسشاجاة كاالتِّراؿ با
أف تْجعػ ، ألفَّ لظ دْعػًة ُمْدتجابة ، كلظ دعػة ُمْدتجابة إذا اْلَتَدْمَت الُسْمَتَدـ ، ككحا عخفات ، فالَسْشَدظ الػاحج فضو 
الجعاء ، فالربلة ُتْجسع كُتْقرخ مغ أجل الجعاء ، كأقػؿ لكع : يا َخْضبة الحاج إذا اْشَتَغل ِبَعَخفات بغضخ الجعاء ، 

رتو ، كقج أتى مغ ببلٍد بعضجة كدعاه السػلى عد كجل ِلَضْدتجضب لو ، كيْغفخ لو ، لحلظ مغ كقف في كيا خدا
عخفات كلع يْغمب عمى َضشِّو أفَّ هللا تعالى قج غفخ لو فبل حجَّ لو ، أنت في ِضضافة أكـخ األكخمضغ ، كأنت تأتي 

ة ِبَعخفات ، ليحه الببلد كلضذ لظ ال أىل كال تجارة ، كال مرالح كال مشاف ؿ حجَّ ع ، ُكلُّ ىحا مغ أْجل هللا . أذكخ أكَّ
كاف الحخُّ شجيًجا ، فشاقْذُت نفدي كقمت : يا رّب أْف يأتي الباكدتاني مغ عذخات ألػؼ الكضمػمتخات ، كيْجفع 

َشع؟! لضذ ىحا ىػ الحج ! إ :  ، كلحلظنسا الحج ِلقاٌء مع هللاآالؼ الجكالرات مغ أجل أف يقف في ىحا السكاف كالرَّ
َلبَّْضظ الميّع لبَّْضظ أساسو نجاٌء تْدسعو ؛ تعاؿ إليَّ يا عبجؼ ، كإلى ِضضافتي ، كأِلُريحظ مغ ُىسػـٍ كالجباؿ . فإذا كقع 
برخ الحاجِّ عمى الكعبة الُسذخَّفة ، رفع يجيِو كقاؿ : " الميعَّ ِزْد ىحا البضت تْذخيفًا كتعطضسًا ، كتْكخيسًا كمياَبًة ، كِزْد 
ُو كاْعَتَسَخُه تْذخيفًا كتْعطضسًا كتْكخيسًا كِبخًا ، الميّع أنت الدبلـ كمشظ الدبلـ ، تبارك َفُو كَعطََّسُو مسَّغ حجَّ ْت يا ذا مغ َشخَّ
عاء ، فعمضظ أف  الجبلؿ كاإلكخاـ " ، كقج كرد أنَُّو ُيْدتجاب ُدعاء الُسْدمع عشج رؤيتو لمَكْعبة الُسَذخَّفة ، فْمُضْكِثخ مغ الجُّ
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و إلى الكْعبة كحضشسا يقُع  تأخَح ِقْدصًا كاِفضًا مغ الخاحة حضغ ُكصػلظ ِلَسكَّة ، كاْغتِدل كاْرَتِج السشاشف الججيجة ، كتَػجَّ
عاء ما اْسَتَصْعَت .   برخؾ عمى الكْعبة أْكِثْخ مغ الجُّ

التَِّحضَّة ، أما إذا َكَجْجَت أّف ىشاؾ اْزِدحامًا كإذا دخمَت البضت الحخاـ فمضذ ىشاؾ صبلة َتِحضَِّة الَسْدجج لِكغَّ شػافظ ىػ 
َخٍة مغ المضل قبل أف تصػؼ فرلِّ حضشئٍح ركعتضغ َتِحضًَّة لمسْدجج ، كال  ال ُيْحَتَسل كُنِرْحَت أف تْبقى إلى ساَعًة متأخِّ

ْخَت الصػاؼ عغ كْقِت ُدخػؿ السْدجج .   ُتَرمَّى ركعتا تحضَّة السْدجج إال إذا أخَّ
ب الجْرس الدابق ، إذا أْحخْمَت ُمْفِخدًا فَصػاُفَظ شػاؼ الُقجـك ، كإذا أْحَخْمَت ُمْعَتِسخًا كفي ِنضَِّتَظ أف تتَستَّع بضغ ِبَحدَ 

 -شػاؼ الُقجـك ، كبضغ شػاؼ الخكٍغ  -العسخة كالحج َفَصػافظ شػافظ الخُّْكغ ، فاألْمخ يْختمف بضغ شػاؼ الدشَّة 
ٍة لشا الحج الُسْفِخد ، فإذا أْحَخْمشا مغ رابغ أْحَخمشا ِبَحّج ، كىحا ِبَحَدِب الشِّضَّة ،  كقج اتََّفْقشا جسضعًا عمى أّف أْندب حجَّ

 فيحا الصػاؼ شػاؼ الُقجـك . 

 كضفضة الصػاؼ :

لِحْجخ كىػ كْضِفضَُّة الصػاؼ : الكْعبة فضيا ُرْكغ يساني ، كالحجخ األْسػد ، كليا أربع ِجيات اتِّجاه نحػ الذاـ كُيقابمو ا
القْػس ، كنحػ الَضَسغ الخُّْكغ الضساني ، كالذْخؽ الخُّْكغ الِعخاقي ، كالغخب مْعخكؼ ، فأنت يجب أف تأتي الكْعبة مغ 
ِجَيِتيا الُسقابمة لمَضَسغ . فضدتقبل الحاجُّ القبمة مغ الجية التي بضغ الخكغ الضساني كالحجخ األسػد جاِعبًل الحجخ عغ 

َظ األْيسغ عشج شخؼ الحجخ ، كىحا سشَّة ، كإال فيشاؾ شخيقة ُأخخػ أْشخحيا بعج قمضل . كتكػف يسضشظ ، كَمْشِكبَ 
الكْعبة عمى يدار الحاجِّ ، كيْسذي فَضَتجاكز الحَجخ كفالباب ، حتى يْبمغ الخكغ الِعخاقي ، كال يْفعل في األْشػاط 

بة مغ عشج الحجخ . قبل أف نْسزي في الحجيث عغ التالضة ما يفعمو في السخة األكلى ، أؼ أف تتَِّجو إلى الكعْ 
 كضفّضة الصػاؼ ، ال بجَّ مغ شخكط الصػاؼ . 

 شخكط الصػاؼ :

شخكط الصػاؼ : أكَّاًل : الصيارة مغ الحجث األكبخ كاألْصغخ ، كالصيارة مغ الشَّجاسة ، فإذا اْنَتَقَس ُكضػءؾ في 
ؽ أنَّظ تْحتاج إلى أكْ  ثخ مغ ساعة كِنْرف كْي ُتعضج الُػضػء ألنَُّو لضذ في الحـخ الَسكِّي أثشاء الصػاؼ فقج ال ُتَرجِّ

أ ِبَسكاف عاٍؿ ، تجج َمَذقَّة ما بْعجىا َمَذقَّة ،  ْخب ، كحضشسا ُتحاِكؿ أف تتػضَّ َدْكرة مضاه إْشبلقًا ، إال مكاف الذُّ
، كأف تْقزي حاجاتظ كلػ ِبَذْكٍل قْرخؼ َفُسَمخَّز كبلمي ؛ األْكلى قبل أف تْجخل البضت الحخاـ أف تْشُقَس ُكضػءؾ 
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حتى تْزسغ أنَّظ تْبقى كلػ ساَعًة في البضت الحخاـ ، َفُكْغ ُمْدَتِعجًا ، كال تتخؾ قزاء الحاجة يْذغمظ عغ الصاعة ، 
ًئا ، كأنت تْذعخ بالِخفَّة ، وهللِا لسا كشت أحّج ال أْغِبُط إال الذباب ، ك  أقػؿ : إفَّ فبل تْجخل الحـخ السكي إال متػضَّ

الحّج يْحتاج إلى شباب ! ألنَُّو سْبعة أْشػاط ، كاْزِدحاـ ، كَسْعي ، فالَقِزضَّة لضَدْت سْيمة ليحه الجَّرجة ! الحّج عبادة 
 َبَجِنضَّة بأعمى درجات العبادة ، فالصيارة مغ الحجث األكبخ كاألْصغخ ، كالصيارة عغ الشَّجاسة .

ْت يجه اْمخأة ثانضًا : ُمبلمدة الخجل السخأة  تْشقس الُػضػء عشج الدادة الذاِفِعضَّة ، فإذا كاف اإلنداف شافِعضًا كَمدَّ
قػني إذا كشت ُمْخِمرًا  ُخكع كُأَشسِئُشكع كأنتع في الحـخ السكي ؛ َصجِّ أْجَشِبضَّة عشو انتقس الػضػء ، إال أنَّشي ُأَبذِّ

جل ، كأفَّ عْشرخ الشِّداء ال يْجخل في ِحدابظ إْشبلقًا ، كصاِدقًا ، كتْبتغي كْجو هللا عد كجل ال تْذعخ أنَّظ ر 
ت يجؾ يج اْمخأة ال تْذعخ ِبَذْيء إْشبلقًا ألنَّظ في مكاٍف عطضع ، فيحا السػضػع يْشَتِدخ ُكِمضِّا ، كىي  ِبَسْعشى إذا مدَّ

ْيء مغ جية الشِّداء ، إال إف كاف ُمبلحطة أضُعيا بضغ أيجيكع ، َقمِّْج السْحىب الَحَشفي كأنت ُمصسئّغ ، لغ تْذعخ ِبذَ 
ذىابظ ِلَذْيء آخخ فيشا تكػف عبلمة االْسِتفياـ . كالصيارة عشج األحشاؼ كاجبة كلضدت ِبَفْخض ، فسغ شاؼ شػاؼ 
ة الصػاؼ ، فالُػضػء  اإلفاضة ُمْحِجثًا َحَجثًا أْصغخ فعمضو دـ ، أؼ َىْجؼ ، أما عشج الذاِفِعضَّة فالصيارة شْخط ِلِرحَّ

ـ َىْجيًا ِبَخْسدة آالؼ . شخْ  ة الصػاؼ ، إْذ ال ُيْعقل مغ أجل الُػضػء ُتَقجِّ  ط أساسي ِلِرحَّ
ُتو ، كيكػف  ثالثًا : َسْتُخ العْػرة ، كما أكثخ الُحجاج الحيغ يتداىمػف َفَتْشِدؿ السْشذفة عغ نرف بصشو ، كتْطيخ ُسخَّ

و غضخ صحضح ، فتجج َعَذخات الحجاج مْشذفتيع تحت  شػافو غضخ صحضح ، كإذا كاف في شػاؼ الخُّكغ أصبح حجُّ
 الدخَّة ، لحلظ عمضظ بزبط السشذفة ِبَذْكل صحضح حتى تتأكَّج أنَُّو في أثشاء الصػاؼ لغ ُتْكَذف َعْػرتظ . 
كأف يكػف شػافو ِضْسغ السْدجج الحخاـ ، فإذا َدَخل في الحجخ أصبح شػافو باِشبًل ِضْسغ السْدجج كخارج الكْعبة ، 

فَّ الِحْجخ ُيَعّج مغ الكعبة ، فالصػاؼ بو باشل ، كلػ شاؼ بالصابق الثاني جاز لو ذلظ ، كسا أنَّشي أنرحكع أف أل
 تصػفػا حػؿ الكعبة مغ تحت ، كىحا ىػ الذعػر الخكحاني فإف لع تجج ففي الصابق الثاني . 

ماذا يْفعل ؟ أخح بالضقضغ ، كىػ الِدتَّة ، أما  كأف يْدتكسل سبعة أشػاط كامبلت ، فمػ َشظَّ ىل شاؼ ِستًَّة أك سْبعةً 
عشج األحشاؼ إذا َشظَّ في الصػاؼ عمضو أف ُيعضج الصػاؼ ! كىحا في شػاؼ الخكغ ؛ كشػاؼ اإلفاضة ، كىػ 
أْخصخ شػاؼ ، فإذا َشَكْكَت فاألكلى لظ أف ُتعضَجُه ، إال أفَّ ىشاؾ شخيًقا يسكشظ أف تْدتعسميا كي تعخؼ عجد 

َخة كلسا تْشتيي مغ أكميا تجرؾ أنَّظ شْفَت سْبعًا !! ألنَّظ إف شكْكت بالخكغ عمضظ الصػاؼ ،  كلكغ لضذ أف تأخح ُسكَّ
اإلعادة ، أما إف شكْكَت بغضخ الخكغ َكَصػاؼ الُقجـك فُضْسكغ أف تْبشي عمى األقّل كُتْكِسل ، أحجىع أخح كتابًا كبجأ 

و فقزَّ لو ما حجث ، فقاؿ الذضخ : يا بشّي ، أنت ُشْفَت بالبْضت كلع يصػؼ ثّع اْختمط عمضو كع شاؼ فَحَىب ِلَذْضخ
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تُصف ِبَخبِّ البضت ، فعاد الُغبلـ ، كاْلَتجأ إلى هللا ، كأْخمز فإذا بو يْشدى كع شاؼ فعاد ِلَذْضخو فقزَّ عمضو ما 
ْبط ، جخػ ، فقاؿ الذضخ : أنت ُشْفَت بَخبِّ البضت كلع تُصف بالبضت ، فاإلنداف عمضو أف  يْجسع ببضغ الحاؿ كالزَّ

 أحجىع سأؿ شْضخًا فقاؿ : يا شضخ ، لػ أفَّ رمزاف جاء في شيخ الحج فيل أصـػ ؟!! ىحا سؤاؿ فّخ ؟!! . 
إذًا فالصػاؼ ِبَعْكذ عقارب الداعة ، كمع حخكة الحَّرة حػؿ الشػاة ، كسا أفَّ نطاـ الَحرَّة كحتى الَسَجخَّة كُكلُّ ما في 

 عْكذ عقارب الداعة .الكػف يجكر 
ثعَّ إفَّ مدألة تقبضل الحجخ أييا األخػة قمُت لكع : إنَُّو 
سشَّة ، كعجـ إيحاء السؤمشضغ فْخض ، فكع ىػ جاِىٌل ذاؾ 
الحؼ ُيَزحي بالفْخض مغ أْجل الدشَّة ، كما رأْيُت مغ 
َمثٍل حػؿ ىحه الحادثة ، ِمغ أٍب حػلو أكالده ، جاءه أحج 

ؿ كلٍج َفَصَخَحُو أْرضًا ، كضخب  أكالده األْشقضاء ، فَخَكَل أكَّ
 الثاني ، كدفع الثالث حتى كصل إلى أبضو ، كقاؿ : 

ْعشي ُأَقبُِّل يجؾ يا أبت !!! كىحا الحؼ يفعمو أكثخ 
الحجاج ، ال ييسُّو األْمخ ، فتججه يْزخب بالسخفق ، مسا 

، عْمُسَظ أْعسق تكػف مشاسكظ أْرقىصخِّا ، َفُكمَّسا كاف قج ُيرضب اآلخخيغ باإلْغساء ، فأنت يا أخي السؤمغ لْدَت ُمْز 
ة ، كال ُيتاح لظ أف ُتَقبِّل الحجخ ، كال شيَء عمضظ ، فسغ بعضج ُتَدمِّع كُتذضخ ، إال  ُيْسكغ أف ُتتاح لظ خْسدػف َحجَّ

ْكرهأنَُّو يسكغ لئلنداف إذا اْشتاؽ لو ، كأراد أف ُيَقبَِّمُو جاء في َكْقٍت نادر ، فضْشتطخ  ، فيحا ال مانع مشو أما أف  دَّ
، كيؤذؼ ، كيجعل بعس الشِّداء يْشَكِذْفغ مغ أجل التَّْقبضل فيحا ال يجػز ، ثعَّ إفَّ الحجخ اآلف ِقَصع متشاِثَخة يجفع

 ِضْسغ ببلستضظ َشفاؼ . 
دكف كراءه ، كلكغ ثعَّ إفَّ السألػؼ في الصػاؼ في ىحه األياـ أف يكػف حاجّّ كراءه مجسػعة كبضجه كتاب، فيع  ُيَخدِّ

أنت كحاجٍّ راٍؽ كلظ عبلقة باهلل تعالى ، الذيء الجساعي ال قضسة لو ، فأنت إف دعْػت هللا في ديشظ كاْسِتقامتظ 
كحاِنضَّة مشو ، كىي تْحتاج إلى خْمػة مع  عاء الجساعي ُيْرِبح مثل الُفْمكمػر ، كانَتَفْت الخُّ كأمػر أكالدؾ ، ثعَّ ىحا الجُّ

، كمغ أَىعِّ األْدِعَضة أف تقػؿ : " الميعَّ آتشا في الجنضا حدشة ، كفي اآلخخة حدشة ، كقشا عحاب الشار " أْجسل هللا 
 شيء بالحج ىػ الجعاء ، كأف تْجعػ ِلَدْكجتظ ، كأكالدؾ ، كمغ ناسبظ . 
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 كِنضَُّة الصػاؼ كاِجَبٌة في غضخ الحج كالُعْسخة ، فالشِّضَّة في الحج كالعْسخة سشَّة ، ألّف الصػاؼ أساس الحج . 

 سشغ الصػاؼ :

سشغ الصػاؼ : أّما الدشغ فأف يصػؼ ماِشضًا ، كلػ شاؼ راكبًا أك مْحسػاًل َصحَّ ، كفاَتْتو الفزضمة فمضذ ألْتَفِو َسَبٍب 
 لة ! أما لدبب كالسخض ، أك ُمْقعج فبل مانع ، الميعَّ ال تْجعمشي ِلَصػاٍؼ مْحسػاًل . تقػؿ : أريج حسَّا

َشغ االْضِصباع كالخََّمل في الصػاؼ الحؼ بْعجه َسْعي لمحََّكخ ال لؤلنثى، فاالْضِصباع أف تْجعل الخِّداء عمى  كمغ الدُّ
ؿ األْشػاط الثبلث َتْخُمل ، إال أفَّ الخََّمل في الَكِتف األْيَدخ ، كالَكِتف األْيسغ َمْكذػؼ ، ىحا ىػ االْض  ِصباع، كأكَّ

ْعَت الجاِئَخة أْف  الصػاؼ الُسْدَدِحع ُمْدتحضل ، كىػ سشَّة مغ تخكو ال شيء عمضو ، لكغ إذا كشت شابًا ، كأمكَشظ إذا َكسَّ
لسْخضى عشجما يْحىبػف لمحّج ُيَجسَّج تْخُمل فيػ أْفزل ، كقج ذكخ لي أخػة أِشباء كثضخكف كأقَدسػا لي أفَّ ليع مئات ا

َمَخُضُيع ! ألنَُّيع في ِضضافة هللا تعالى ، فأنا ُأَشسِئغ ُكّل مغ لو متاعب ِصِحضَّة إف شاء هللا تعالى لغ يجج شضئًا 
كىػ في  مشيا كىػ في بضت هللا ، إذًا االْضصباع كالخََّمل في الصػاؼ الحؼ بعجه َسْعي بالشِّْدبة لمحََّكخ ال لؤلنثى ،

 األشػاط الثبلث األكلى ثّع يكػف الصػاؼ عاِديًا . 
 الُقْخب مغ الَكْعبة إْف اْستصاع ، كلع يْخر اْزِدحامًا كال إيحاًء ، كأْمكغ معو الخََّمل كىػ ُمْدَتَحبّّ لمخَُّجل دكف السخأة .

ؿ ، كعشج ُكّل شػاؼ ، كاْسِتبلـُ  الخُّْكغ الضساني كتْقبضل الضج بْعجه عشج  كِاْسِتبلـ الحجخ كتْقبضمو عشج الصػاؼ األكَّ
ػِّ ُمحاذاتو ، فإف َخِذَي الدِّحاـ أشار بَضِجه كَقبَّل يَجُه ، كال يجػز لمشِّداء اْسِتبلـُ كال تْقبضل الحجخ كالخُّْكغ إال عشج ُخمُ 

ٌة أف ُتَقبَِّل الحجخ َفَخَخَجْت كسا خمقيا هللا تعالى ! ى ػاحا ال يجػ السصاؼ ، وهللِا أرادْت حاجَّ  : ز ، َتَفقَّيػا قبل أف َتُحجُّ
اَذْكا ِبَشا  ))َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت : َكاَف الُخْكَباُف َيُسُخكَف ِبَشا َكَنْحُغ َمَع َرُسػِؿ َّللَاِ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمعَ  َْ ُمْحِخَمات  َفِإَذا 

َجاَنا ِجْمَباَبَيا ِمْغ َرْأِسَيا عَ  ْْ  َم  َكْجِيَيا َفِإَذا َجاَكَزَنا َكَذْفَشاُه ((َأْسَجَلْت ِإ
 ] أحسج عغ عائذة [
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فكْضف إذا خَمَعْت ُكلَّ ما عمى الخأس مغ أْجل أف 
 ُتداحع الخِّجاؿ ؟! 

ؿ َمخَّة يقػؿ : " بدع  كعشج ِاْسِتبلـ الحجخ األسػد أكَّ
، وهللا أكبخ ، الميعَّ إيسانًا بظ، كَتْرجيقًا ِبِكتابظ ، هللا

ككفاًء ِبَعْيجؾ ، كاِتباعًا ِلُدشَّة َنِبضِّظ محسَّج ملسو هيلع هللا ىلص "، كيقػؿ 
عشج ُكلِّ َشْػٍط : " هللا أكبخ ، كال إلو إال هللا " كيقػؿ 
في أثشاء َرَمِمِو في األْشػاط الثبلث األكلى : " الميّع 
، كفي األربع األخضخة : " الميّع اغِفخ كاْرَحع كاْعُف عسا تْعمع  اْجعمو حجًا مْبخكرًا ، كذْنبًا مْغفػرًا ، كَسْعضًا َمْذكػرًا "

إنَّظ أنت األعّد األْكـخ ، ربَّشا آتشا في الجنضا حدشة ، 
 كفي اآلخخة َحَدشة كِقشا عحاب الشار ".

أْنرح أخػانشا الكخاـ أف يْقَتشػا ُكتبًا صغضخة في 
خاء األدعضة الشَبِػيَّة ، فأنت كضف بظ إذا كشت ِبَرحْ 
في أياـ الرْضف الحارة ، أْثسغ شيء ِبيحه الخِّْحمة 
الساء البارد ، كأْثسغ شيء في الحج أف تْحفع األْدِعَضة 
الشََّبِػيَّة ، فالحجُّ ُدعاء ، ِبَعَخَفة ُدعاء ، كِبِسشى ُدعاء ، 

ْعي ُدعاء ، كأيشسا كشت ُدعاءكبالصػاؼ ُدعاء، كبال ، دَّ
ػاؽ َتُعّج بيحه الُكتب ، كما أكثخ كتب الجُّعاء ، كاألسْ 

ألنَّيا سْبعة أشػاط ، فيل ُيْعقل أْف َتَطلَّ ساكتًا ؟! كلػ أدَّػ األْمخ أف تْجعَػ بالعاِمضَّة ، السيّع أال تْدكت اْحفع 
عاء التفاصضل ، كاْدع ِبَجػامع الجعاء كِبأْدِعَضِة الشب ي صمى األدعضة ، كتحاكخىا مع إخػانظ ، كسا أنَّو مسا ُيْفدج الجُّ

 هللا عمضو كسمَّع كأْدِعَضة القخآف .

 ىشاؾ بعس األْدِعَضة كأف تقػؿ : " الميّع البضت بْضتظ ، كالحـخ حخمظ ، كىحا مقاـ العائح بظ مغ الشار " . 
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 الحج عبػدية هلل :

اجتساعي ُمتألِّق ِاْسسحػا لي بيحه السبلحطة مغ ِخْبختي في الحج كالُعْسخة : إذا ذىب اإلنداف إلى الحج كلو مْخكد 
قػني أنَُّو ُيْحجب عغ هللا تعالى لساذا ؟ ألفَّ ىحا الحج عبػديَّة هلل ، فإذا كاف لظ  ِبَبَمِجه كذىب بيحه الشَّْفِدضَّة َفَرجِّ

السْػشغ ، مْختبة عْدَكِخيَّة أك ديشضَّة أك مجيخ لو شيادة كبضخة ُكلُّ ىحا اْتُخْكُو ِبَبَمِجؾ ، كُكْغ عْبجًا هلل تعالى في ىحا 
صار الحج ال شْعع لو ، كذىب مْقَرُجه ، الكبخياء 
ؿ .  رداء هللا تعالى فبل ُتشازعو فضو ؛ ىحا األْمخ األكَّ
الذيء الثاني : إذا كشت مغ أىل الضدار ، فبل تقل : 
أنا ُأِذؿُّ الجراىع كال ُأَذؿَّ ، تزضُع عمى الفشجؽ ، فإذا 
اْعَتَسْجَت عمى مالظ في الحج فبل يْشفعظ مالظ ، كإف 
اْعَتَسْجَت عمى مكانتظ الخفضعة فاهلل ُيْميع رجبًل كضضًعا 

، كأف تخػ ُييضشظ في الحـخ ، فإياؾ أف تْجخل الكْعبة 
أفَّ لظ مكانًة كحجًسا بالبمج ، َفُكلُّ الخُّتب كالسقامات 

 كالػجاىات َضْعيا عمى جشٍب . 
قضغ ، أحضانًا يكػف لمخجل مشا َدْعػٌة بَبَمِجه ، شمضق المِّداف ، خصضب  ة باإلخػة الُسَتَفػِّ ىشاؾ حالة ثالثة إال أنَّيا خاصَّ

يغ ، فيحا يح ! فالحاصل أف  ىب لمحج ُمْعَتِسجًا عمى مكانو عشج هللا عد كجل َفَضْشحجب مْدجج ، كلو الِتداـ بالجِّ
تْحىب لمحج دكف أف تْعتسج عمى مكانتظ ، كال عمى مقامظ عشج هللا ، كال عمى مالظ ، إذًا يجب أف تأتي الحج ، 

 كأنت ُمْفَتِقخ ، كَعْبٌج هلل تعالى ، لحلظ : 
يِق َأَف  جِّ  الَشِبَي َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ُسِئَل َأُي اْلَحجِّ َأْفَزُل ؟ َقاَؿ : اْلَعُج َكالَثُج (()) َعْغ َأِبي َبْكٍخ الرِّ

 ] التخمحؼ عغ أبي بكخ [

فبل تْحتاج إلى أناقة ، إْذ تجج مغ يتباىى بالَسْشَذفة التي يمفُّيا عمضو ، كذاؾ يقػؿ لظ: أخْحُت ىحا الشعل بثسانضغ 
اج عمضكع باالْفِتقار . ريااًل ! ىل ى  حا الكبلـ ُيقاؿ كأنت في بضِت هللا تعالى ؟! فضا أييا الحجَّ
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أحضانًا تكػف لئلنداف مكانة في مْجتسعو تْسشعو مغ الجمػس في أرض السصار ، كىػ ذاىب لمحج ، إال أفَّ األْمخ 
، كيْزصجع عمى األرض ، كيخكب  يْختمف في الحـخ السكِّي كغضخه ، فتجج ىحا األخضخ في الجرج ، كفي األْرض
، ، كالحج العج كالثّج ، شْعخ شػيلأتعذ سضارة ، فالتػاضع في الحج ُمْسِتع ، فالصبضعة ىي التػاضع كلضذ التَكّبخ 

كعخؽ ، كلَيث ، ُكلُّ ىحا جاِئد ألنَّظ في مقاـ الُعبػِديَّة ، كجياد الزعضف كالسخأة الحج ، أال أنو جياٌد ال َشْػكة 
 فضو . 

 تتسة سشغ الصػاؼ :

مغ سشغ الصػاؼ السػاالة بضغ األشػاط ، فاألفزل أال يفخَّؽ بضغ أشػاشو ِبَذْيٍء كلػ بصل ُكضػءه في أثشاء شػافو 
أ ، كبشى عمى شػافو أْؼ أَتسَُّو ، صحَّ ، إال أفَّ األْفزل أْف يدتأِنْف ، كيْبجأ شػافو مغ ججيج .   َتَػضَّ

بًا مع السقاـ الحؼ ىػ فضو ، كيشبغي أف يكػف في أثشاء الصػ  اؼ خاِضعًا خاِشعًا حاِضَخ القمب مع هللا تعالى كُمتأدِّ
 ضاِىخًا كباِششًا ، فُيَػ في صبلٍة ، كأؼُّ صبلٍة فيػ يصػؼ ِبَبْضِت خالق الكػف سبحانو كتعالى . 

 مكخكىات الصػاؼ : 

ْضٍخ ، كأْمٍخ بالسعخكؼ ، كَنْيٍي عغ السْشكخ ، فمػ كقع مكخكىات الصػاؼ : كُيْكَخُه التََّكمُّع في أثشاء الصػاؼ إال ِبخَ 
ألَحٍج مغ الصُّػافضغ ساعة فعمضظ أف تَُشبَِّيُو ، فالصػاؼ عبادة كصبلة، إال أنَُّو لضذ كالربلة يسكغ أف تتَكمَّع مغ 

 أجل الخضخ . 
ْخب في أثشاء الصػاؼ ، كَتْذبضظ  كُيْكخُه األْكل كالذُّ

ُيْكخُه الصػاؼ َمْحرػرًا أك جاِئعًا األصبع كالَفْخقعة ، ك 
، كْلَضخفس برخه ، كبْعَزُيغَّ كاِشفات الَػْجو ، 
فاإلنداف ِبَبَمِجه عمضو أف َيُغسَّ برخه ، فكضف بالبمج 
جة  الحخاـ ؟!! كبعج اْسِتكساؿ الصػاؼ ُيَدغُّ سشًَّة ُمؤكَّ
أف ُيرمي رْكعتضغ ، كالَجْيُل كّل الجْيل حضشسا يْحخص 

ُيَرمّي عشج مقاـ إبخاىضع ، فسع أفَّ ىحه سشَّة  الحاج أفْ 
إال أنَُّو ُيديء لمحجاج كلمصاِئفضغ فتجج ُكلَّ الحخكة 
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ة ، كىحا يُجّس فػؽ الُسَرمِّي كتشذأ معارؾ كُمجافعات ، نْدأؿ هللا  َسْيمة إال عشج مقاـ إبخاىضع حضث الُسداحسة كالُسذادَّ
ـِ إبخاىضع ، أنت في عبادة ىل ُيْعقل أف  العافضة ، كأنا أْرجػكع أف ُتَرمػا ىاتضغ الخكعتضغ في أؼِّ مكاف بعضٍج عغ مقا

تؤذؼ السدمسضغ ؟! لحلظ َصمِّيا ِبسكاٍف بعضٍج كأؼُّ مكاٍف بالحـخ ُيْجدغ في الربلة ، كاألْفزل أف ُيَرمِّضيسا خمف 
ففي الحصضع ، فإف لع يْسكشو ففي أؼِّ مكاف مغ  مقاـ إبخاىضع إف أْمَكَشُو ، كال ُيْحخج بحلظ الصاِئفضغ ، فإف لع ُيْسِكْشوُ 

الَسْدجج الحخاـ فبل تؤِذ السدمسضغ مغ أجل سشَّة ، إْذ الفخض أالَّ تؤِذَؼ السدمسضغ ، فَتَشبَّو ! كىاتاف الخكعتاف 
ة الكافخكف ، كفي مْصمػبتاف ماداـ اإلنداف َحضِّا ، كاأَلْكلى أْف ُيَرمِّضيسا بعج الصػاؼ عمى التػالي ، يقخأ بعج الفاتح

الثانضة اإلخبلص ، كبعجىسا يْجعػ بسا شاء مغ خْضخؼ الجنضا كاآلخخة ، كأْجسل شيٍء بالحج الصػاؼ ، ففي أياـ 
العضج تكػف قج َتَحمَّْمَت كسُتَرمي بالحـخ ، ما الحؼ يْسشعظ أف تصػؼ بالضـػ شػافًا أك أكثخ كبعج ُكلِّ أكقات الربلة 

 ؟ كىػ أجسل ما في الحج . 
نحغ كهلل الحْسج كسا يقػلػف بالتعبضخ العامي قاَتْمشا مغ أْجل أف يكػف الحج مغ حقِّ أؼِّ إنداف لع يحّج ، كلػ كاف 

 عْسخه ثسانَي عذخة سشة ، فقج كاف سغُّ الحج ساِبقًا ثبلًثا كخسدضغ سشة فسا أكثخ .

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 الػقػؼ بعخفة -: الدعي  13الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا 
باعو ، إنظ أنت العمضع الحكضع ، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا ، كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا ، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّ 

كأِرنا الباشل باِشبًل كارُزقشا اْجتشابو ، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو ، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ . 

 الدعي بضغ الرفا ك السخكة :

الساضي بحػؿ هللا عد أييا األخػة األكاـر ، مع المقاء الخابع حػؿ مػضػع مشاسظ الحج ، كقج أْنَيْضشا في الجرس 
 كجل الصػاؼ حػؿ الكعبة ، كالضـػ نشتقل إلى الدْعي بضغ الرفا كالسخكة .

الشقصة الجقضقة أفَّ الدعي بضغ الرفا كالسخكة مْشَدظ مغ مشاسظ الحج ، كُكلُّ مْشدظ مغ مشاسظ الحج ال بّج أف 
بعس السشاسظ نقػؿ لو كسا قاؿ بعس  ُيقابمو ُشعػر يْذعخ بو الحاج ، فمسا ال يْذعخ األخ الحاج ِبذيء في

ُر في  الفقياء : سقط الُػجػب كإف لع يْحرل السْصمػب ، فبل بّج مغ ُحرػؿ السْصمػب ، ألفَّ الحج فخيَزٌة ال تتَكخَّ
األْصل ، كىي تجب عمضظ في الُعْسخ مخًَّة كاحجة ، فإذا َتَفقَّْيَت قبل الحج ، كأْتَقْشَت ىحا الَسْشدظ ، كرافق ىحا 

سشدظ ُشعػر داخمي ألفَّ هللا سبحانو كتعالى َقِبَل مشظ ، كذكخت لكع في الجرس الساضي أفَّ الحؼ يقف في ال
عخفات كلع يْغمب عمى يقضشو أفَّ هللا تعالى غفخ لو فبل حجَّ لو ، ألنَّو يْدتحضل عمى إلٍو عطضع يْجعػؾ إلى بضتو ببل 

دظ لو ُشعػر ، كبالتعبضخ الذائع كالحؼ يْدتعسمو أكلػ األْمخ في ديار معشى ، بل أْمُخ هللا أعطع مغ ذلظ ، َفُكلُّ مشْ 
َسة ، فيحا  الحج ، يقػلػف لظ : السذاعخ ُمَقجَّسة ، فاألماكغ ُمَقجَّسة ، كال بّج مغ أف يْذعخ فضيا الحاج ِبَسذاعخ ُمَقجَّ

ْمُتُو لكع مغ أجل ذلظ اإلنداف الحؼ سعى بضغ الرفا كالسخكة كما ، َذْيء ، كىػ في ببلد هللا الحخاـَشَعَخ بِ  الكبلـ َقجَّ
ْعي َمخًَّة ثاِنَضة ، فقج ال يتسكَّغ أف ُيعضجه في الضـػ نْفدو ، لكغ ال بّج أف تصػؼ شػافًا  فأنا أَتَسشى عمضو أف ُيعضَج الدَّ
كسا أراده هللا عد كجل ، كَسْعضًا كسا أراده هللا عد كجل ، لكغ ِبَذْكٍل أك آخخ يجب أف تْعمع ِعْمع يقضغ أفَّ الحاج إْف 

يًا ُكلَّ الحقػؽ كالػاجبات ، عاِقجًا العْدـ عمى أال يعػد إلى الحنػب ، لع يْخخج مغ بضت و تاِئبًا مغ ُكلِّ الحنػب ، ُمَؤدِّ
ل هللا بيا عمى الحاج ، فالقِزضَّة أفَّ الحج ُصْمح مع هللا ، كنْقَمٌة  َسة التي يتفزَّ ربسا ال يْذعخ بالسذاعخ الُسَقجَّ
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ذا َذَىبشا كُشْفشا كَسَعْضشا ، كنحغ عمى ما عمضو ، فيحا الُسْدتػػ ِمغ الحجاج ال يْخقى بيع َنْػِعضَّة، كقْفَدة عِمضَّة ، أما إ
إلى هللا عد كجل ، كلع ُيَحقِّقػا الُسخاد اإلليي مغ ىحه الفخيزة العطضسة التي َفَخَضيا هللا عمضشا في الُعُسخ ُكمِّو مخًَّة 

 الُخْصبة لَعلَّ بعزكع سِسعيا . كاحجة ، كبعس ىحه السعاني َذَكْختيا البارحة في 

 أداء ركعتي الصػاؼ دكف مداْسة أك إرباؾ :

مكاٍف مغ الحـخ ، دكف أف كُيَدغُّ إذا انتيى مغ ركعتي الصػاؼ ؛ ُشفشا سبعة أشػاط ، كأْنيضشاه بخكعتضغ بأؼِّ 
ألّف هللا عد كجل َذَكخ مقاـ إبخاىضع ، ، إذا َتَػىَّْسَت أفَّ الخكعتضغ عشج مقاـ إبخاىضع أفزل ؛ فيحا الكبلـ صحضح ُنداِحع

إال أفَّ الذيء الػاقع بعج ىحا االْزدحاـ الذجيج أنَّظ إذا َصمَّْضَت في ىحا السكاف آَذْيَت كتأذَّْيَت ، كتْذعخ أنَّظ قج 
كا الخْكعتضغ في أؼِّ مكاف مغ الحـخ ، كفي ا لحقضقة َضْعُف أسأَت إساءة بالغة لحلظ أْنرح األخػة الكخاـ إلى أْف ُيَؤدُّ

الفقو ُيَدبِّب بعس اإلرباؾ ، فإْرباكات الُحجاج أساسيا ضْعُف الفقو ، شػاٌؼ ُمْدَدِحع ، كحخكة ُمْدَتِسخَّة تتعثَّخ عشج 
مقاـ إبخاىضع ، كال تجج إال حاجًا يْخكع كيْدجج ، كالُحجاج فػقو ، فيػ يمجأ إلى أسالضب ال ُتْخضي هللا عد كجل ، 

َلْت لو نْفدو أف  كُيَيضِّئ ُحخاًسا كُمخافقة يقفػف حػلو ، كيقبس أحجىع ذراع اآلخخ كيْجفعػف ِبأْكػاعيع ُكلَّ مغ َسػَّ
يْقتخب مغ ىحا الحاج في ىحا الدِّحاـ الذجيج ، ذكخُت ىحا الكبلـ مخارًا ، ألفَّ الشْفذ تتػؽ إلى أف ُترمي خمف 

َظ مغ أْجميا ف فقو الحاج أْف يْحخص عمى ُسشَّة كيْشَتيِ مقاـ إبخاىضع ، كقج َذَكْخُت في الخْصبة البارحة مغ َضعْ 
، كيقع في مْعِرَضة ، كُيْفِدج الحج عمى بِقضَّة الحجاج ، ككسا أنَّكع إذا دخمتع إلى السْدجج ِلُتَرمػا كلع َيِحْغ بعُج ُحْخمة

ة ، كإذا كشت تْحزخ كْقت الربلة فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ َشسأنشا كقاؿ : مغ انتطخ الربلة فيػ في صبل
مجالذ العمع لتتفقَّو في مشاسظ الحج فيحا مغ الحج ، ِاْعتبخ أنَُّو مغ اآلف إلى أف يحضغ كْقُت الحج يجب أف 

: يحا قاؿ سّضجنا عسخ رضي هللا عشوُتصالع كتدأؿ ، ألنَّظ كمَّسا اْزَدْدَت ِفْقيًا ِاْرتقى حجُّظ إلى الُسْدتػػ الَسْقبػؿ ، كل
ػا "." َتَفقَّيػ   ا قبل أف َتحجُّ

و إلى السْدعى ، كىػ عمى كْزف مْفَعل أْؼ اسع مكاف ، بعجما يْدتمع  ُيَدغُّ إذا فخغ مغ رْكعتي الصػاؼ أف يتَػجَّ
فا إلى باب الَسْدعى ، كفي الحـخ السكي ىشاؾ ضْػء أْخزخ ُمتألِّق ، ىحا  الحجخ األْسػد َفَضْخخج مغ باب الرَّ

ْػء ىػ الحؼ يشقمظ إ لى الَسْدعى ، فاإلنداف داخل الحـخ الػاسع يزضع ، كىشاؾ ضْػء أخزخ ُمتألِّق ، إذا الزَّ
ؿ الَسْدعى .  ْيَت إلضو يْشقمظ إلى أكَّ  َتَػجَّ
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 الجعاء شيء ثسضغ في الحج :

ْخخات كسا فعل الش فا ، كتْذعخ أفَّ ىشاؾ َصْخخات ُمْختِفَعة ، كاألْكلى أف تقف عمى ىحه الرَّ بي كتْرعج إلى الرَّ
و نحػ الكْعبة ، ىحا قبل أف تْدعى كأف تْخُمَقيا ِبَشَطِخؾ ، كتقػؿ : هللا أكبخ ، هللا  عمضو الربلة كالدبلـ ، كأف تتَػجَّ
أكبخ ، هللا أكبخ ، كهلل الحسج ، هللا أكبخ عمى ما ىجانا ، كالحسج هلل عمى ما أْكالنا ، كال إلو إال هللا كحجه ال شخيظ 

 سج ، ُيْحضي كُيسضت ِبَضِجه الخضخ ، كىػ عمى ُكلِّ شيٍء قجيخ . لو ، لو السمظ كلو الح
ضق ألنَّظ ال تْحفع ىحا الجعاء ، إال أنَّظ إذا كقْفَت في ىحا السكاف ، ِبَقْمٍب خاِشع ،  مخًَّة ثاِنَضة : قج تْذعخ بالزِّ

َشغ ْيَت إلى هللا عد كجل ، فأؼُّ ُدعاٍء آخخ ُيْجِدُئظ ، كىحه مغ الدُّ ْعي ، كمعي ُكَتضِّب  كَتَػجَّ كاآلف أنا ُمْقِبٌل عمى الدَّ
صغضخ أْقخأ فضو ، كأُعضُج ما َسِسْعُت ، كأْحفع الجُّعاء كَىضأت نْفدظ قبل ُكلِّ َمْشَدظ ، فإذا كشُت ذاِىبًا ِلَخْمِي الِجسار 

ادًا ليحا الَسْشَدظ : " ال إلو إال اْقخأ األْدِعَضة ، كحاِكُؿ حْفَطيا ، فالػقت الحؼ يْدبق أداء الَسْشدظ يجب أف يكػف إعج
هللا كحجه ال شخيظ لو ، لو السمظ كلو الحسج ، ُيْحضي كُيسضت ِبَضِجه الخضخ ، كىػ عمى ُكلِّ شيٍء قجيخ ، ال إلو إال هللا 
إال  كحجه ال شخيظ لو أْنجَد كْعجه ، كنرخ َعْبجه ، كَىَدـَ األْحداب كْحجه ، ال شيء قبمو ، كال شيء بعجه ، ال إلو
يغ كلػ َكِخَه الكافخكف " ، ُثعَّ يْجعػ ِبسا شاء مغ أْمخ الجنضا كاآلخخة ، ِبَذكْ  ل هللا ، كال نْعبج إال إياه ، ُمْخِمرضغ لو الجِّ
أك بآخخ يكاد الحجُّ ُكمُّو أف يكػف ُدعاًء ، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ : " الجعاء ُمخُّ العبادة . . ." فأنت 

ى درجات العبادة ، لحلظ كسا اتََّفْقشا ، أْكِثخ مغ ِحْفع األْدِعَضِة التي ُأِثَخْت عغ الشبي عمضو الربلة اآلف في أعم
كالدبلـ ، كىشاؾ في الحج تخػ أفَّ الجعاء مغ أْكثخ ما تْسمكو ، ألنََّظ َسُتْسزي كْقتًا شػيبًل ، َفَكْضف تكػف فضو 

ر ضَّة مغ دكف َتْحزضخ ؟ فالجُّعاء شيٌء ثسضغ في الحج .  ساِكتًا ؟! أك أف تْجعػ ِبُجعاٍء ُمَتَكخِّ  أك بالعامِّ
ْػط ثبلثسئة كخسدة كتدعػف مْتخ ، ككحا الخَّْجَعة ، َسْبعة أْشػاط تْحتاج إلى ثبلث أرباع  ْعي ، الذَّ اآلف بجأنا بالدَّ

عبادة ، كأنت في البضت الحخاـ ،  الداعة ، ألضذ كحلظ ؟ الحَّىاب َشْػط ، كالَعْػَدُة شْػط ، كىشاؾ اْزِدحاـ ، كىي
ماذا تْفعل ؟ أْثَسغ شيء تْفعمُو ىػ الجُّعاء ، ككمَّسا َحِفْطَت أْدِعَضًة أْكثخ َشَعْخَت أنَّظ أْقخب إلى هللا عد كجل ، فأنا 

عاء ؛ ِاْحفع أْدِعَضَة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ، كمغ بْعج حضٍغ تحْ  فُطيا عغ أرػ أفَّ الحؼ يْشبغي ىي كتب الجُّ
 َضْيخ قمب ، كُتْرِبُح ُجْدًءا مغ كضانظ .

يْجعػ الحاجُّ بسا شاء ، مغ أْمخ آخختو ، فإذا قاؿ الػاحج مشَّا قاؿ : ُاْرزقشي ِبَدْكٍج مؤمٍغ البشتي ، ىل ىػ مسكغ ؟ 
عْ نعع ، ىحا َمْصمب شخيف ، فأنت في ِضضافة الخحسغ ، إْف كاف في الصػاؼ ، أك السُ  ي ، كقاؿ متـد ، أك الدَّ

 : تعالى
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 يَغ  ﴿َكَقاَؿ َرُبُكُع اْدُعػِني َأْسَتِجْب َلُكْع ِإَف اَلِحيَغ َيْدَتْكِبُخكَف َعْغ ِعَباَدِتي َسَضْجُخُمػَف َجَيَشَع َداِخخِ 
 [60]سػرة غافخ : 

 كاالْسِتجابة ُمحقََّقة . 

 استجابة الجعاء عشج رؤية الكعبة ألكؿ مخة :

ْرس الساضي : إذا َكَقَع برخؾ عمى الكْعبة الُسَذخَّفة فَمَظ أْف تجعَػ، ك في الُسْمَتـد كحلظ ، كفي  كسا قمشا لكع في الجَّ
ز َشْػشًا ألْكالدؾ ، كَشْػًشا إلخػتظ ، ككحا الجعاء لمذفاء مغ األمخاض ،  الصَّػاؼ ، يا ربِّ َكفِّق أْكالدؼ ، َخرِّ

فا ء خْمقًا ، كيشبغي أف تْذعخ أنَّظ في ِضضافة الخحسغ ، كاألْمخ ِبَضِجه ، ككحا أْمَخ آخختظ ؛ فاهلل عد كجل يْخمق الذِّ
ُبشي إلضظ ، ال تْجعل تعاممظ  اْىِجني ، كاْىِج بي ، أْشِمق ِلداني بالجَّعػة إلضظ ، كالقخب مشظ ، َىْبشي عَسبًل صاِلحًا ُيَقخِّ

جػد ، كىػ أْقَجس مكاف ، كالربلة في الَحَخـ ركتضشضِّا، َدِع األْمخ يحػؼ الخَّجاء ، كتْسخ  يغ الػْجو بأْرِضو ككحا في الدُّ
 تْعجؿ ألف رْكعة في غضخه . 

فا في " الميّع إني أْسألظ كسا َىَجْيتشي إلى اإلسبلـ أاّل تْشِدَعُو ِمشِّي ، كتَػفَّشي ُمْدمسًا " يْجعػ بيحا ُكمَّسا َكَصَل إلى الرَّ 
فا ىػ الُسْشصمق ، ككمَّسا َكَصْمَت َسْعِضو ، ككسا قاؿ الشب ي عمضو الربلة كالدبلـ : نْبجأ بسا بجأ بو هللا تعالى ، فالرَّ

ْعي أْيزًا ُاْدُع بسا  َفة كاْدُع بسا ِشْئت ، كفي أْثشاء الدَّ و إلى الكْعبة الُسَذخَّ إلى الرفا ِقْف عمى ىحه الرْخخات كَتَػجَّ
ْعي إْذ ىشاؾ أْكقات فضيا اْزِدحاـ شجيج ، كمع االْزِدحاـ َسَتِجُج ىؤالء الحجاج شْئت ، فإذا اْخَتْخت كْقتًا ُمشاسًبا   -لمدَّ

ْػت ُيَذػِّش عمى الحاضخيغ ،  -أْصمحيع هللا تعالى  و ، كىحا الرَّ يْخفعػف أْصػاتيع ، ُكُل فػج يْسذي كراء ُمَػجِّ
أك في كْقٍت ُمخيٍح كي يُخفَّ الزجضج عمضظ كي تْخمػ فإذا اْخَتْخَت كْقتًا بعج الداعة الػاحجة لضبًل ، أك فسا فػؽ ، 

مع َربِّظ ، فإذا كججت أفَّ الشَّطخ ُيْدِعُجظ فأغِسس عضشضظ ، كاْمِر عمى َمْيِمظ ، فػاجب عمضظ أف تكػف مع هللا في 
 ىحه األْشػاط . 

 الحخص عم  تأدية الحج كسا أراد هللا عد كجل :

أنا أَتَعجَّب مغ الحاج كىػ يدعى ككأنَُّو يْسذي فيِ َشخيق الراِلِحضَّة ! أيغ أنت ؟! ىشا مكاف لمتََّعبُّج كلضذ لمتَصّمع ، 
ؿ مغ الَسْدعى تجج  كُفزػؿ الشَّطخ كالّتْعمضقات ، فيحه بعس الُسبلحطات . َلَجْيظ مضبلف أْخَزَخاف ، بعج الثمث األكَّ

سضمضغ ، فضْشبغي أْف ُتَيْخِكؿ ، لكغ أْخصخ شيء أف يكػف اإلنداف مع زْكجِتِو َفُضَيْخِكؿ إضاءة خْزخاء بضغ ىحيغ ال
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خ ، كُتَيْخِكؿ ىي معو ! فبل يجػز لمسخأة أف ُتَيْخِكؿ إْذ تْبجك مفاِتُشيا ، فالَيْخَكَلة لمخِّجاؿ فقط ، فأنا كشت أَُىْخِكؿ كأْنَتطِ 
تيي السضل األْخزخ تقف عمى الضسضغ ، كتْشتطخ مجيء َزْكجتظ ، فبل بجَّ أف ثعَّ تْسذي ىي َمْذضًا شبضِعضًا ، كلسا يش

 ُتَشبَِّييا ، كأنا ُأالحع أفَّ تدعضغ بالسئة مغ الشِّداء ُيَيْخِكْلَغ مع أْزكاجيع ! كىحا مغ ِقمَِّة فْقو الُحجاج . 
ككَجْجَت في القمب غْفمة ، كَشَعْخَت بعجـ تأِدَيِتو فالسبلحطة األكلى أنَُّو إذا كاف َمْشَدٌظ مغ مشاسظ الحج لع ُيْعِجْبَظ ، 

بحقِّو ، فاألفزل أف ُتعضجه ، كبالسشاسبة أقػؿ إفَّ هللا عد كجل يْعمع أنَّظ حخيٌز عمى تأدَية الحج كسا ُيخيج ، 
ْيل ، ىشاؾ أْشخا ص يصػفػف ُكلَّ فضتجّمى في السخَّة الثاِنَضة عمى قْمبظ ، كتْذعخ ككأفَّ هللا قِبمظ كىحا لضذ بالدَّ

 صبلة ، أْجسل ما في الحج الصػاؼ ، كحتى بعج التََّحّمل كلبذ الثضاب . 

 كاجبات الَدْعي : 

أف يْقصع جسضع السدافة بضغ الرفا كالسْخكة فبل يتخؾ مشيا أيَّة ُخْصػة ، ىشاؾ نْقصة ُمِيسَّة ، فالَسْدعى عبارة عغ 
، ألفزل أف يكػف في الصابق األْرضي أفَّ رأؼ العمساء أفَّ الَسْدعى اَمْسذى كبضخ َمْدقػؼ ، ىشاؾ شاِبٍق ثاٍف ، إال

ْعي لو ُحْكع ، فالصابق األرضي أْكلى  ألفَّ الصابق الُعْمػؼ فضو عمى ِخبلؼ الصػاؼ ، فالصػاؼ لو ُحْكع كالدَّ
، فػؽ الكْعبة مغ الكْعبةخاغ الحؼ ، أما الصػاؼ في الصابق العمػؼ عمى الكعبة فمضذ فضو ِخبلؼ ، إْذ ُكلُّ الفِخبلؼ

إال أنَّظ ال تْذعخ بالدعادة إذا كشت تصػؼ كالُكْعبة مغ تحت ، فاألْفزل الصػاؼ مغ تحت ، أما مغ دكف شّظ أّف 
كا أفَّ ىشاؾ عػِديِّػف أَقخُّ ِتيا فأنت ُكْغ مع األْحَػط ، كأْخػانشا الدَّ ْعي مغ الصابق الُعْمػؼ َقِزضَّة ُمختمف عمى ِصحَّ  الدَّ

ْتػػ عشجىع ، َدْفعًا لبلْزِدحاـ ، فأنت ُكْغ مع األْحَػط . فبالَسْدعى شخيق لمحَّىاب ، كآخخ لئلياب ، كبضشيسا فَ 
فا ،  ؿ ىحا الحاجد لمعخبات ىػ لمَسْدعى ، فيحا خصأ فالَسْدعى يْبجأ مغ الرَّ شخيقاف لمَعَخبات ، كيتَػىَّع الحاج أفَّ أكَّ

ؿ كاجبات الَسْدعى أف تْقصع فإذا ُعْجَت مغ الَسْخكة يجب أف ت ْخخات ، كال تْخَتِرخ الصخيق ، فأكَّ جكر َحْػؿ الرَّ
جسضع الَسدافة بضغ الرفا كالسْخكة ، فبل تتخؾ مشيا أيَّة ُخْصػة ، كْلَضْعَمْع أفَّ ِبجاية الحاِجد بضغ شخيق الحَّىاب كاإليَّاب 

ح ال ُيَسثِّل بجاية السْدعى كال نيايتو إف لع يْرعج ِبِسْقجار قاَمٍة عمى ُكلٍّ مغ  بضغ َشَخَفْي الَسْدعى كسا ىػ ُمَػضَّ
ْخخات  ْخخات اْصَعج عمضيا كلػ ِبِسْقجار قامة ِمْتخ كاحج فقط ، فإذا َصعْجت عمى الرَّ الرفا كالسْخكة ، كأيشسا تجج الرَّ

 كاف َسْعُضظ صحضحًا . 
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فا كلػ بجأ بالَسْخكة لع َيِرّح اْبِتجاُؤه  فا اْبِتجاَء َسْعِضو ، ألفَّ ىحا َمْشَدظ ُيَؤدػ كسا أمخ الشبي كيْبجأ بالرَّ ، كُيْعَتَبُخ الرَّ
فا َمخَّة كالَعْػدة مغ الَسْخكة َمخَّة ، فالصخيق الػاحج  عمضو الربلة كالدبلـ ، كإْتساـ َسْبعة أْشػاط ، الحَّىاب مغ الرَّ

 َشْػط . 
ْعُي  كأف يكػف َسْعُضُو بعج شػاٍؼ صحضح ، دكف أف يْفرل ْعي ِبُخْكٍغ مغ أْركاف الحّج ، َفَضِرحُّ الدَّ بضغ الصػاؼ كالدَّ

سػاء بعج شػاؼ الُقجـك كىػ سشَّة ، أك بعج شػاؼ اإلفاضة كىػ ُرْكغ ، كأنا أْنَرُحَظ أّييا الحاج إذا أَتْضَت البْضت 
ْعي َمخَّ  ؿ عسل مغ أْعسالظ شػاؼ الُقجـك ، لكغ ىحا سشَّة ، كالدَّ ًة كاحجة ، فِبإْمكانظ أف تْدعى بعج الحخاـ ، أكَّ

شػاؼ الُقجـك ، كبإْمكانظ أف تْدعى بعج شػاؼ اإلفاضة ، لكغ بعج شػاؼ اإلفاضة الُحجاج جسضعًا ُمَتػاِججكف في 
ىحا السكاف ، لحلظ ىشاؾ إْحخاج ، فأنا أْنَرُحَظ أف تْدعى بعج شػاؼ الُقجـك ، ألّف االْزِدحاـ سَضكػف أشجَّ ِبَكثضخ ، 

 َضكػف معظ شػاؼ اإلفاضة الحؼ ىػ ُرْكغ الحّج الثاني صعًبا ، كمعو َسْعي فضسكغ أالَّ تتَحسَّل.كسَ 
ْيت الدْعي جضِّجًا ُتعضُجه، لكغ ىحا لضذ  ْعي ، نحغ قمشا إنَّظ إْف لع تجج في نْفدظ أنَّظ أدَّ كسا أنَُّو ال ُيَدغُّ َتكخار الدَّ

ْعُي َمخًَّة كاحجة . فالػاجبات أف تْقصع جسضع السدافة ، كتْبجأ كالصػاؼ كمَّسا تجج نذاشًا تصػؼ حْػؿ الك عبة ، فالدَّ
ْعُي بعج الصػاؼ الرحضح ، ك أنت ُمَخضَّخ أف تْدعى بعج شػاؼ  بالرفا ، مع إتساـ سْبعة أْشػاط ، ك أف يكػف الدَّ

 الُقجـك ، أك بعج شػاؼ اإلفاضة . 

 سشغ الدعي :

ْكُخ كالجعاء  المَّحْيغ َذَكْخناىسا آِنفًا ، "ربِّ اْغِفخ كاْرحع ، كتجاَكْز عسَّا تْعمع إنَّظ أنت األَعدُّ األْكـخ ، أما الدشغ ؛ فالحِّ
عي ، كىػ أف  الميعَّ ربَّشا آتشا في الجنضا َحَدَشة ، كفي اآلخخة َحَدشة كِقشا عحاب الشار" . كال بجَّ مغ الصيارة في الدَّ

ئًا ، إال أنَّيا ُسشَّ  ة ، َفَضِرحُّ َسْعُي الُسْحِجث ، كالحاِئس ، فمػ كاف مع أحجنا زْكجتو ، أك قخيبتو كجاَءتيا تكػف ُمَتَػضِّ
ْكرة قج جاَءْتيا ، فبل يسكشيا الستابعة ، إال أنَّيا تدتصضع أف  ْكرة كىي تْدعى ، فإذا كانت تصػؼ كَشَعَخْت أفَّ الجَّ الجَّ

 تْدعى . 
ْعُي الذجيج بضغ السضمضغ األْخَزخيغ ، إال السخأة َفَتْسذي َمْذضًا عاِديًا كيْشبغي أف يتجشَّب إيحاء الشاس  كُيْدتحّب الدَّ

حة  كُمداحستيع ، فاألفزل أف يْدعى ماِشضًا ، فإف سعى راكبًا لَعْجٍد أك غضخ ذلظ َصحَّ َسْعُضو ، فالميعَّ متِّْعشا بالرِّ
ُجُه في أثشاء الحج ، إال أف يقػؿ لظ الصبضب : ال  كي نؤدؼ مشاسكشا َمْذضًا ، ثعَّ إفَّ هللا تعالى يتػلى السخض كُيَجسِّ

ْسذ ُمؤِذَية ، كأْحضانًا ترل الحخارة في الطّل إلى ست  تبَق تحت الذْسذ فإف فعْمَت أِثْست ثعَّ إفَّ ضخبات الذَّ
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 كخْسدضغ درجة ، كأنا أنرح أخػانشا بسا قاؿ تعالى : 
ضسًا  ﴿َكاَل َتْقُتُمػا َأْنُفَدُكْع ِإَف َّللَاَ    َكاَف ِبُكْع َرِْ

 ]سػرة الشداء : [

ْخع مقاصج ُكْبخػ ؛ ِحْفع الّجيغ ، كالشَّْفذ ، كالعقل ، كالعخض ، ك الساؿ ، فالحضاة لضَدت ِمْمكظ  كنحغ لجيشا في الذَّ
ة كالسجيشة في الشَّيار يْشبغي أف يكػف ِلَزخكرة بالغة ، فاألكلى أف تكػف  بل ىي ِمْمُظ الُسْدمسضغ ، فالُخخكج في مكَّ

شي أرػ عمى مغ كاف سكُشو بعضجًا عغ الحـخ أف ُيرمي بالبضت ، كاإلنداف عمضو أف ُكلُّ أْعسالظ بالمضل ، كسا أنَّ 
 ُيَخكِّد في أداء ىحه السشاسظ عمى كقت السغخب كالعذاء كالفْجخ ، ألنَّيا أكقات لمبخكدة . 

 الػقػؼ بعخفة :

نو كتعالى جعل الُػقػؼ ِبَعَخفة المِّقاَء اآلف سششَتِقل إلى الُػقػؼ ِبَعَخفة ، كىػ ُرْكُغ الحج األعطع ، كأفَّ هللا سبحا
األساسيَّ لمحاج ، فأنت مع مْػِعج مع هللا عد كجل في عخفة ، لحلظ االْىِتساـ بالحؼ ستأكمو كتْذخبو ىحا شيٌء 
لربلة بعضٌج عغ مشاسظ الحج ، ففي ىحا الضـػ الُسِيّع عجـ التخكضد عمى األكل ، ألنََّظ َمْجُعػّّ ِلِمقاء هللا عد كجل ، فا

ْكخ كالتِّبلكة كالجعاء أىّع شيء . فاألياـ الخْسذ أك الِدت التي قبل ُكقػؼ عخفة عمى اإلنداف أف يػفخ جدسو  كالحِّ
ل لئلنداف قبل عخفة ِبَضْػـٍ أك يْػَمْضغ أف ُيَػفِّخ جْدسو بذيء قمضل ، ألفَّ ىحا الضـػ  اْسِتعجادًا ِليحا المِّقاء ، أنا ُأَفزِّ

ة كقػَّة ، فبل بج أف يْختاح كي يْذعخ ِبَعَخفات أنَُّو بأَتّع اْسِتعجاد ، ألفَّ الحج ُكمَّو عخفة ، كالشبي عمضو يْحتاج إلىِ صحّ 
 الربلة كالدبلـ قاؿ : 

 ))الحج عخفة((
 ] أحسج عغ عبج الخحسغ بغ يعسخ[

 ما كرد في الّدشة ْػؿ الحج :

ة ىػ شػاؼ الُقجـك كىػ سشَّة ، أما لمُسْعَتِسخ فيػ شػاؼ ُرْكٍغ ،  ؿ شػاؼ لمحجاج حضغ ُدخػؿ مكَّ اآلف َذَكْخنا أفَّ أكَّ
ة ،  خ كَتَحمَّل إلى أف ُيْربح الضـػ الثامغ مغ ذؼ الحجَّ فإذا َسعى الُسْعَتِسخ بعج الصػاؼ حمق َشْعخ رأسو ، أك َقرَّ

ة إلى ِمشى ، كالسبضت  كعمى ُكلٍّ الذيء الحؼ كرد في و بعج فْجخ الضـػ الثامغ مغ ذؼ الحجَّ الدشَّة أفَّ اإلنداف يتَػجَّ
جيج َفَضَتَػجَّيػف إلى عخفة  ِبِسشى قبل عخفات ُسشَّة ، لكغ أْكثخ األفػاج اآلف يتجاكزكف ىحه الدشَّة ، َنَطخًا لبلْزِدحاـ الذَّ

يػ  ا إلى مشى ، كُترمػا الطُّْيخ كالعْرخ ، كالسْغخب كالِعذاء ، كالفْجخ ، ثعَّ ُمباَشَخًة ، فأنتع ُمَخضَّخكف بضغ أف تتَػجَّ
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ٍت تذاؤكف إلى عخفات كتشامػف تتَػجَّيػف إلى عخفات ، أك تتَػجَّيػف في الضـػ الثامغ مغ ذؼ الحّجة في أّؼ كقْ 
يػا إلى عخفات في الضْػـ التاِسع لكغ نحغ نأخح باألْحػط ،بيا إْذ في الضـػ التاسع ىشاؾ أناس لع  ، كَيِرّح أف تتَػجَّ

يرمػا إلى عخفات ، فيؤالء األفػاج يتجاكزكف السبضت ِبِسشى ، كىي سشَّة ، َفَسغ تخؾ الػاجب فعمضو دـ ، كمغ تخؾ 
 ُركشًا بصل حّجو ، كمغ تخؾ سّشة فبل شيء عمضو .

شاسب لمجعاء بعج أف ُترمي الطيخ كنحغ في َعخفات ماذا نْفعل ؟ نحغ في َيْػـ المِّقاء األكبخ ، فالػْقت الس
كالعْرخ ُمْؤتسًا بإماـ جْسَع تْقجيٍع ، كىشاؾ خْصبة ِبجاِمع َنِسَخة ، إال أفَّ الحجاج أِلفػا أّف ُكلَّ فْػٍج يقـػ فضيع خصضب ، 
كاؿ إلى بعج الغخكب لضذ ىشاؾ عسل أْفزل مغ أف تْجع ػ هللا كُيرمػف الطْيخ كالعْرخ جْسع تْقجيع ، َفِسغ بعج الدَّ

عد كجل كاِقفًا ، كأنت َمْجعػّّ في ىحا الضـػ إلى ِلقاٍء ركحيٍّ مع هللا عد كجل ، كإلى أف تعخض حاجاتظ أماـ هللا 
عد كجل ، كإلى أف تْصمب السْغفخة عسَّا مزى ، كإلى أف تْرَصِمَح مع هللا ، لحلظ عمى اإلنداف أف ُيَيضِّئ نْفدو 

ى هللا ِبُكمِّضَِّتو ، كال يػجج شيء ُيْؤِلسشي ِبَعخفات إال ىؤالء الحجاج الحيغ يتبادلػف تْيضئة كاممة ككافضة كيْمَتِفَت إل
أشخاؼ األحاديث ، كىع يْجِمدػف في ِخضاميع ككأنَّيع في ُنْدىة ، أك في َسْيخة ، كلظ أف تْقخأ القخآف كتجعػ ؛ َمخًَّة 

ْكخ لو  جالدًا ، كمخة قاِعجًا ، كمخة كاِقفًا ، فأنت في ُفْخصة ال ر ، فالِػْرد لو َشْعع ، كاالْسِتغفار لو شْعع ، كالحِّ تتَكخَّ
 شْعع ، فيحا الػْقت مغ بعج الطيخ إلى بعج الغخكب ِمغ أْشخؼ األْكقات ، قاؿ تعالى : 

ـِ َكاْذُكُخكُه َكَسا َىجَ   اُكْع َكِإْف ُكْشُتْع ِمْغ َقْبِمِو َلِسَغ الَزالِّضَغ  ﴿َفِإَذا َأَفْزُتْع ِمْغ َعَخَفاٍت َفاْذُكُخكا َّللَاَ ِعْشَج اْلَسْذَعِخ اْلَحَخا
 [198]سػرة البقخة : 

ُشعػر الحاج كىػ يْخخج مغ عخفات ككأّنو رجع َكضـػ كلجْتو أّمو ، كبعج ذلظ الَحىاب إلى مْددلفة ، ىشاؾ مغ 
بّج مغ أف تتػاجج ِبَعخفات كلػ لْحطة يْجمذ في مْدجج َنِسَخة ، إال أفَّ فضو مكاًنا لضذ مغ عخفات كىحا مْذكمة ، فبل 

سذ ، كِبالِخضاـ أفزل ، ألنَّظ لغ تجج في ىحا السْدجج مكاًنا ، كذلظ ألنو  كاحجة مغ بعج الطْيخ إلى أف تغضب الذَّ
شػف  ، ُمَكّضف َفَضَتيافت عمضو الشاس مغ ُكلِّ مكاف كِبالِخضاـ ىشاؾ ِذْكخ جساعي ، كيقف العمساء كيْجعػف كأنتع ُتَؤمِّ

 كالُسؤمِّغ كالجاعي تسامًا ، قاؿ تعالى : 

 ﴿َقاَؿ َقْج ُأِجضَبْت َدْعَػُتُكَسا َفاْسَتِقضَسا َكاَل َتَتِبَعافِّ َسِبضَل اَلِحيَغ اَل َيْعَمُسػَف 
 ]سػرة يػنذ :[

مع أفَّ الجاعي ىػ سّضجنا مػسى فقط ، ككاف معو سّضجنا ىاركف ، فيشاؾ دعاء جساعي كدعاء فْخدؼ ، كصبلة ، ك 
و نحػ الكعبة .   ِتبلكة ، ك اْستغفار ، فالحج عخفة ، كعخفات ُكمَّيا مػقف ، كالدشَّة أف تقف كتتَػجَّ
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ع خصبتضغ ، ُيْخِشُج فضيسا الحجاج إلى ما يشبغي أف كُيَدغُّ أف يخصب اإلماـ قبل الطْيخ في مْدجج سضِّجنا إبخاىض
ف لمطْيخ َفُضرمي الشاس الطْيخ كالعرخ جْسعًا كقرخًا ،  ف َفُضَؤذِّ يْذغمػا أنفديع بو ، كمع الخصبة الثانضة يقـػ الُسَؤذِّ

مكاف ِبَعخفات عشج كعمضيع بعج إتساـ الربلة أف ُيباِدركا إلى الُػقػؼ ِبَعَخفة ، كعخفات ُكمَّيا َمْػقف ، كأفزل 
خخات أسفل جبل الخَّْحسة ، لكغ إذا كاف الػقُت ُضْيخًا ، كالػقُت شجيج الَحخِّ ، كربَّسا كاف ىحا الذيء ُمْيِمًكا ،  الرَّ
 كأنا أنرُح أخػانشا كْقَت الطْيخ الحار أْف يْبقػا في الِخضاـ ، كقبل الغخكب ِبداعة اْنصِمقػا إلى خارج الِخضاـ .

 ػؼ ِبَعَخفة يْبجأ بعج زكاؿ شْسذ الضـػ التاسع مغ ذؼ الحّجة إلى ُشمػع فْجخ لضمة يـػ العضج . كْقَت الُػق
شة األمػُر  أنا حججُت َمخََّتضغ ، كأخػانشا بالِبْعثة قالػا : نْبقى ِبَعَخفات لمداعة العاشخة أك أكثخ ك أعتقج أّف ىحه الدَّ

َخة كمُّيا ، ألفَّ مأساة العاـ الساضي  ر إف شاء هللا . ُمَضدَّ  لغ تتَكخَّ

 ما يدغ في عخفة :

 كفضسا يخز عخفة ؛ أكَّاًل االغِتداؿ ، ك يجدُغ االغتداُؿ في َمكَّة قبل أف تأتي إلى عخفات .
 ثانضًا : الُسبادرة بالُػقػؼ في عخفة بعج الربلة ، فبل تتأخَّخ .

خ األْمُخ  خخات ، أسفل جبل الخحسة ، أما إذا َتَعدَّ ثالثًا : الِحْخص عمى الُػقػؼ ِبَعَخفة في مػقف الشبي عشج الرَّ
 فيحه ُسشَّة . 

ُيَدغُّ لمخجل أف يْجعػ كاقفًا إال إف َشقَّ عمضو ذلظ ، فمو أْف يْجمذ ، كأنا أْنرحظ أف ُتَشػِّع بضغ ىحا كذاؾ ، أما 
 يا الُقعػد ، ألنَُّو أْسَتُخ ليا ، كأْصَػُف .السخأة فاألْفزل ل

كُيَدغُّ أف ُتحافع في عخفات عمى تساـ الصيارة ، كَسْتخ العْػرة ، كَدْكرات السضاه َمْضدػرة، فالصيارة ضخكريَّة ، كُيَدغُّ 
الشبي عمضو الربلة كالدبلـ  أف تكػف ُمْفِصخًا كي تَتَقػَّػ عمى شاعة هللا ، كألنَُّو أكثخ عػًنا لو عمى الجعاء ، كسا أفَّ 

 كقف ُمْفِصخًا . 
كاؿكسا ُيَدغُّ ُحزػر القمب كفخاغو عغ السذاغل الجنَضِػيَّة ، فعمضو أف ُيْشِجَد ُكلَّ مذاغ  .مو كالصعاـ كالذخاب قبل الدَّ

إلى الحج كتخْكَت بْضتظ ، بالسشاسبة َلَجؼَّ تْعمضق صغضخ كىػ أفَّ ىشاُؾ َتَفخُّغًا كىشاؾ َتْفخيغًا ، فأنت حضشسا َذَىْبَت 
كمذاكل العسل ، كمذاكل بمجؾ ، كالُخرػمات ، ُكلُّ شيء َتَخْكتو كذَىْبت إلى البضت الحخاـ ، فيحه الَعَسِمضَّة اْسسيا 

ـُ ُخصػر كلػ َقِزضَّة صغض ُل عمضظ ِبِشْعسة ُأْخخػ اْسسيا التَّْفخيغ ، كىي َعَج خة في بالظ َتَفخُّغًا ، إال أفَّ هللا تعالى يَتَفزَّ
عمى بمجؾ ، فأكالدؾ كبْضتظ كمذاكمظ ال تْخصخ ِبَبالظ كلػ كانت َضْخسة ، كىي نعسة مغ هللا تعالى ، كلكغ حضشسا 



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1254 

 يشتيي الحج تْقفد الُيسـػ َفْجأًة كاحجة . 
ْػت بَذْكٍل ُمْعَتِجؿ ، كاإلكثار مغ الربلة عمى الشبي عمضو ال ربلة كالدبلـ ، كغضخ كاإلكثار مغ التَّْمِبَضة مع رْفع الرَّ

ْسذ كال يْدتِطّل ، إال إف خاؼ عمى نْفدو ، أك أْجيجه ذلظ ، أك أعاقُو عغ  ذلظ مغ األْذكار ، كأف يْبخز لمذَّ
 الُخذػع . 

ْسذ ، حضث يْجسع بضغ المضل كالشيار ، فإف خخج مغ عخفات قبل الغخكب  كأف يَطلَّ في السْػقف حتى ُغخكب الذَّ
دمًا اْسِتْحبابًا ، كسا ُيْدَتَحبُّ اإلكثار مغ الجعاء ِبَتَحّلل كُخذػع كاْفِتقار ، كأف ُتِمحَّ في الجعاء  كلع يُعْج إلضيا أراؽ

ضغ في الجعاء ، كيسكغ أف ُتْكثخ مغ التَّْدبضح كالتَّْحسضج  ِبَخجاٍء قِػّؼ ، كأَمٍل كبضخ ، ألفَّ هللا تعالى ُيِحبُّ الُسِمحِّ
اف هللا كالحسج هلل كال إلو إال هللا وهللا أكبخ ، كسػؼ نأخح في الجرس القادـ إف شاء هللا كالَتْيمضل كالتَّْكبضخ ؛ سبح

أْدِعَضَة عخفات التي ُأِثَخْت عغ الشبي صمى هللا عمضو كسمَّع ، كبعجىا االْنِصبلؽ إلى مدَدِلفة ، كرْمي الِجسار ، 
يارة.  كشػاؼ اإلفاضة كالدِّ

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 الخمي -مش   -: مددلفة  14الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
ا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو، كأِرن

كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ الباشل باِشبًل 
 الرالحضغ. 

 عخفة لقاء ْسضع ك اتراؿ كثضق باهلل عد كجل : 

، مع المقاء الخامذ مغ دركس مشاسظ الحج، كفي الجرس الساضي فضسا أْذكخ أْنَيضشا مػضػع  أييا األخػة األكاـر
ػؼ ِبَعَخفات، كبضَّْشُت لكع أفَّ الحّج عخفة، كأفَّ عخفة ِلقاٌء حسضع، كاتِّراؿ كثضق، كأفَّ هللا سبحانو كتعالى ما دعا الُػق

عباده إلى البضت الحخاـ إال ِلُضْكِخَميع كال سضَّسا في ىحا الَسْذيج العطضع، كقمُت لكع: إنَّو مغ كقف في عخفات كلع 
 ِفَخ لو فبل حجَّ لو، ألفَّ الحج كسا ركػ البخارؼ : يْغمب عمى َضشِّو أنَُّو قج غ

ـِ َكَلَجْتُو ُأُمُو (( ِ َفَمْع َيْخُفْث َكَلْع َيْفُدْق َرَجَع َكَضْػ َج ّلِلَِ َْ  )) َمْغ 
 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة[

 كالحج الَسْبخكر الحؼ ال لْغَػ فضو، كال َرَفث، لْضذ لو جداٌء إال الجشَّة.

كاإلنداف ِبإْمكانو أف َيِرحَّ ُكقػفو ِبَعَخفات إذا ُكِجَج بيا مغ زكاؿ الضـػ التاسع إلى فْجخ الضـػ العاشخ، أما إذا ُكِجَج 
بَعَخفات قبل الُغخكب فضجب أف يْبقى إلى ما بعج الُغخكب كلػ ِبَمَحطات فإذا غَخَبْت شْسُذ يـػ عخفة اْنَصَمق الحجاج 

 إلى ُمْدَدِلَفة. 

 ج مغ عخفات إل  مددلفة :الخخك 

ككسا قمشا: السشاسظ شيء، كالِخْبخات شيٌء آخخ، كالُحجاج جسضعًا يتداحسػف كْقَت الُغخكب لمخخكج مغ عخفات إلى 
خكف الخخكَج، كال سضَّسا إذا كانت سضاراتيع تحت َسْضَصَخِتيع إلى ما بعج  ُمْدَدِلَفة، َكَجْجُت أخػانشا ُرؤساء األفػاج يؤخِّ

لعاِشَخة لْضبًل، كعشجِئٍح تججكف أفَّ الصخقات قج أْصَبَحْت َمْعقػلة، كُكشَّا نشتقل في َساعة كاحجة مغ عخفات إلى الداعة ا
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مْددلفة، إال في العاـ الساضي َفُيَػ أمخ اْسِتثشائي، فقج بمغ عجد الحجاج أربعة مبليضغ !! اآلف نحغ في الحج، 
ة محاىب، كالحقضقة ال تجج َرْكعَ  ْرَت ممضػف حاج كىشاؾ ِعجَّ َة اْخِتبلِؼ الفقياِء إال في ىحا السْػقف، ألنََّظ لػ َتَرػَّ

تَحخَّكػا ِكفق مْحىٍب كاِحٍج َلَيمكػا ! فالسْحىب السالكي ُيجضد أف تْشصمق مغ ُمْددلفة قبل ُمشترف المضل، كالسْحىب 
ي ُيػجب البقاء إلى بعج صبلة الفْجخ، الذافعي ُيجضد أف تْشصمق مغ ُمْددلفة بعج ُمشترف المضل، كالسْحىب الحشف

فالُحجاج لػ اْنقَدسػا ِكْفق ىحه السحاىب ألْصبح عجدىع قمضبًل، كاألمخ فضو َبْحبػحة، كفي الحج ُيْسكغ أف ُتْفتي 
ْت اآلف،  باألْسيل، ألفَّ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ حجَّ معو َعْذخة آالؼ، أما اآلف فسبليضغ! كىشاؾ ُضخكؼ َججَّ

خ عمى الحاج كعمى أْىمو، َفَسغ كاف معو أىل ؛ َزْكجة،  فإذا اْختار اإلنداُف بعَس السحاىب التي مغ شأنيا أف ُتَضدِّ
ـّ، أك أخت، ىل ىع ُكُثخ يا ُتخػ ؟! ىشاؾ َفْتػػ مغ رسػؿ هللا صمى هللا عمو كسمَّع مغ كاف لو أىل فضجػز لو  أك أ

ىب الذافعي، فإذا َقمَّج اإلماـ الذافعي فبل شيء عمضو، كىػ أف يشصمق مغ مددلفة بعج مشترف المضل عمى السحْ 
 عمى الَعْضغ كالخَّأس. 

فإذا انصمقشا مغ عخفات إلى مددلفة، سػاء انصمقشا بعج السغخب أك بعج الِعذاء، كعمى ُكلٍّ السْحىُب الػسُط بضغ 
األحشاؼ كالسالِكضَّة، ال بّج أف تشصمق مغ مددلفة بعج مشترف المضل، كالَسبضت ِبُسْددلفة كاجب إال أنَُّو يْسكغ أف 

ُتْسزي ِنْرف المضل، كعشج السالكي تسزي ُجْدًءا مغ المضل، كعشج ُتْسزي َشْصخًا مغ المضل، كعشج الذافعي أف 
األْحشاؼ ُمْعطع المضل، فإذا كاف اإلنداف معو أىمو فأْرَكع شخيقة أف تشصمق مغ مددلفة بعج أف ترمي السغخب 

إلى أيغ  كالِعذاء جْسع تأخضخ، كتمتِقط حِرضات جْسخة العقبة، كتشصمق بعجىا إلى ُمْدَدِلفة بعج مشترف المضل،
نشصمق؟ مددلفة ُكمُّيا َمْػقف، كإذا كاف معظ َبْحبػحة فاْنصمق إلى الَسْذعخ الحخاـ، كالجعاء الحؼ كاف يْجعػه عمضو 
 الربلة كالدبلـ: " الميع كسا أْكقْفتشا فضو، كأَرْيتشا إياه، كفِّْقشا ِلِحْكِخؾ كسا َىَجْيتشا، كاغفخ لشا كاْرحسشا كسا َكَعجتشا،

 ظ الحق: لقػلظ كقػلُ 
ـِ َكاْذُكُخكُه َكَسا َىَجاُكْع َكِإْف ُكشْ   ُتْع ِمْغ َقْبِمِو َلِسَغ الَزالِّضَغ  ﴿َفِإَذا َأَفْزُتْع ِمْغ َعَخَفاٍت َفاْذُكُخكا َّللَاَ ِعْشَج اْلَسْذَعِخ اْلَحَخا

 [198]سػرة البقخة: 

ا في الجنضا حدشة كفي اآلخخة َحَدشة كِقشا عحاب كالجعاء الحؼ يشبغي أف ُتْكِثخكا مشو في ىحا السػقف: " الميع آتش
 الشار. 

ر عْذخة آالؼ سضارة ال تقف  ث عالَضٌة، َتَرػَّ ىشاؾ شخيق عاـ، كإذا بِقَي اإلنداف في الصخيق العاـ فإفَّ ِنْدبة التَّمػُّ
مػا إلى الجاخل فإنَّكع َسَتِججكف الجّػ أْلصف، ف اْجِمدػا ساعة أك أكثخ، أيشسا كقْفَت ُمَحخِّكاتيا، فإذا أْمَكَشكع أف تتَػغَّ

ْكخ كالجعاء كصبلة السغخب كالِعذاء،  ِبُسددلفة فالُػقػؼ مْقبػؿ، فيي ُكمُّيا َمْػقف، الُسِيّع أف تْقزي ىحا الػقت بالحِّ
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ػا ىحه كاْلِتقاط سْبع َحَرضاٍت ال َتِقّل عغ َحبَّة الحّسز، كال تديج عغ َحبَّة الفػؿ الِسْرخؼ، كُيَدغُّ أف تغِدم
الَحَرضات إذا أْمكغ، كُيَدغُّ أْخح أكثخ مغ سْبع َحَرضات لبلْحِتضاط، فالدشَّة أف تمتقط الحرضات مغ مددلفة ِلَجسخات 

 العقبة، أما الباقي َفِسغ ِمشى. 

 االنصبلؽ مغ مددلفة إل  مش  :

ْغخػ، كالُػْسصى، اآلف ماذا نفعل إذا اْنصمقشا مغ مددلفة إلى ِمشى ؟ أكَّاًل: ِمشى فضيا ثبلث جس خات: الَجْسخة الرُّ
ة، أنت في شخيقظ مغ مددلفة  ْغخػ مغ ِجَية عخفات، كالُكبخػ مغ جية مكَّ كالُكْبخػ أك َجْسخة العقبة، الَجْسخة الرُّ
ة تبجأ بالجسخة الرغخػ فالُػْسصى فالُكْبخػ، إال أنَّظ في صبضحة العضج، أك لضمة العضج، أك بعج مشترف لضمة  إلى مكَّ

لعضج ُمَكمٌَّف أف تْخمي جْسخة العقبة أك الجْسخة الُكْبخػ فقط، أما َرْمُي َبِقضَّة الَجَسخات فيحا يكػف في الضـػ الثاني ا
 كالثالث كالخابع مغ أياـ العضج، فشحغ اآلف مغ أْجل أف نْخمي جْسخة العقبة فقط. 
صمقشا مغ مددلفة قبل مشترف المضل عمى اْنصمقشا مغ مددلفة عمى السْحىب الذافعي بعج مشترف المضل، أك ان

الْسحىب السالكي، عمى كلٍّ األفزل السْحىب الذافعي ِلَسغ معو أْىل، ألنَُّو َعَسِمضًا الحجاج ممضػف كسبعسئة ألف أك 
ثشي َمخًَّة أٌخ كخيع فقاؿ: أر  ْدُت أف أكثخ، فعمى السْحىب الحشفي يشصمقػف بعج الفجخ، فَضكػف االْزِدحاـ شجيًجا، كقج َحجَّ

ة، كضاَعْت عمضشا َصَمػات، كَنِجْمُت  ُأَشبِّق الْسحىب الحشفي فاْسَتْغخؽ الػقت ِمشِّي سْبع عذخة ساعة ِمغ مشى إلى مكَّ
َنَجمًا شجيجًا، ألني لع ُأَقمِّج السْحىب الذافعي، فاالنصبلؽ بعج مشترف المضل، ال سضَّسا َمغ كاف معو أْشخاص 

مػف في الدّغ أك نِ  داء فاألْكلى أف يشصمق بعج مشترف المضل، كعمساء أِجبلء كُكُثخ يْفعمػف ىحا، ثعَّ إفَّ الذاب ُمَتَقجِّ
الحؼ لضذ معو أْغخاض، كلضذ معو أىل، فمضذ ىشاؾ أْفزل مغ الَسْذي ففي العاـ الساضي اْستغخقشا مغ عخفات 

أف تقِزَضيا مذًضا؟ في ساعتضغ أك  إلى مددلفة كالسدافة عْذخة كضمػ متخ سْبع عذخة ساعة بالدضارات! فكع يسكغ
ث،  أكثخ بقمضل، لحلظ اآلف ىشاؾ تْفكضخ ِبَػْضع ِقصارات مغ تحت األْرض ِبَذكل دائخؼ لمتََّخّمز مغ مػضػع التََّمػُّ
كيكػف السدار مغ مشى إلى عخفات، كمغ عخفات إلى مشى، كمجسػع السدافة بضغ مكَّة كعخفات خسدة كعذخكف 

 كضمػ متخًا. 
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 أعساؿ يـػ عضج األضح  :

أّما أعساؿ يـػ عضج األْضحى، فإما لضمة األْضحى ِلَسغ اْنصمق ِبسشترف المضل، أك يـػ األْضحى ِلَسغ انصمق بعج 
 ًا:صبلة يـػ الفْجخ: أكَّاًل: َرْمُي َجْسخة العقبة، ثانضًا: َذْبُح الَيْجؼ ِلَسغ أراد الَيْجؼ، ثالثًا: الحْمق أك التَّْقرضخ، رابع

 شػاؼ اإلفاضة، كىػ ُركُغ الحّج األعطع. 
فيحه األعساؿ إذا فَعْمَتيا يشبغي أف تْفعميا بالتَّْختضب، كىي عشج األحشاؼ كاجب، كَضْع في ِذْىِشظ أفَّ كمسة كاجب إذا 

ـ، كالخُّْكغ إذا تَخْكَتُو بصل حجُّظ، كالدشَّة إذا َتَخْكتيا فقج أسأَت، كالسُ  ْدَتَحّب إذا تَخْكَتُو فقج َتَخْكَت َتَخْكَتُو َلِدَمَظ الجَّ
 األْكلى، كالتختضب في بِقضَّة السحاىب ُسشَّة، فَسغ لع يأخح بو فقج تخؾ الدشَّة، كال شيء عمضو. 
خ ذل ْسذ كاْرِتفاعيا ِبِسْقجار ُرْمٍح، فمػ َتَعدَّ  ظكاألفزل الُسبادرة إلى َرْمي جْسخة العقبة، كُيَدغُّ أف ُتْخمى بعج ُشمػع الذَّ
، كيسكغ أف تْخمي جْسخة العقبة حتى ُغخكب ذلظ الضـػ مغ دكف  فمو كْقٌت آخخ، حتى ُغخكب شْسذ ذلظ الضـػ
ْخَت َرْمي جْسخة العقبة بعج الضـػ الثاني  كخاىة، كلظ أف تْخِمَضيا حتى الضـػ الثاني مغ العضج مع الكخاىة، أما إذا أخَّ

لػ أنَّظ خخْجت مغ مددلفة في مشترف المضل، فعمضظ أف تْخِمَضيا بعج مغ العضج فَمِدَمظ الّجـ، فشحغ كسا اتَّفْقشا 
مشترف المضل مباشخًة، كلغ تجج االْزِدحاـ في ىحا الػْقت، َفَخْمُي الجسار في ىحا الػقت تجج فضو اْزِدحامًا َمْعقػاًل، 

إْذ يسكغ أف ُتداِحع زْكجُتظ في  فالحؼ معو زْكجتو فالػقت مشاسب لو، كاْححر أْف تأخح زْكجتظ في أْكقات االْزِدحاـ،
ل أف يكػف لضبًل،  ىحا الخَّْكب، كىحا ال يجػز، فعمى اإلنداف أف يكػف كاِقعضًا، كبالحات في َرْمِي الجسار أنا ُأَفزِّ

 ككحا في الضـػ الثاني كالثالث مغ أياـ العضج. 

 التػكضل في الخمي :

ُتَػكِّل، إال أفَّ الخجل ال يجػز لو ذلظ عشج األحشاؼ، كىشاؾ حجاج ال أّما مدألة التَّْػكضل في الّخمي، فالسخأة ليا أف 
ثشي أٌخ صجيق فقاؿ: ىشاؾ أخػة ُمقضسػف بالسسمكة، كضف َيُحجُّػف؟ ُيَرمػف  يفقيػف فِمَدَبٍب تاِفٍو ُيَػكِّمػف، َحجَّ

ة كالصخيق فارغ، يص ة يـػ عخفات، كيخكبػف سضارتيع كيشصمقػف إلى مكَّ ألفَّ الحجاج  -ػفػف لػحجىع العْرخ في ججَّ
ؿ صفٍّ  -كميع بعخفات  ْعي، كيشصمقػف بعجىا إلى عخفات ُقبضل السغخب ِبَقمضل، كيْجِمدػف أكَّ ، ثعَّ الدَّ شػاؼ القجـك

ْسذ، عادكا إلى مددلفة، كَقمَّجكا اإلماـ مالظ، كخخجػا مشيا بعج السغخب بقمضل  مغ  -فإذا مزى عمضيع ُغخكب الذَّ
مػا، كشافػا شػاؼ اإلفاضة لػْحجىع، كانتيى الحج كمُّو في ثبلث ساعات كلع  -مددلفة  !!! ىحه    يْخُجسػا كإنسا ككَّ

سيا، قاؿ تعالى:   السشاسظ يجب أف ُتَعطِّ
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ْع َشَعاِئَخ َّللَاِ َفِإَنَيا ِمْغ َتْقَػى اْلُقُمػِب    ﴿َذِلَظ َكَمْغ ُيَعطِّ
 [32]سػرة الحج: 

كُيَدغُّ الػقػُؼ ِلَخْمي جْسخة العقبة جاِعبًل مكَّة عغ يداره، كمددلفة عغ يسضشو، كيْدتقبل الجسخة ِبَػْجيو، كعمى الحاج 
ة إنسا االتِّجاه نحػ رْمي جسخة العقبة، كرمي ىحه الجسخة  أف يبلحع أاّل يكػف اتِّجاىو في أثشاء رْمي الجسخة نحػ مكَّ

ة.  ال يرّح إال كحلظ، بل يجب أف  يكػف َمْػقفو ِبَعْكذ اتِّجاه شخيق مكَّ

يجب أف يخمي سبع َحَرضاٍت كاحجة فػاحجة، فبل يجػز أف تْخِمَضيا ُدفعًة كاحجة كىحا َمشدظ ؛ كىػ أنَّظ عاَىْجَت هللا 
ضصاف تتَحكَّخ أنَّظ  مػؾ رْمدؼ، َفَبْعج الحج ُكمَّسا َكْسَػَس لظ الذِّ ضصاف، فيحا الدُّ َرَمْضت الذضصاف بيحه عمى ُمعاداة الذِّ

 الَحَرضات ؛ كىػ ُسمػؾ رْمدؼ راٍؽ.

كلػ ُكِضَعْت الحراة في الجْسخة كْضعًا لع َتِرّح، كُيْذتخط أف يقِرَج ِبَخْمِضو جْسخة الَعَقبة، فمػ رمى حراًة ِبَقْرٍج 
َتِرّح ببل ِنضَّة. كعشج الدادة آخخ فَدَقَصْت في الَجْسخة لع َتِرح، ألفَّ العبادات أساسيا الشِّضَّة أما الُسعامبلت ف

الذافِعضَّة ال بّج أف تْخمي باألحجار، أما عشج الدادة األحشاؼ فُضْسكغ أف تْخمي بالَكَجر، بل إف لع تجج أخحَت َقْبزَة 
ْمُي بالضج، كال يِرحُّ إال بيا. فإذا َشظَّ في إصابة الَسْخمى لع ُتْحَدب تمظ ال حراة، ُتخاٍب مكاَف الحراة، كيكػف الخَّ

لحلظ فاألكلى أف يقتِخب اإلنداف إْذ ال ُيْعقل أفَّ اإلنداف في الحج ُيْخمى عمضو الحجخ أك الشعل! كلػ أَصْبَت 
الَسْخمى ثعَّ تجْحَخَجت حتى خخجت مغ السخمى َصحَّ َرْمُضظ، كيخفع الحاج عشج الخَّْمي يجه حتى ُيخػ باشغ اإلبط 

ؿ حرا ٍة تخمضيا في جسخة العقبة ُتْقصع التَّْمِبَضة، كيْبجأ التَّْكبضخ، فالتَّْمِبَضة مغ ساعة كبضاضو، أما السخأة فبل، كمع أكَّ
 اإلحخاـ ؛ َلبَّْضظ الميع لبَّْضظ، إلى َرْمي جْسخة العقبة، كبعجىا تقف التَّْمِبَضة ِلَضْبجأ بعجىا التَّْكبضخ. 

ضمة أياـ التَّْذخيق جاز أف ُيشضب مغ يْخمي عشو، فمػ عجد الحاج عغ الخَّْمي ِلَسَخٍض أك مانع َشْخعي ال يدكؿ ش
ْمَي عغ فبلف، فيحا مسكغ إذا كانت السخأة  ِبَذْخط أف يكػف َمغ يشػب عشو قج رمى عغ نْفِدو، كيشػؼ الشائُب الخَّ

الُعمػؼ،  كبضخًة، أك اإلنداف عاجًدا، كسا أنَُّو َيِرحُّ الخَّْمي في الصابق األعمى، فيشاؾ الَسْسذى األساسي كالصابق
كغجًا تججكف أّف السدمسضغ لػ َنطَّسػا أنفديع لغ تحجث مذكمة، ألفَّ الصخيق ُمْدَتِسّخ، لكغ مغ عجـ التَّْشطضع ىشاؾ 

ْضخ يخمق ُمْذكمة كبضخة.   ُحجاج يْخمػف ثّع يعػدكف، فيحا التعاكذ في الدَّ
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 الحمق أك التقرضخ :

الَحْمُق أك التَّْقرضخ ىػ عشج الذافِعضَّة ُرْكغ مغ أركاف الحج، ال تْكتِسُل مشاِسُظ الحّج إال بو، كعشج األْحشاؼ كاجٌب 
مغ كاجبات الحج، كعمى ُكلٍّ فبل بّج مغ الَحْمق أكالتَّْقرضخ، قاؿ صمى هللا عمضو كسّمع: "رحع هللا السحمِّقضغ " كالدشَّة 

ْقرضخ بعج َرْمي جْسخة العقبة، كأف يكػف ِبِسشى، كلو أف يْحمق بأؼِّ مكاٍف شاء، كبعج الحمق أف يكػف الحْمق أك التَّ 
يكػف الحاج قج َتَحمَّل مغ َمْحزػرات اإلحخاـ عجا الشِّداء، فَضَسكَّغ أف يتَصضَّب كأف يْمِبَذ ثضابو، كال َيِحلُّ لو الشِّداء 

 إال بعج شػاؼ اإلفاضة. 
ر السػسى عمى رأسو حتى كأقّل شيء في الحمق كا لتَّقرضخ ثبلُث َشْعخاٍت، فإذا لع يكغ مع اإلنداف َشْعٌخ، ُيَسخِّ

 يكػف ِمسَّغ نفَّح أْمخ هللا، كتأدُّب بأدب اإلسبلـ. 
كلػ كاف بو أذًػ مغ رأسو َيْسشع مغ الحْمق أك التَّْقرضخ، يشتطخ حتى يدكؿ السانع، كال يْدقط عشو الحمق أبجًا، 

قِّ اأْلْيسغ فاألْيَدخ، ثعَّ َبِقضَُّة الخأس، ثعَّ ُيْجفُغ َشْعُخُه كُيَدغُّ أف ي ـ رأِسو، فالذِّ ْدتقبل القبمة عشج الحمق، كيْبجأ ِبُسَقجَّ
خ ِبِسْقجار ُأْنسمة مغ جسضع جػانب شْعِخىا.  خ، كالدشَّة أف ُتَقرِّ  بالخَّْمل، كُيْكَخُه أف تْحِمَق السخأة َشْعخىا، بل ُتَقرِّ

 فاضة :شػاؼ اإل

و كلع َيُصْف شػاؼ  أما شػاؼ اإلفاضة فيػ ُرْكغ الحّج األساسي، كَصّجقػني كال ُأبالغ، كع مغ حاجٍّ عاد مغ َحجِّ
 اإلفاضة ! 

 أييا األخػة َتَفقَّيػا، قبل أف َتحّجػا، كالتََّفقُّو في مشاسظ الحج مغ الحّج. 
، كىػ الفخؽ عشج السحاىب، فعشج األحشاؼ السخأة إذا شػاؼ اإلفاضة ركغ في الحج، كسُأَبضُِّغ لكع َمثبًل بدضصاً 

ْيخَية، كحالْت بضشيا كبضغ شػاؼ اإلفاضة فعمضيا بَجَنة، كالَبَجنة تتخاكح ما بضغ سبعضغ إلى ثسانضغ  كرة الذَّ جاَءْتيا الجَّ
السخأة أمضخة رْكِبيا،  إلى مئة ألف ! كىػ مبمغ فػؽ شاقة اإلنداف ؛ فيحا عشج األحشاؼ، أما عشج الذاِفِعضَّة فُتْربح

تَتَحخَّػ َكْقتًا يشقصع فضو  -كلػال مالظ لكاف الّجيغ ىاِلًكا  -فضجب أف يشتطخىا أىميا إلى أف تْصيخ كعشج اإلماـ مالظ 
الّجـ قمضبًل، كتصػؼ البْضت، كال شيء عمضيا، ألفَّ الحْضس عاِرٌض سساكؼ، فمػ جاَءْتظ اْمخأة فقضخة َجَسَعْت الساؿ 

كرة قبل شػاؼ اإلفاضة ككشت ُمْفِتضًا ماذا  ِدْرىساً  فػؽ ِدْرىع شػاؿ حضاتيا، حتى جاءْت البضت الحخاـ، كجاَءْتيا الجَّ
تقػؿ ليا؟ أنا َسِسْعُت مخًَّة شخًرا يقػؿ المخأة: عمضِظ َبَجَنة، كلسا سألْت ما الَبَجنة؟ قاؿ: جسل، فقالْت: كما َثَسُغ 

َكت كسا يْبخؾ الجسل، كمخًَّة قاؿ أحج العمساء: قمَّْجُت ثبلثة محاىب، كأنا في الجَسل؟ فمسا قضل ليا: كحا لضخة َبخَ 
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يُغ ُيْدخ، ففي  الصػاؼ بجأُت شاِفِعضًا، فبلَمَدْت يجؼ امخأة فقمَّْجُت الحشفي، ثعَّ ساؿ مشِّي دـٌ فَقمَّْجُت اإلماـ مالظ! فالجِّ
 بمجؾ ُخْح باألحػط، أما في الحج فُخْح باألْيَدخ. 

خة مغ المضل؛ الثاِنَضة مثبًل، َسَتِججكف  أّما شػاؼ اإلفاضة فإذا َتَسكَّشتع أف تصػفػا شػاؼ اإلفاضة فيِ ساعة متأخِّ
َبْحبػحة بالصػاؼ، إال أفَّ الصػاؼ بالشَّيار بالعجد اليائل ستججكف ىشاؾ ُعْدخة، كشبو اْسِتحالة، كالصػاؼ باألْرِكَقة 

ة بعج َرْمي الِجسار، ثعَّ إلى بضت هللا الحخاـ، كُشْفُتْع ُيَكمُِّفكع ُكلُّ شػط قخابة ساعة،  فإذا انصمقتع مغ مشى إلى مكَّ
 شػاؼ اإلفاضة، ربسا كاف شػافكع ُمْدِعجًا، ألنَّكع لع تججكا اْزِدحامًا شجيجًا. 

 ك قت الصػاؼ :

و، إلى آخخ الُعسخ، إال أفَّ يْجخل كْقُتُو مغ مشترف لضمة العاشخ مغ ذؼ الحّجة، كىػ يـػ عخفة، كال ِنياية لػْقت
العمساء قالػا: ُيْكخه أف ُيَؤخَّخ إلى بعج أياـ الّتْذخيق، كتْذتجُّ الكخاىة بعج أياـ التَّْذخيق، كاألْكلى أف يصػؼ قبل زكاؿ 
َشْسذ أياـ العضج، أؼ مغ مشترف لضمة العضج إلى ضْيخ العضج، كىػ أكسل كْقت ِلَصػاؼ اإلفاضة. كمغ لع يُصف 

 إلفاضة يَطّل ُمْحِخمًا، كال َتِحّل لو الشِّداء ميسا اْمَتجَّ بو الدَّمغ. شػاؼ ا
كلػ شاؼ شػاؼ الػداع، كلع يُصْف شػاؼ اإلفاضة، كقع شػافو عغ شػاؼ اإلفاضة، ككجب أف يصػؼ شػاؼ 

، كلع تْدَع بضغ الرفا كالسخكة بإمكانظ ة، كُشْفَت شػاؼ الُقجـك بعج شػاؼ اإلفاضة  الػداع، فأنت لسا َقجْمت إلى مكَّ
، ك ىػ أْفزل ِبَكثضخ، كإما بعج شػاؼ  ر، فإما مع شػاؼ الُقجـك ْعي ال يتَكخَّ أف تْدعى بضغ الرفا ك السخكة، فالدَّ
اإلفاضة كىػ غضخ مْشرػح بو، َفَبْعج أف تصػؼ شػاؼ اإلفاضة، كتْدعى بضغ الرفا كالسخكة إف لع تدَع مغ قبل، 

َتِدل كتتَصضَّب، كتكػف ِبيحا قج َتَحمَّْمَت مغ كلِّ َمْحطػرات اإلحخاـ كما َبِقَي عمضظ إال تْحىب إلى البضت كَتْحِمق كتغْ 
 َرْمُي الِجسار. 

 رمي الجسار :

، قاؿ تعالى:  ، كرابع يـػ  يكػف َرْمُي الِجسار ثاني أياـ العضج، كثالث يـػ
 ﴿ َفَسْغ َتَعَجَل ِفي َيْػَمْضِغ َفبَل ِإْثَع َعَمْضِو  

 [203البقخة: ] سػرة 
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ككثضخ مغ الحجاج، كأنا فعْمُت ىحا مع أعزاء الِبْعثة يْحىبػف إلى ِمشى الداعة العاِشَخة لْضبًل، مغ ثاني أياـ العضج، 
كيْخمػف الجسخات، األكلى كالثانضة كالثالثة كيشتطخكف إلى أذاف الفْجخ، فإذا أذَّف الفْجخ ُيَرمػف الفْجخ، كيْخمػف 

خَّة الثانضة، فقبل صبلة الفْجخ عغ ثاني أياـ العضج، كبعج صبلة الفْجخ عغ ثالث أياـ العضج، كمغ الجسخات الثبلثة لمسَ 
ْسذ فقج َتَحقَّق السبضت ِبِسشى، كىػ كاجب عشج األحشاؼ، كسشَّة عشج الدادة الذافعضَّة،  الداعة العاشخة حتى شمػع الذَّ

لجسار عغ الضـػ الثاني مغ أياـ العضج، كعغ الضـػ الثالث مغ أياـ َفَتكػف قج جَسْعَت بضغ السبضت ِبِسشى، كبضغ َرْمي ا
العضج، فإذا َذَىْبتع الداعة العاشخة إلى مشى، ىحا الػقت يجب أف يْسزي ِبِحْكخ هللا، كِتبلكة القخآف، كأدعضة 

 اؽ كلضذ االزِدحاـ. كاْبِتياالت، كسا أنَّشي أنرح الحؼ معو زكجتو، أك أّمو، أك أختو، أف يخمي بالمضل خػؼ االنِدح

 التحمل :

ْعي إف لع يكغ قج َسعى.   كيكػف التَّحّمل بعج َرْمي َجْسخة العقبة كالحْمق أك التَّقرضخ كالصػاؼ مع الدَّ
مػات الخْسدة، كاألرجح إلى آخخ أياـ العضج السبارؾ، ثّع شػاؼ الػداع، كبعجىا  كُيَدغُّ لمحاج التَّْكبضخ في أْعقاب الرَّ

و  إلى مْدجج الشبي عمضو الربلة كالدبلـ. التََّػجُّ
 كإف شاء هللا في دْرس قادـ نشتقل إلى زيارة مدجج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كليا آداب كأْدِعَضة كَتْختضبات.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : زيارة السجيشة السشػرة 15الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 
ا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا كاْنفعشا ِبسا عمَّستشا كِزْدنا ِعمسًا، كَأِرنا الحق حقًا كاْرزقشا اتِّباعو، كأِرن

كارُزقشا اْجتشابو، كاْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، كأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ الباشل باِشبًل 
 الرالحضغ . 

 األْكاـ الفقيضة لديارة الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ : 

يارة فيشا ، بقي معشا زيارة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كميسا قضل في ُحْكع الدِّ ؾ مغ يْشفي أييا األخػة األكاـر
ُكجػبيا، كمغ يْجعميا مغ لػاـز الحّج، ميسا قضل في حكسيا، فسا مغ حاجٍّ يحّج البضت الحخاـ إال كيدكر الشبي عمضو 

 الربلة كالدبلـ . 
يارة، كب عجىا فالحجيث عغ َمْذخكِعضَّة الدِّيارة، كعغ حكستيا حجيٌث دقضٌق كميّع، إال أنَّشا نْبجأ باألحكاـ الفْقِيضَّة في الدِّ

 نشتقل إلى بعس الحكع التي يسكغ أف ُتْدتشبط مغ زيارة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ . 
 األحكاـ الفقيضة لمديارة: 

رة، ِلُتَرمي أربعضغ فْخًضا في الحـخ  ـٍ في السجيشة السشػَّ الشبػؼ أكَّاًل: ما ُيذاع بضغ الُحجاج أنَُّو ال بّج أْف ُتقضَع ثساِنَضَة أيا
يغ، كىحا ىػ الكبلـ الجقضق، فأنت ِبإمكانظ أف تْسكَث في السجيشة الذخيف، فيحا  لضذ مغ األشضاء الثابتة في الجِّ

أربعة أياـ، أك خْسدة، أكثبلثة، كذلظ ِبَحَدب االْسِتصاعة كالقْجرة كالتَّْضدضخ، كبحَدب الطخكؼ التي تْصخأ، أما أف 
ـٍ في السج ة، إال أنَُّو كمَّسا َمَكْثَت تْعَتِقج أنَّو ال بجَّ أف ُتقضع ثسانضة أيا حَّ رة فيحا كبلـٌ لضذ لو أساٌس مغ الرِّ يشة السشػَّ

يغ، كاألحكاـ الذخِعضَّة فيحا لضذ لو أصل .  ىشاؾ كاف أْفزل، أما أْف تعّج ىحا مغ أحكاـ الجِّ
 ىشاؾ نقصة دقضقة، كىي أفَّ هللا عد كجل قاؿ: 

اَع ِبِإْذِف َّللَاِ َكَلْػ َأَنُيْع ِإْذ َضَمُسػا َأْنُفَدُيْع َجاُءكَؾ َفاْسَتْغَفُخكا َّللَاَ َكاْسَتْغَفَخ َلُيُع ﴿َكَما َأْرَسْمَشا ِمْغ َرُسػٍؿ ِإاَل ِلُضصَ 
ضسًا    الَخُسػُؿ َلَػَجُجكا َّللَاَ َتَػابًا َرِْ

 [64] سػرة الشداء : 
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يا تخػ ىحه اآلية ىل ىي في َحضاة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أـ تشصبق بعج كفاتو صمى هللا عمضو كسمَّع ؟ َفُيع ضمسػا أنفديع حضشسا 
قػا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ إْذ جاء ِبيحا الػْحي العطضع، كحضشسا  لع ُيَصبِّقػا الدّشة، جاؤكؾ، لساذا ؟ كأنَّيع ما َصجَّ

شَّة، َفَتْكخيسًا لمشَّبّي عمضو الربلة كالدبلـ، كتْشػييًا لذأنو العطضع، كتْعطضسًا ِلَسقامو العالي، ال يقبل هللا بضَّغ ىحه الد
حاؿ  كأفَّ لداف المشظ تْػَبًة، كال اْسِتغفارًا، كال اْصِصبلحًا إال إذا اْصَصَمْحَت مع نِبضِِّو، ألنَّظ حضشسا لع ُتَصبِّق سشََّتُو ملسو هيلع هللا ىلص

ُب ىحا الشبي، فاهلل تعالى قاؿ:   ُيَكحِّ

ْغَفُخكا َّللَاَ َكاْسَتْغَفَخ َلُيُع ﴿َكَما َأْرَسْمَشا ِمْغ َرُسػٍؿ ِإاَل ِلُضَصاَع ِبِإْذِف َّللَاِ َكَلْػ َأَنُيْع ِإْذ َضَمُسػا َأْنُفَدُيْع َجاُءكَؾ َفاْستَ 
ضسًا    الَخُسػُؿ َلَػَجُجكا َّللَاَ َتَػابًا َرِْ

 [64] سػرة الشداء : 

نحغ لضذ عشجنا إشخاؾ باهلل، َفِسغ الثػابت أنَّظ إذا ُزْرَت مقاـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ال يسكغ أف تْذعخ أَّنظ 
أماـ قْبخ، تْذعخ أنَّظ في َحْزختو، فإذا خاَشْبتو تْذعخ أنَّظ ُتخاشبو ككأنَُّو حيّّ أمامظ، فُتخاشبُو بأَدٍب َجعٍّ، كتقف 

يغ الَحَدشي بأدٍ  ب رفضٍع فَتْذعخ ككأنَُّو أمامظ، ىحا مغ عبلمة السؤمغ، كليحا كاف بعس العارفضغ كىػ الذضخ بْجر الجِّ
ؿ باب الدبلـ كلع يْجخؤ أف يتَخصَّى باب الدبلـ، أما ىؤالء الحيغ يْشَكبُّػف عمى  ِلَيْضبة مقامو الجمضل كقف في أكَّ

ذكف السدمسضغ، كيَتَسّدُحػف بالحجيج الحؼ عمى الشافحة، ىؤالء أقّل أَدبًا مسا يشبغي، فضجب أف تقف مقاـ الشَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص كيؤ 
 أماـ مقامو الذخيف كسا لػ كاف حضِّا، فاالْقِتخاب الذجيج لضذ مغ األدب . 

 بعس الِخْبخات الَذْخِرَضة في مػضػع الديارة :

ْخِرَضة في مػضػ  ع الديارة، ماذا الحؼ يْحرل أييا األخػة ؟ الحؼ يْحرل أنَّظ إلضكع اآلف بعس الِخْبخات الذَّ
و إلى الحـخ الذخيف، كغالبًا ما  ـِ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كما أف َتِرل إلى السجيشة حتَّى تَتَػجَّ ُمْذتاؽ ِلَسقا

ـٍ ال يكػف الػْقت كْقت صمػات، َفُترمي الفخيزة كتْشصمق إلى مقاـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ،  فإذا بظ أماـ ِزحا
ُيْعَقل، كال ُيْحَتَسل، كأماـ تضاٍر مغ البذخ تكاد تْشَدِحُق بضغ أْفخاده، ككمُّيع يْجفعظ نحػ األماـ، كيْحُذُخؾ في أْضَضِق 
األْمِكَشة إلى أف تجج نْفدظ فْجأًة في الصخيق، ففي القجيع كشت أماـ السقاـ الشَّبػؼ تشحخؼ نحػ الضدار كتجكر حْػؿ 

خافػا أف يصػؼ الشاس حْػؿ مقاـ الشَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص، ألنَُّو ِبْجعة،  -كأنا معيع في ىحا  -سقاـ، كالدمصات الدعػِديَّة ال
، فأنت لػ َذَىْبَت في كْقٍت  فأْغمقػا الصخيق مغ الِجَية التي حػؿ السقاـ، كصار الصخيق إْجباريِّا إلى خارج الحـخ

يارة كال ُأبالغ، فتجج نفدظ غضخ مشاسب لديارة رسػؿ هللا  صمى هللا عمضو كسّمع أقػؿ لكع: تكػف لظ نْكدة في ىحه الدِّ
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ُمْزصخًبا، كلع تْذعخ ِبَحاؿ تِّجاه ىحا الشَّبي العطضع، كلع تْجمع َعْضشاؾ، كتجج نْفدظ ُتْجفع مغ ُكلِّ الجيات، إلى أف 
رح أخػانشا الكخاـ كُرؤساء األفػاج حفطيع هللا تعالى الحيغ ترضخ خارج الحـخ الشَّبػؼ، ماذا يشبغي أف تْفعل ؟ أنا أن

عشجىع خبخات أف يْحىبػا إلى بضػتيع كىع في السجيشة، كيْدتخيحػا ساعات إلى أف يْذعخكا أنَّيع عادكا إلى أعمى 
فخ أثٌخ سمبي لديارة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فأنتع عمضكع أف تدْ  تخيحػا، كُكمػا درجات الشَّذاط، ألفَّ أثخ الدَّ

يارة، كاْلَبدػا أْجسل ِثضابكع، كال بجَّ مغ َثْػٍب  كاْخَمعػا ثضابكع، كبعج أف تْذعخكا بالشَّذاط اْغَتِدمػا، فيػ مغ آداب الدِّ
ؿ زيارٍة لمشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كأف تتَعصَّخ، ألنَّظ أنت ُمَتَحمِّل اآلف، كاْذَىب إلى السقاـ  أبَضس خاص ألكَّ

ؼ الذخيف إف َتَسكَّْشت عشج صبلة الفْجخ، كَصلِّ الفْجخ مع الجساعة، كإياؾ أف تْقتخب مغ السقاـ ! لساذا ؟ ألفَّ الشبػ 
ُكلَّ الشاس بل ُمعطسيع َيَتَػّجيػف إلى السقاـ الذخيف، باْزدحاـ كدفع شجيج كمشازعة تْجعمظ ال تْذعخ بأؼِّ حاؿ، 

ساِكَية التي أرػ مشيا القبَّة الخْزخاء، ىحا السشطخ كلقج رأْيُت أْصحاب الِخْبخات الصػيمة يجْ  ِمدػف في الباحة الدَّ
الحؼ ال ُيْشدى، كىحه القبَّة التي َضسَّت جدج الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كحقضقتو الشََّبِػيَّة، ككشت أقخأ القخآف إلى 

ػا إلى ُبضػتيع، لساذا ؟ ألنَّيع جاؤكا إلى ساعة مغ الدَّمغ، كبعج ساعٍة مغ صبلة الفْجخ تجج معطع الشاس قج اْنَرَخف
و لمشبي  مقاـ رسػؿ هللا مع األذاف األّكؿ، كىػ قبل أذاف الفْجخ ِبداعة، كحضشيا يتدشى لظ البقاء ما تذاء، كَتَػجَّ

ْيَت األمانة، كنَرحت  األّمة، ككَذْفَت عمضو الربلة كالدبلـ َكَسمِّع عمضو، كقل لو: أْشيج أنَّظ قج َبمَّْغَت الخِّسالة، كأدَّ
الطُّْمسة، كجاَىْجَت في هللا حّق الجياد، كَىَجْيَت العباد إلى سبضل الخَّشاد، كأنا أْنرحظ أّؼ شيء تْحكخه عشج مقاـ 
الشبي عمضو الربلة كالدبلـ خاِشْبُو بو، يا مغ كقفت في الصاِئف، كقمَت كحا ككحا، فأّؼ حجيث تْحكخه عغ رسػؿ 

ة تْحكخ  ىا قْميا، كلضذ السْقرػد أف تْبقى بْخىة مغ الدَّمغ، كتْحىب بعجىا، لضدت ىحه ىي زيارة الشبي هللا، كأْؼ ِقرَّ
عمضو الربلة كالدبلـ، يجب أف تْبكي ىشاؾ، كتْجيَر بالُبكاء، كأف تْذعخ أنَّظ في حْزخة أْعطع مْخمػٍؽ في الَكْػف، 

بلؿ، كفي  حْزخة إنداٍف حخيٍز عمى السؤمشضغ كغضخىع، قاؿ تعالى:  كأنَّظ في َحْزخة إنداف أْنقح الَبَذِخيَّة مغ الزَّ
ضع   ِخيز  َعَمْضُكْع ِباْلُسْؤِمِشضَغ َرُءكؼ  َرِْ َْ    ﴿َلَقْج َجاَءُكْع َرُسػؿ  ِمْغ َأْنُفِدُكْع َعِديد  َعَمْضِو َما َعِشُتْع 

 [128] سػرة التػبة : 

، فالسفخكض ىشا أف ُتْدكب الَعَبخات، كُيشاجى الشَّبّي صمى كيجب أف ُتخاشبو ككأنَّظ بضغ يجيو، كيجب أف تْدتْغِفَخهُ 
هللا عمضو كسمَّع، كال بّج أف تْبقى ساعة أك ساعة كِنْرف، فإذا تِعْبَت اْجِمْذ، فمظ أف ُتَرمي كأف ُتػاجو الشبي عمضو 

كلػ سألَت الُخبخاء الحيغ  الربلة كالدبلـ، كلظ أف تْجعػ، اْفَعل ىحا ُكلَّ يـػ كأنت في السجيشة، كىحا أْندب كْقت،
ًة أفزل الػْقت بعج صبلة الفْجخ ِبَداعة، تقخيبًا خْسدػف بالسئة أك سبعػف يْشَرِخفػف إلى بضػتيع  ػا ثبلثضغ َحجَّ َحجُّ
َضة، كأف تُشاجضو السشاجاة الحارَّة، كأف تْعَتِحَر إلضو، فحالظ بضغ أف  كبإمكانظ أف تقف الَػْقفة الصػيمة كالَجْمدة الُستأنِّ
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ُترمي لمقبمة إْذ ىي عْكذ السقاـ، كبضغ أف تقخأ القخآف، كبضغ أف تكػف كاقفًا، أك أف تكػف جالدًا، سْػَؼ َتَخْكف في 
يارة أّف أْعطع َمْذخكع َتْكضضف في العالع ىػ عشج الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فالشاس قجيسًا كانػا يدكركف  ىحه الدِّ

فات، أما اآلف فقج انتيى ىحا األمخ، التَّْكضضف أرقى في الحـخ السجني، كأنت ُمتَِّجٌو كيعػدكف إلى بضػتيع حضث الُسَكضِّ 
إلى باب الحـخ الشبػؼ الذخيف قبل خْسدضغ مْتًخا تُيّب عمضظ نَدسات عمضمة مغ التَّْكضضف الذجيج، ألفَّ مداحة 

لة إلى ماٍء باِرٍد في أْسفل الُسَكضِّفات مئتاف كسبعػف ألف مْتخ مخبَّع، كالتَّْبخيج ُمداؽ بأنابض ب ماٍء بارد، ثعَّ ُمَحػَّ
األْعِسَجة، كاألعسجة أعتقج أنيا ألفاف كأربعسئة عسػد بالحـخ الشَّبػؼ، َفُضْربح البضت ال شْعع لو إْشبلقًا، البضت لمصعاـ 

و إلى خيف، َسَضِجج  كالشَّْػـ، كىي نرضحة ِلَػْجو هللا، كإذا أراد الػاحج مشكع أف ُيصالع َفْمَضَتَػجَّ مْكتبة الحـخ الشَّبػؼ الذَّ
مْكتبة ُمتػاضعة، فإذا كاف لظ الػْقت يسكشظ أف تتَعخَّؼ عمى معالع السجيشة، ىشا حضشسا كاف َحضِّا كاف مْدججه ِبيحا 

ع إلى ىح َد كَتَػسَّ ساِكَية إلى ىحا الحْجع، ُثعَّ ُمجِّ ا الحْجع، فيحا الحْجع، فاألعِسَجة ليا لػف خاص، ككانت فْدحتو الدَّ
ْكضة الذخيفة، "ما بضغ مشبخؼ كقبخؼ رْكضة مغ رياض الجشَّة"  قْبخ الشبي، كىحا ُمَربله، كىحا مْشبخه، كلجْيظ الخَّ
أْشػاقظ كأْحػالظ تْطيخ بيحا السكاف، فالُسكػث في البضت غضخ ُمْجج، كال شْعع لو، فالسجيشة ال شْعع ليا دكف الحـخ 

شاىج أناسًا أتألَّع مغ أْعساقي، يرمػف الربح في البضت ككحا باقي الرمػات، ما الحؼ جاء الشَّبػؼ، كوهللِا كشُت أُ 
بظ إلى ىحا السكاف إذا آَثْخَت البْضت عمى مقاـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ؟ َفُعْحر الحّخ اْنتفى اآلف، فالحـخ ُمَكضَّف 

 في الحـخ السجني، عجا الصعاـ كالخاحة كالشَّْػـ . بأعمى شخؽ التَّْكضضف، فكسا قمُت أنا أْنَرُحَظ أف تْبقى 

 زيارة مكتبة الحـخ السجني لئلشبلع عم  معالع السجيشة :

شة الساِضَضة ذىْبُت ِلَسْكتبة الحـخ السجني  لػ أفَّ أحجكع زار السْكتبة سضأخح مشيا مْعمػمات َقضَِّسًة، كأْذكخ في الدَّ
شي أحجىع، كأْمَزْضُت ساعات لع أِجْج أْمَتَع مشيا، ثعَّ ىشاؾ بالسجيشة زيارة كسأْلُت أيغ كتب معالع السجيشة ؟ َفَجلَّ 

السعالع األَثِخيَّة ؛ جبل ُأحج، كمْػقعة الَخْشجؽ، كقباء كالقبمتضغ، كُكّل الشْخل السػجػد ىػ الحؼ كاف في َعْيج الشبي 
ؼ َتَخْكَنُو ىػ الشَّْخل نْفدو الحؼ كاف عمى َعْيج عمضو الربلة كالدبلـ، فالشَّْخمة ُعْسخىا ستَّة آالؼ عاـ ! فيحا الح

رسػؿ هللا صمى هللا عمضو كسمَّع، َشِيَج هللا تعالى أنَّشي َكَقْفُت في ساَحٍة في قباء، حالْت ِمشِّي اْلِتفاَتٌة فخأْيُت في كسط 
ر عمضشا، كوهللا الحؼ ال إلو ىحه الداحة عسػدًا، كفي ِنياية العسػد كخة ُمزاءة، كُكِتَب عمى ىحه الُكخة: شمع البجْ 

إال ىػ يسكغ أفَّ ىحا الشَّذضج َسِسْعُتُو في حضاتي َعَذخات ألػؼ السَّخات، ما أْعِخُؼ أنَّشي اْقَذَعخَّ جْمجؼ كاْضَصَخْبُت 
خًا أّف الرحابة اْسَتْقبمػا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كىشاؾ البقضع، ىحه ُكمُّيا  كبكضُت إال ذلظ الػْقت الحؼ كاف ُمَؤشِّ
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معالع يشبغي أف تدكرىا، كتقخأ عشيا، ىشاؾ كتاب لسحّسج ُحدضغ ىْضكل اسسو معالع التشديل، لػ أفَّ رؤساء األفػاج 
يارات فضيا ُعْسق، كسا أنَّشي آسف أَشجَّ األسف  أخحكه معيع، كشالعػا فضو لضكػنػا عمى ِعْمع، فأنا أحّب أف تكػف الدِّ

عػدِ  يَّة عمى إْلغاِئيع جسضع السعالع، بضت الشبي أيغ ىػ ؟ ُكمَّو ُمْمغى، فُخؤساء األفػاج كمَّسا عمى السدؤكلضغ في الدَّ
 اشَّمعػا عمى معالع السجيشة، كأْشمعػا الحجاج عمضيا يكػف ليع األجخ.

ساؿ، لحلظ اآليات إذًا الَجْمدة بالسجيشة جْمدة ركحاِنضَّة، فأنت ِبَسكَّة تْذعخ بالجبلؿ، لِكشَّظ في السجيشة تْذعخ بالج
الكخيسة الُسَتَعمِّقة بحات هللا تعالى تْقخؤىا في َمكَّة السكخَّمة َفَضْقَذِعّخ جمجؾ، لكغ بالسجيشة أْنرحظ أف تْقخأ اآليات 
ػ الُسَتَعمَِّقة بالشبي عمضو الربلة كالدبلـ، َكُدػرة السدَّمل كالسّجثخ كالجّغ كالسشافقػف ك التػبة كالحجخات، فيحه الدػر ل
قخأتيا أماـ الشبي صمى هللا عمضو كسمَّع ال تْدتصضع أف تَتَحسَّل . كأنت ُمتَِّجٌو إلى السجيشة تقخأ كتابًا عغ سضخة رسػؿ 
هللا صمى هللا عمضو كسمَّع، كأنا فعْمُتيا فكانت أْجسل رْحمة في حضاتي، كلغ أْنداىا أبجًا، ألفَّ في السجيشة ىشاؾ ما 

ُكَظ، فأنت أماـ ا لشبي عمضو الربلة كالدبلـ، َفَضْمَدُمَظ كتاب عغ أْخبلؽ الشبي، كعغ شساِئِمو، فيي ُتفضج في ُيَحخِّ
 الصخيق إلى السجيشة، كالصخيق إلى السجيشة أربعسئة كخسدػف كضمػمتخًا ! 

 ما يدتحب لمدائخ عشج االتجاه لمسجيشة السشػرة :

ربلة عمى الحبضب، كال سضَّسا إذا بجْت لو معالع السجيشة، ُيْدَتَحبُّ لمدائخ أف ُيْكِثَخ في شخيقو إلى شضبة مغ ال
كأْشجارىا، كأْبِشَضُتيا، كما َشَعْخُت ِبَسجيح الشبي حق الذعػر إال ىشاؾ، كتْذعخ ِبُذعػر ال تْذعخه في بمجؾ إْشبلقًا . 

كالصخيق شػيل كأنت ذاىب إلى رْكضة مغ رياض الجشَّة ! لي أٌخ ُمقضع بالسجيشة لسا أخحني إلى مػقعة بجر، 
كُمَعقَّج، كيبعج حػالي مئة كِستُّضغ كضمػ متخًا عغ السجيشة، الجباؿ التي كشا نسّخ عمضيا قمُت في نْفدي: سبحاف هللا ! 
يارة أف  ىحه الجباؿ التي أراىا اآلف ىي التي رآىا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ! أْصبح ىشاؾ قاسع مْذتخؾ في الخْؤية، فعمى الدِّ

 مْسِتَعة كُمْدِعجة كركحاِنضَّة كِعْمِسضَّة، فاألكل كالذْخب َضْعُو عمى جشب، كاْلَتِفت إلى شاعة هللا عد كجل . تكػف 
كُيْدَتَحبُّ لمدائخ أف ُيْكِثَخ في شخيقو إلى شضبة مغ الربلة عمى الحبضب كال سضَّسا إذا بجْت لو معالع السجيشة 

عالى أف يشفعو ِبِديارتو، كأف يتَقبَّميا مشو، كُيْدَتَحّب االْغِتداؿ قبل الجُّخػؿ إلى كأْشجارىا كأْبِشَضُتيا، كأف يدأؿ هللا ت
َف نْفدو، كأف يْمبذ أْحدغ الثِّضاب، كيتَصضَّب، كعمى السْخء أف يْدتْذعخ في  مْدِجِجه صمى هللا عمضو كسمَّع، كأف ُيَشطِّ

يار  نْفدو أنَُّو عمى أْشخؼ ِبقاع األرض، لسا ىاجخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: " الميّع خخْجُت ِمغ أَحبِّ الجِّ
ة  -إلّي  رة أحبُّ الببلد إلى هللا تعالى،  -مغ مكَّ يار إلضظ" فالعمساء اْستْشبصػا أفَّ السجيشة الُسَشػَّ فأْسِكشِّي أحبَّ الجِّ
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َجِنضِّضغ الُسجاِكريغ جاؤكا ُحبِّا ِبَخسػؿ هللا، كأنت تْذعخ ِبيحا، ىجكٌء تاـ، ال ِخشاؽ، كال ججاؿ، كسبلـ تاـّ، ألفَّ أكثخ السَ 
كتجج تعامميع لصضًفا، كأكثخ شيء يْجعػؾ لمتََّعجُّب أفَّ ىؤالء ما رأْكُه، كما َسِسعػا كبلمو، كال أخحكا مغ عصاِئو، 

لسْدجج الشََّبػؼ ما َذَكْخناُه لساذا يْبكػف ؟! ما الجاعي لمبكاء ؟ ىحا مغ سخِّ الشُُّبػَّة، كسا ُيْدَتَحّب أف يقػؿ عشج ُدخػؿ ا
ْكضة صمى فضيا  ْكضة الذخيفة، فيحه الخَّ مًا رْجمو الُضْسشى، ثعَّ يْقِرج الخَّ عشج ُدخػؿ السْدجج الحخاـ، كأف يْجخل ُمَقجِّ
حابة، فَضجػز أف ُترمي في مكاٍف صمى فضو ىؤالء الخضخة، فإذا أتضح لظ  أبػ بكخ كعسخ بغ الخصاب، ككبار الرَّ

مي في ِمْحخاب الشبي الحؼ صمى بأْصحابو فضو تْذعخ حقضقًة أنَّظ في َرْكضة، كوهللا إفَّ ىحا الكبلـ لضذ فضو أف ُتر
ُمبالغة إْشبلقًا، كأنت في الخكضة تْذعخ أّنظ في رياض الجشَّة . ُأْسصػانة الُػفػد، أحج الرحابة اْرَتَكب خصًأ َفَخَبط 

ْكضة، كالحْسخاء نْفدو بُأْسصػانة اسسيا ُأْسصػانة التػب ة، كىي عبارة عغ عسػد، ثعَّ إفَّ األلػاف مختمفة فالبْضزاء لمخَّ
خات مكتػبة في األكلى: أفَّ ىحه حجكد السدجج الشبػؼ في عْيجه، كىحه في عْيج عسخ، فيحه  خارجيا، كىشاؾ ُمَؤشِّ

 العبلمات ليا أثخ بالغ في نْفِدَظ الُسشضبة إلى هللا تعالى . 
ْكضة ىي  خيفة، كىي ُمَتَسضِّدة ِبِدػارييا ذات الخُّخاـ األْبَضس، كالخَّ خيف، الُسحاط بالُحْجخة الذَّ ما بضغ الِسْشبخ كالقْبخ الذَّ

ْكضة ُسشَّة َتِحضَّة الَسْدجج، فِبالَحَخـ السكي الصػاؼ ىػ التَِّحضَّة، كيْذكخ هللا تعالى عمى الشِّْعسة،  كُيرمى في الخَّ
ي القْبَخ الذخيف حضث مثػػ نِبضُّشا دمحم صمى هللا عمضو كسمَّع، َفَضِقُف ُمْدَتْقِببًل الَقْبخ، كالِقْبمة كيْدألو القبػؿ، ثعَّ يأت

ل بالشبي عمضو  عػديِّػف يطشػف أنَّظ تَتَػسَّ خْمفُو، ففي الجعاء ِاتَِّجو نحػ القبمة، كال تتَِّجو نحػ القْبخ، كأخػانشا الدَّ
ا الصَّْخؼ، مستمىء القمب َىْضَبًة كإْجبلاًل، ِلَسْشدلة َمغ أنت الربلة كالدبلـ ناِضخًا إلى أْسف ل الُسػاجية الذخيفة، غاضِّ

في َحْزختو، ثعَّ ُتَدمُِّع ِبَرْػٍت ُمْعَتِجؿ قاِئبًل: الدبلـ عمضظ يا رسػؿ هللا، الدبلـ عمضظ يا َنِبيَّ هللا، الدبلـ عمضظ يا 
الدبلـ عمضظ يا نحيخ، الدبلـ عمضظ يا بذضخ، الدبلـ عمضظ يا ُشْيخ خضخة خْمق هللا، الدبلـ عمضظ يا حبضب هللا، 

الدبلـ، الدبلـ عمضظ يا نِبيَّ الخحسة، الدبلـ عمضظ يا نِبيَّ األمة الدبلـ عمضظ يا أبا القاسع، الدبلـ عمضظ يا رسػؿ 
ا خضخ الخبلئق أْجسعضغ، الدبلـ ربِّ العالسضغ، الدبلـ عمضظ يا سضِّج السخسمضغ كيا خاتع الَشِبضِّضغ، الدبلـ عمضظ ي

يَِّتظ كأْصحابظ أْجسعضغ، الدبلـ عمضظ  عمضظ يا قاِئج الغّخ السضامضغ، الدبلـ عمضظ كعمى آؿ بْضتظ كأزكاجظ كُذرِّ
كعمى سائخ األنبضاء كجسضع عباد هللا الرالحضغ، كإف لع يْحفع ىحا الجُّعاء فبل مانع، جداؾ هللا يا رسػؿ هللا أفزل 

ضِّا عغ ُأمَِّتو، كصمى هللا عمضظ كسمَّع كمَّسا َذَكَخؾ ذاكخ، كغفل عغ ِذْكخؾ غافل أْفزل كأْشَضُب مغ صمى ما جدػ نبِ 
عمى أحج مغ الخْمق أْجسعضغ، أْشيج أف ال إلو إال هللا كحجه ال شخيظ لو، كأْشيج أنَّظ عبجؾ كرسػلو، كخضختو مغ 

يْ  ت األمانة، كنرْحَت األمَّة، كجاَىْجَت في هللا حق جياده، الميّع آتو الػسضمة خمقو، كأْشيج أنَّظ قج َبمَّْغَت الخِّسالة كأدَّ
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كالفزضمة، كاْبَعْثُو مقامًا َمْحسػدًا الحؼ َكَعْجَتو، كآتو نياية ما يْشبغي أف يدألو الداِئل، الميّع صلِّ عمى سضِّجنا محسٍج 
يَِّتو كسا َصمَّْضَت عمى سضِّجنا إبخاىضع كعمى عْبجؾ كرسػلظ كنِبضِّظ، الشِبّي األمّي كعمى آؿ سّضجنا محسّ  ج، كأزكاجو كُذرِّ

آؿ سّضجنا إبخاىضع، كبارؾ عمى سضِّجنا دمحم كعمى آؿ سضجنا دمحم، كسا باركت عمى سّضجنا إبخاىضع كعمى آؿ سّضجنا 
 إبخاىضع في العالسضغ إنَّظ أنت الحسضج السجضج .

ل أف تْفتح كتابًا، فالكتاب ُيْحىب  ضغة ُمْدَتَحبَّة، كلمدائخ أف يْقَتِرَخ عمى بْعِس ما يْحفطو، كأنا ال ُأفزِّ كىحه الرِّ
عػُر بالقخب، ال أف تقخأ  الحاؿ، فأف تقخأ ربعيا كتبكي أحدغ مغ أف تقخأ كّل الكتاب كعضشظ جامجة ! فالقْرُج الذُّ

صاُه بالدبلـ عمى الشبي صمى هللا عمضو كسّمع، الدبلـ عمضظ يا رسػؿ هللا مغ فبلف ابغ الجعاء . كُيَبمُِّغ سبَلـ مغ أكْ 
جيق، يا خمضفة رسػؿ هللا، كيا مغ قاؿ الشبي في حقِّو: ما ساءني  فبلف . كيتأخَّخ مغ الضسضغ َفُضَدمِّع عمى سضِّجنا الرِّ

ْسذ عمى رجل بعج نِبيٍّ أْفزل مغ أبي بْكخ "، كل قّط، كزكَّجشي ابشتو، كيا مغ قاؿ الشبي في حقِّو: "ما شمعْت ش
جيق العطضع ناجو بو، كَتَحكَّخ أقػالو، كأفعالو، كَمَحبَّتو لمشبي عمضو الربلة كالدبلـ . ثع  شيء تْحفطو عغ ىحا الرِّ
ضث يدمع عمى عسخ بغ الخصاب، كُيثشي عمضو بسا ىػ أىمو، ثعَّ يعػد إلى مػاجية الشبي صمى هللا عمضو كسّمع ح
ل بو كيتَذفَّع بو إلى هللا عد كجل، ساِئبًل هللا تعالى الَسْغفخة كالُيجػ كالربلح كالتَّْقػػ، كُحْدغ  ؿ مخَّة فضَتَػسَّ كقف أكَّ

 الِختاـ، كيْجعػ لشْفدو كِلػاِلَجيو كالُسْدمسضغ أْجسعضغ، َمْكتػٌب عمى السقاـ: 
 فصاب مغ شضِبِيَغ القاع ك األكػػُع   يا خضخ مغ ُدِفَشْت بالقػاع أْعطسػػو
 فضو العفاؼ كفضو الجػد ك الكػػـخ   نفدي الفجاء ِلَقْبخ أنػت ساكشػػػػػػػو
ـُ  أنت الَذفضُع الحي ُتْخج  شفاعتو  خاط إذا ما َزَلت القػػػػػػػج  عم  الرِّ
باؾ فبل أْنداىسػػػػػػػػػػػػػا أبػػػجًا  ِْ  القمػع ِمشِّي الدبلـ عمضكع ما جخى  كصا
*** 

خ بضغ القبخ كالداِرية، َفَضْحَسُج  ْكضة، كاألفزل إْف َتَضدَّ خ، فػقف ُمْدَتْقِببًل القبمة حضث أْمكشو مغ الخَّ فإذا انتيى تأخَّ
خيفة :  ْكضة الذَّ ُجه كيْجعػ لشْفِدِو، كلػالجيو، كإخػانو السؤمشضغ، كْلَضْحَخص عمى الربلة في الخَّ  هللا تعالى، كُيَسجِّ

 ا َبْضَغ َبْضِتي َكِمْشَبِخي َرْكَضة  ِمْغ ِرَياِض اْلَجَشِة (()) مَ 
ِ ْبِغ َزْيٍج اْلَساِزِنيِّ َرِضي َّللاَّ َعْشيع[  ] البخارؼ َعْغ َعْبِجَّللاَّ

ُح بو، أك بالُسػاجية الذخيفة كالتَّْقبضل، بل األدب أف يبْ  تعج كسا كال يجػز الصػاؼ بالقبخ الشبػؼ الذخيف، كُيْكَخُه التََّسدُّ
لػ حزخ أمامو في حضاتو، كسا يشبغي أف يحخص عمى الرمػات كمِّيا في مْدجج رسػؿ هللا صمى هللا عمضو كسمَّع، 
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 كأف يْشِػَؼ االْعِتكاؼ فضو. 

 الخخكج إل  البقضع كل يػـ بعج الدبلـ عم  الشبي :

، كال سضسا يـػ الجسعة، كذلظ بعج أ ف ُيَدمِّع عمى الشبي صمى هللا عمضو كسمَّع، كُيَدغُّ الخخكج إلى البقضع ُكلَّ يـػ
كيقػؿ عشجما َيرل إلى البقضع: " الدبلـ عمضكع دار قْػـٍ مؤمشضغ، كإنا إف شاء هللا بكع الِحقػف، الميّع اْغفخ ألىل 

كيْبجأ بحسدة ععِّ البقضع، الميع اْغِفخ لشا كليع" كحبَّحَا لػ َصِحَب إلى البقضع عالسًا ِثَقًة، كُيْدتحّب زيارة شيجاء أحج، 
 رسػؿ هللا صمى هللا عمضو كسّمع .

 كُيْدتحّب اْسِتحبابًا مؤَّكجًا أف يأتي مْدجج قباء، كاألْكلى أف يأِتَضُو يـػ الّدبت : 
ثُ  َعِغ الَشِبيِّ َصَم  َّللَا َعَمْضِو  ))عغ ُأَسْضِج ْبِغ ُضَيْضٍخ اأْلَْنَراِرَي َكَكاَف ِمْغ َأْصَحاِب الَشِبيِّ َصَم  َّللَا َعَمْضِو َكَسَمَع ُيَحجِّ
 َكَسَمَع َقاَؿ الَربَلُة ِفي َمْدِجِج ُقَباٍء َكُعْسَخٍة((

]  ] التخمحؼ عغ ُأَسْضِج ْبِغ ُضَيْضٍخ اأْلَْنَراِرؼَّ

أ مشو، كال بّج أف يتَخمَّق في السجيشة باألدب، كالخمق الخفضع،  كُيَدّغ أف يأتي بئخ أريذ، كيذخب مغ مائو، كيتػضَّ
 كُيَدغُّ أف ُيْكِثَخ الَتَرجُّؽ عمى الفقخاء . كُيْحَخـُ َصْضُج السجيشة، كقصع َشَجخىا، قاؿ الشبي: 

 ))ما بضغ البتضيا ْخاـ((
 الكشجؼ عغ أبي ىخيخة []عػالي مالظ بغ أنذ ركاية 

تاف ؛ مشصقة ُبْخكاِنضَّة .   كالبلبتاف ىسا الحخَّ

 ما يدتحب عشج العػدة إل  الػشغ :

، ثعَّ يأتي قْبخ  كإذا أراد العْػدة إلى كششو ُيْدَتَحبُّ الربلة في مْدججه الشبػؼ الذخيف رْكعتضغ كيجعػ بيسا ِلَسغ أَحبَّ
الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كُيعضج الدبلـ عمى الشَّْحػ الحؼ فعمو في ُقجكمو، كيقػؿ: " الميّع ال تْجعل ىحا العْيج 

خ لي ا نا سالسضغ آخخه ِبَخسػلظ، كَيدِّ لعػدة إلى الحخمضغ سبضبًل َسْيبًل، كارُزقشي العْفػ كالعاِفَضة في الجنضا كاآلخخة، كُردَّ
 غانسضغ". 

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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 : الحج عغ الغضخ 16الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا كزدنا عمسًا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا إتباعو، كأرنا 

جعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كا
 الرالحضغ. 

 الحج عغ الغضخ:

أييا األخػة الكخاـ ؛ الزلشا في أياـ الحج، كاختخت لكع مغ مػضػعات الحج مػضػعًا يترل بأكثخ السدمسضغ 
لعمساء قالػا: " مغ كجب عمضو كالسؤمشضغ، كىػ الحج عغ الغضخ، كلو مػضػعات دقضقة تغضب عغ معطع الشاس، كا

 الحج كحزخه السػت يجب عمضو أف يػصي أْف ُيَحجَّ عشو "، ألف الحج فخيزة، قاؿ تعالى: 
ُج اْلَبْضِت َمِغ ا ِْ ِ َعَم  الَشاِس  ـُ ِإْبَخاِىضَع َكَمْغ َدَخَمُو َكاَف َآِمًشا َكّلِلَِ ضبًل َكَمْغ ْسَتَصاَع ِإَلْضِو َسبِ ﴿ ِفضِو َآَيات  َبضَِّشات  َمَقا

 (  97َكَفَخ َفِإَف َّللَاَ َغِشّي َعِغ اْلَعاَلِسضَغ )
 ) سػرة آؿ عسخاف (

 كقاؿ العمساء: 

زخه السػت كجب عمضو أف يػصي بأْف  ))مغ استصاع أف يحج كلع يحج فقج كفخ، كمغ كجب عمضو الحج ْك
ُيحَج عشو، فإذا فعل بخأت ذمتو قرخًا، فالجيغ يدخ، فإْف كاف صحضحًا كغشضًا، كمدتصضعًا كالصخيق سالظ، ككل 

 عشظ الغضخ، كبيحا تبخأ ذمتظ((  شيء مضدخ كلع يحَج، كقج دنا أجمو كالحج فخيزة، نقػؿ لو: أكِص أف يحج
معشى ىحا إذا كاف اإلنداف مدتصضعًا كَألعَّ بو مخض، أك عجد، أك لع ُيدَسح لو، كمغ لػاـز االستصاعة سبلمة 
ـ شمبًا  البجف، كتػفخ الداد كالخاحمة، كنفقة األىل، كأمغ الصخيق، كمػافقة الدمصاف التي ىي جدء مغ االستصاعة فقجَّ

 و، كىػ عمى مذارؼ السػت، فساذا يفعل ؟ نقػؿ لو: أكِص أف ُيحجَّ عشظ الغضخ، كبيحا تبخأ ذمتظ. كلع يػافقػا عمض
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 الحجيثاف الرحضحاف التالضاف أصل كدلضل في الحج عغ الغضخ:

مغ استػفى شخكط الحج مغ نفدو، كلع يحج حتى عجد عغ األداء بشفدو، ِلَكبخ سغ أك مخض ال يخجى بخؤه، أك 
عجـ أمغ الصخيق، أك عجـ كجػد السحـخ بالشدبة لمسخأة، كجب عمضو أف يػصي بأْف ُيحجَّ عشو "،  ذىاب البرخ، أك

ألّف الحج صار فخيزة، كإذا لع يتسكغ اإلنداف أف يحج عغ نفدو كجب أف يػصي مغ يحج عشو، فاألصل في 
 ما معشى أنو مؤصل ؟ أؼ لو أصػؿ في القخآف كالدشة:  -كالفقو مؤصل  -ىحا الحكع 
َجِة اْلَػَداِع، َقاَلْت: َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ِإَف َفِخيَزَة َّللَاِ َعَم  ِعَبادِ ) َْ ـَ  ِه ِفي اْلَحجِّ َأْدَرَكْت َأِبي ) َجاَءِت اْمَخَأة  ِمْغ َخْثَعَع َعا

 ُْ َمِة َفَيْل َيْقِزي َعْشُو َأْف َأ ِْ  َج َعْشُو َقاَؿ: َنَعْع ((َشْضًخا َكِبضًخا ال َيْدَتِصضُع َأْف َيْدَتِػَي َعَم  الَخا
ُ َعْشُيَساُ [  ]البخارؼ عغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ

 ىحا الحجيث أصل في الحج عغ الغضخ.

ي َنَحَرْت  َت  َأْف َتُحَج فَ  ))َأَف اْمَخَأًة ِمْغ ُجَيْضَشَة َجاَءْت ِإَل  الَشِبيِّ َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َفَقاَلْت: ِإَف ُأمِّ َْ َمْع َتُحَج 
ِظ َدْيغ  َأُكْشِت َقاِضَضًة اْقزُ  ي َعْشَيا َأَرَأْيِت َلْػ َكاَف َعَم  ُأمِّ جِّ ُْ ُج َعْشَيا، َقاَؿ: َنَعْع  ُْ ُق َماَتْت َأَفَأ َْ ػا َّللَاَ َفاّلَِلُ َأ

 ((اءِ ِباْلَػفَ 
ُ َعْشُيَساُ [  ]البخارؼ عغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ

 اف الرحضحاف أخخجيسا البخارؼ، أصل كدلضل في الحج عغ الغضخ، كىشاؾ خبلؼ بضغ السحاىب.فيحاف الحجيث

 شخكط الحج عغ الغضخ:

 ػ أف يأمخ األصضل بالحج عشو: 1

أقػؿ لكع: األشضاء األساسضة في ىحا السػضػع "شخكط الحج عغ الغضخ" يذتخط لرحة حجة الشائب عغ الفخيزة 
 يمي:الػاجبة عغ السحجػج عشو ما 

يػجج عشجنا قاعجة أف تشػب عغ إنداف في حجة الفخض، أك أف تشػب عشو في حجة الشافمة، فحجة الشافمة قزضة 
سيمة، كشخكشيا قمضمة، أما أىع شيء حجة الفخض، الذخكط التي تتػجب عمى الشائب في حجو عغ الغضخ حجة 

 الفخيزة.
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 قػلو تعالى:أكاًل يذتخط أف يأمخ األصضل بالحج عشو، انصبلقًا مغ 

ْنَداِف ِإاَل َما َسَع  )  (  39﴿ َكَأْف َلْضَذ ِلئْلِ
 ) سػرة الشجع (

 فإذا أمخ األصضل فيحا مغ سعضو، كأمخه، ككصضتو، كإنفاقو عمى مغ يحج عشو مغ مالو ك سعضو. 

 ْكع الحج عغ الغضخ عشج:

 ػ الحشفضة كالسالكضة: 1

بالحج عشو، فبل يجػز الحج عغ الحي دكف إذنو، أف يكػف  لحلظ عشج الدادة الحشفضة يذتخط أف يأمخ األصضل
أحجىع حضًِّا يخزؽ كلكشو مخيس، كقج يكػف مذمػاًل، ثع يأتي إنداف يحج عشو دكف أف يعِمَسو، فيحه لضدت كاردة 

 إشبلقًا.
لػارث ؟ كأما السضت فبلبج مغ أف يػصي بالحج عشو عشج الحشفضة كالسالكضة، كاألحشاؼ استثشػا الػارث، مغ ىػ ا

و، ألف الػارث مغ كدب  ىػ االبغ، كىػ أقخب الشاس لمسضت، فالػارث إذا حج عشو مغ غضخ أف يػصي صحَّ حجُّ
الستػفى، فخجل تخؾ ابًشا كلع يػِصو عغ جيل كتقرضخ، فجاء ابشو فحج عغ أبضو، فيحا الػارث ألنو مغ كدب 

حج إال إذا كصى فإف لع يػِص يقبل مغ الػارث، السضت يرحُّ أف يحج عشو، فعشج األحشاؼ ال يقبل أف يحج عغ أ
كفي األعع األغمب الػارث ابغ، فإذا حج عغ مػرثو بغضخ إذنو فإنو يجدئو، كتبخأ ذمة السضت إف شاء هللا تعالى، 
كعشج األحشاؼ البج أف يػصي، فمػ جاء ابشو أك كارثو فحج عشو مغ دكف إذنو أجدأه ذلظ، كسقط الحج عغ السضت 

 تعالى. إف شاء هللا

 مغ أيغ جاؤكا بيحا الحكع ؟ مغ حجيث الخثعسضة:

َجِة اْلَػَداِع، َقاَلْت: َيا َرُسػَؿ َّللَاِ ِإَف َفِخيَزَة َّللَاِ َعَم  ِعَبا َْ ـَ  ِدِه ِفي اْلَحجِّ َأْدَرَكْت َأِبي )) َجاَءِت اْمَخَأة  ِمْغ َخْثَعَع َعا
َج َعْشُو َقاَؿ: َنَعْع (( َشْضًخا َكِبضًخا ال َيْدَتِصضُع َأْف َيْدَتػِ  ُْ َمِة َفَيْل َيْقِزي َعْشُو َأْف َأ ِْ  َي َعَم  الَخا

ُ َعْشُيَساُ [  ]البخارؼ عغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ
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 ػ الذافعضة كالحشابمة: 2

أنو مغ مات كعمضو  أما الذافعضة كالحشابمة ػ فأكؿ حكع الحشفضة كالسالكضة، كالثاني الذافعضة كالحشابمةػ إْذ ذىبػا إلى
حج كجب أف ُيحجَّ عشو، سػاء أكصى أـ لع يػِص، كىحا َديغ يجب الػفاء بو، فكسا تقزى عشو ديػنو سػاء 
 أكصى أـ لع يػِص، كخجل مات كعمضو ديغ، إف كصى أك لع يػِص فالجيغ ُيقزى قبل تػزيع التخكة، قاؿ تعالى:

َجةً ﴿ ُيػِصضُكُع َّللَاُ ِفي َأْكاَلِدُكْع ِلمَحكَ  ِْ عِّ اأْلُْنَثَضْضِغ َفِإْف ُكَغ ِنَداًء َفْػَؽ اْثَشَتْضِغ َفَمُيَغ ُثُمَثا َما َتَخَؾ َكِإْف َكاَنْت َكا َْ  ِخ ِمْثُل 
ٍج ِمْشُيَسا الُدُجُس ِمَسا َتَخَؾ ِإْف َكاَف َلُو َكَلج  َفِإْف َلْع َيُكْغ  ِْ ِو َلُو َفَمَيا الشِّْرُف َكأِلََبَػْيِو ِلُكلِّ َكا َكَلج  َكَكِرَثُو َأَبَػاُه َفؤِلُمِّ
ِو الُدُجُس ِمْغ َبْعِج َكِصَضٍة ُيػِصي ِبَيا َأْك َدْيٍغ َآَباُؤُكْع َكَأْبشَ  اُؤُكْع اَل َتْجُركَف َأُيُيْع َأْقَخُب الُثُمُث َفِإْف َكاَف َلُو ِإْخَػة  َفؤِلُمِّ

ِكضًسا )َلُكْع َنْفًعا َفِخيَزًة ِمَغ َّللَاِ ِإَف َّللَاَ  َْ  ( 11 َكاَف َعِمضًسا 
 ) سػرة الشداء (

 كالجيغ مقجـ. 

 ْجة الفخض ديغ عم  السضت عشج الذافعضة كالحشابمة

إذًا: الذافعضة كالحشابمة عجكا حجة الفخض ديشًا عمى السضت، فإذا مات كعمضو حج كجب أف يحج عشو مغ تخكتو، 
، كأغمب الطغ مغ  أكصى بحلظ أك لع يػِص، فإف لع يكغ لو تخكة استحب لػارثو أف يحج عشو، كلكشو غضخ ممـد

 ـ: ىػ كارثو ؟ االبغ مغ صمبو ككدبو، لقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبل
 )) ِإَف َأْشَضَب َما َأَكَل الَخُجُل ِمْغ َكْدِبِو َكِإَف َكَلَج الَخُجِل ِمْغ َكْدِبِو ((

 ]الشدائي عغ عائذة َرِضي َّللاَُّ عشيا[

فاستحب لػارثو أف يحج عشو، كالمغة العخبضة دقضقة، فإف حج عشو بشفدو أك أرسل مغ يحج عشو سقط الحج عشو، 
يػِص، كما تخؾ تخكة، فعمى الػارث أف يحج عغ أبضو أك يخسل مغ يحج عشو، كعشجئح تبخأ  كىشاؾ حالة ثالثة، لػ

ذمة السضت مغ ىحه الفخيزة، حتى عشج الدادة الذافعضة كالحشابمة لػ حج عشو أجشبي جاز، كريخه، كإف لع يأذف 
بغضخ إذف الػارث، كلػ  لو الػارث فضرح أف يحج عشو أجشبي، كالحجة صحضحة، كتبخأ ذمة السضت كسا يقزي ديشو

كاف لخجل عع أؼ كالج زكجتو، كعمضو ديغ، كالػرثة جاىمػف فحىب كدفع الجيغ عغ عسو، ىل ىحا مقبػؿ ؟ نعع 
مقبػؿ، كالدادة الذافعضة كالحشابمة مأخحىع ىحا الحكع مغ تذبضو الشبي الحج بالجيغ، فسا داـ الشبي شبو الحج 

رث أك لع يأذف، كإف تخؾ تخكة أك لع يتخؾ، كإف كصى أك لع يػِص، بالجيغ يقزى عشو مغ أجشبي إف أذف الػا



 كتاب الفقه اإلسالمي : العبادات الشعائرية لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1275 

 فمحلظ اإلنداف الحخيز عمى سبلمة كالجه مغ السؤاخحة بعج السػت أف يحج عمضو تبخعًا. 

 ػ أف تكػف نفقة الحج مغ ماؿ اآلمخ كميا: 2

ًثا، كقج يكػف الحاج نفدو كالذخط الثاني أف تكػف نفقة الحج مغ ماؿ اآلمخ كميا، كاآلمخ بالحج قج يكػف كار 
كصضًِّا، كسذمػؿ أكصى في حضاتو، فحج عشو إنداف في حضاتو، ىحا اسسو اآلمخ، كاآلمخ إما اإلنداف نفدو 
السكمف بالحج، كلع يحج لسخض مدمغ أصابو، أك الػصي، أك الػارث عغ كالجه، فَأف تكػف نفقة الحج مغ ماؿ 

التستع كالقخاف، فيسا عمى الحاج عشجىع، أؼ ىػ كمفظ أف تحج عشو، اآلمخ كميا أك أكثخه عشج الحشفضة، سػػ دـ 
كلع يكمفظ أف تتستع تجخل بعسخة كتتحمل، كتعضر أنت عذخة أياـ تغتدل كتتصضب، بل كمفظ بحجة الفخض إفخادًا 
أ ذمة لحلظ دـ التستع الخسدة آالؼ عمى الحاج، ال عمى اآلمخ بالحج، إال الػارث إذا تبخع بالحج عغ مضتو، تبخ 

 السضت إذا لع يػص بالحج عشو.

كلػ أخحنا أكسع حكع عشج الذافعضة، أكصى أك لع يػِص، تخؾ مااًل أك لع يتخؾ، أذف الػارث أك لع يأذف، فيي 
 ست حاالت، كارثو أك أجشبي عشو، ىحا أكسع حكع عشج الدادة الذافعضة كالحشابمة.

 كعشج األحشاؼ يجب أف يػصي، انصبلقًا مغ قػلو تعالى:

ْنَداِف ِإاَل َما َسَع  )  (  39﴿ َكَأْف َلْضَذ ِلئْلِ
 ) سػرة الشجع (

أك الػارث ألنو مغ كدب السضت، فضجػز أف يحج عشو، أما الذافعضة كالحشابمة فقج أجازكا أف يتبخع بالحج عغ 
 الغضخ مصمقًا، كسا يجػز أف يتبخع بقزاء ديشو مغ أؼ شخز كاف، كتبخأ ذمتو.

بي عمضو الربلة ك الدبلـ مات أحج أصحابو فقبل أف يرمي عمضو سأؿ أعمضو ديغ ؟ قالػا: نعع، كمخة قمت لكع: الش
قاؿ: صمػا عمى صاحبكع ػ لع يرِل عمضو ػ قاؿ أحجىع: عمّي ديشو، سألو في الضـػ التالي أدفعت الجيغ ؟ قاؿ: ال، 

فعت الجيغ ؟ قاؿ: نعع، قاؿ: اآلف ابتخد جمج سألو في الضـػ الثالث أدفعت الجيغ ؟ قاؿ: ال، سألو في الضـػ الخابع أد
صاحبظ، ابتخد جمجه ال بالتعيج، بل بأداء الجيغ، ألف الذيضج الحؼ قجـ نفدو في سبضل هللا يغفخ لو كل ذنب إال 

 الجيغ.
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 ػ أف يحج عشو مغ كششو إذا اتدع ثمث التخكة: 3

جل مغ سكاف دمذق، أما سػؼ كيذتخط أف يحج عشو مغ كششو، فيػ مغ سكاف دمذق يجب أف يحج عشو ر 
ًا مخترخًا، يحـخ يـػ عخفة، كيرعج إلى عخفة، كيجمذ ربع  نكمف رجبًل مغ مكة نعصضو ثبلثة آالؼ يحج حجِّ

 ساعة كيشدؿ، أك إنداف كّكل بالخمي، كانتيت العسمضة، كىحه ثبلثة آالؼ، فيحا غضخ مقبػؿ.

خؾ مئتي ألف، فثمث التخكة ستػف ألًفا، تكفي حجة يذتخط أف يحج عشو مغ كششو إذا اتدع ثمث التخكة، فإْف ت
إنداف مغ كششو دمذق مثبًل، فضذتخط أف يحج عشو مغ كششو إذا اتدع ثمث التخكة، كإف لع يتدع يحج عشو حضث 
يبمغ عشج الحشفضة كالسالكضة، فتخؾ مئة ألف تكفضو ثبلثػف ألًفا مغ عساف، فخجل لو قخيب مغ عساف، أك رجل مغ 

لثبلثضغ مغ أيغ تكفي مغ دمذق أـ مغ عساف أـ مغ تبػؾ ؟ ىحا عشج الحشفضة، أما عشج الذافعضة تبػؾ، بيحه ا
كالحشابمة فضعتبخ اتداع جسضع ماؿ السضت، ألنو ديغ كاجب، فإذا كمَّفْت الحجة مئة ألف نأخحىا كميا إلى الحج، 

 كىحا عشج الذافعضة.

ه دمذق السضقات ىػ رابغ، قبل ججة بسئتي كضمػ متخ، كيػجج رأؼ معتجؿ يجب أف يحج عشو مغ السضقات، باتجا
كىحا ىػ السضقات، أما الحشابمة فضرخكف عمى أف يشػب عشو مغ بمجه، فرار الحج مغ بمجؾ، أك السضقات، أك مغ 

 أؼ مكاف يدسح لظ السبمغ بالحج عشو. 

 ْكع السأمػر بالحج عغ الغضخ: 

يقبل الحج إال مغ ىحا الذخز، فضجب أف يحج السأمػر  السػصي أك الػارث أعصى تػجضيًا لذخز بحاتو، فبل
 بشفدو، ىكحا نز الحشفضة كالذافعضة كالسالكضة.

فمػ مخض السأمػر، أك حبذ، فجفع الساؿ إلى غضخه بغضخ إذف السحجػج عشو، ال يقع الحج عمى السضت، فخجل لو 
و بعس األخػة ال سقضسضغ في الدعػدية، فضرمي ثقة بذخز، كالثاني ديشو رقضق، كلقج سسعت عغ حج يحجُّ

العرخ في ججة يـػ عخفات، ثع يخكب سضارتو، كيخػ الصخيق إلى مكة سالًكا، كال يػجج أحج كال سضارة، فضجخل إلى 
الحـخ بسكة، كالكعبة فارغة، ألّف الكل في عخفات، فضصػؼ حػؿ الكعبة في ثمث ساعة، كيدعى في ثمث ساعة 

يرل إلى عخفات كيجمذ، ثع تغضب الذسذ كيخػ الصخيق سالكًا فضخجع  ثانضة، كالصخيق إلى عخفات سالظ، ثع
كيخمي جسخة العقبة، كيػكل في الخمِي، كانتيى الحج، أنا لي ثقة بخجل كرع أعخفو، يؤدؼ الحج بذكل متقغ، 
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 كسضبقى عذخة أياـ أك عذخيغ يػمًا، كىحا حج في ثبلث ساعات.
إذا أناب السػكل بالحج رجبًل لضحجَّ عغ السضت لع يرح، كلػ مخض السأمػر، أك حبذ، كدفع الساؿ إلى غضخه 
بغضخ إذف السحجػج عشو ال يقع الحج عمى السضت، كالحاج األكؿ كالثاني ضامشاف نفقة الحج، يجفع الخسدضغ ألفًا، 

أف تحج عشي كىحا السبمغ كأنت اصشع ما تذاء،  ألف شخط السػصي أف يحج فبلف، إال إذا قاؿ اآلمخ: أنا ككمتظ
فإذا لع تدتصع كككمَت إندانًا صالحًا جاز، إلشبلؽ الضج، فضجػز لمحؼ يحج عغ السضت أف يػكل غضخه بيحا 

 اإلشبلؽ، أما إذا ُكِجج تقضضج فبل يجػز. 

 ػ أف يحـخ مغ السضقات بالحج كالعسخة عغ الذخز الحي يحج عشو كيحكخ اسسو: 4

كط الحج عغ الغضخ: أف يحـخ مغ السضقات بالحج كالعسخة عغ الذخز الحؼ يحج عشو، كيحكخ اسسو كسا كمغ شخ 
أمخ بو مغ غضخ مخالفة، لبضظ حجًة عغ فبلف، أك لبضظ حجة عغ فبلنة، الميع تقبميا مشي كيدخىا لي، لبضظ الميع 

خدًا فقخف أك تستع فيػ مخالف كضامغ لبضظ، كفي أثشاء اإلحخاـ يحكخ اسع الحؼ يحج عشو، كلػ أمخه أف يحج مف
 لشفقة القخاف كالتستع.

 ػ عم  السأمػر أف يكػف مدمسًا بالغًا عاقبًل: 5

 كُتذتخؾ أىمضة السأمػر برحة الحج أف يكػف مدمسًا بالغًا عاقبًل.

 ػ ال يذتخط أف يكػف السأمػر قج ّْج ْجة اإلسبلـ عشج الحشفضة ك العكذ عشج الذافعضة: 6

أف يكػف السأمػر قج حّج حجة اإلسبلـ عشج الحشفضة، بل ترح ىحه الحجة البجلّضة، كتبخأ ذمة السضت مع كال يذتخط 
الكخاىة التحخيسضة، فالذخز الحؼ ال يعخؼ كلع يحج، كحج عغ الغضخ نقػؿ: ىحا الحج فضو كخاىة تحخيسضة، كلكغ 

جاؤكا بيحا الحكع ؟ ألف الخثعسضة ما سأليا الحج سقط عغ السضت، كإف كاف قج ارتكب الكخاىة التحخيسضة، مغ أيغ 
الشبي، بل قاؿ ليا: حجي عغ أبضظ، فمػ أف إندانًا حج عغ الغضخ، بخأْت ذمة السضت، سػاء أكاف حاجًا أك غضخ 
حاج، كإذا لع يحج كقع فضسا يدسى بالكخاىة التحخيسضة، إال أف الذافعضة كاألحشاؼ اشتخشػا أف يكػف الحاج عغ 

 نفدو، كالجلضل استجلػا: الغضخ قج حج عغ
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، َقاَؿ: َأخ  ِلي َأْك َقِخيب  )) َأَف الَشِبَي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َسِسَع َرُجبًل َيُقػُؿ َلَبْضَظ َعْغ ُشْبُخَمَة، َقاَؿ: َمْغ ُشْبُخَمةُ 
َج َعْغ َنْفِدَظ  ُْ َجْجَت َعْغ َنْفِدَظ، َقاَؿ: ال، َقاَؿ:  َْ َج َعْغ ُشْبُخَمَة ((ِلي، َقاَؿ:  ُْ  ُثَع 

ُ َعْشُيَساُ [  ] أبػ داكد كابغ ماجة َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ

 فيحا الحجيث يبضغ أنو يشبغي أف تحج عغ نفدظ أكاًل.

أّما حج الشفل عغ الغضخ، فسخة أخت كخيسة سألتشي عبخ الياتف أنيا حجَّت الفخض، كقالت: إني مذتاقة لمحج، 
عقج زكاج صػرؼ عمى رجل، كسأذىب معو إلى الحج ألنشي مذتاقة إلى الكعبة، قمت ليا: إّف  كسػؼ أكتب

أقجس عقج في األرض ُيمعب بو مغ أجل حجة نافمة ؟ أنت حججت حجة الفخض، فبل يجػز أف تدتخجمي ىحا 
 األسمػب في حجة نافمة.

اإلسبلـ، كالعقل، كالتسضضد، كالشضة، كذلظ  ىحه الذخكط لمحج الفخض، أما الحج الشفل فبل يذتخط فضيا شيء ؛ إال
التداع باب الشفل، فإنو يتدامح في الشفل ما ال يتدامح في الفخض، كىحا محىب اإلماـ أحسج كأبي حشضفة، كأجازه 

 السالكضة مع الكخاىة. 

 الحج فخض عم  كل مدمع:

 ممخز ىحا السػضػع السخترخ أف الحج فخض، قاؿ تعالى: 
ُج اْلَبْضِت َمِغ اْسَتَصاَع ِإَلضْ ﴿ ِفضِو َآَيات   ِْ ِ َعَم  الَشاِس  ـُ ِإْبَخاِىضَع َكَمْغ َدَخَمُو َكاَف َآِمًشا َكّلِلَِ ِو َسِبضبًل َكَمْغ َبضَِّشات  َمَقا

 (  97َكَفَخ َفِإَف َّللَاَ َغِشّي َعِغ اْلَعاَلِسضَغ )
 ) سػرة آؿ عسخاف (

يحج فيػ في كفخ جدئي ؛ أؼ كفخ بيحه الفخيزة، كمغ استصاع أف فسغ مكشو هللا برحتو كمالو أف يحج كلع 
يحج كلع يحج، فإف شاء مات غضخ مدمع فبل عمضو ذلظ، ألنو كفخ كأكسع حكع شخعي أّف السضت أكصى أك لع 
ضخ يػِص، تخؾ تخكة أـ لع يتخؾ، أذف الػارث أـ لع يأذف، كاف الحاج عشو كارثًا أك أجشبضًا، فإنيا تبخأ ذمتو بحج الغ
عشو، كىحا أكسع حكع شخعي، كاألحشاؼ قالػا: يشبغي أف يػصي أك يجدئو أف يحج عشو ابشو، أك كارثو، مغ مالو 
الذخري، كالحج أكسل مغ بمج السػصي، كخجل مقضع بالقاىخة فسغ القاىخة، كمقضع بجمذق فسغ دمذق، إال إذا 

 كاف السبمغ قمضبًل فالحج حضشئح مغ السضقات.
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 أْاديث عغ الحج:

ثسَّة بعس األحاديث عغ الحج نختع بيا الجرس، كنعػد إف شاء هللا تعالى إلى مػضػعاتشا الستدمدمة، بعج الحج، 
 كيكػف الجرس القادـ إف شاء هللا تعالى بعج السغخب. 

 َكَرُسػِلِو، ِقضَل ُثَع َماَذا، َقاَؿ: ِجَياد  ِفي )) ُسِئَل الَشِبُي َصَم  َّللَاُ َعَمْضِو َكَسَمَع َأُي األْعَساِؿ َأْفَزُل، َقاَؿ: ِإيَساف  ِباّلَِلِ 
ّج َمْبُخكر  (( َْ  َسِبضِل َّللَاِ، ِقضَل ُثَع َماَذا، َقاَؿ: 

ُ َعْشُو [  ]البخارؼ عغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

َج َىَحا اْلَبْضَت َفَمْع َيْخُفْث َكَلْع َيْفُدْق َرَجَع َكَسا َكَلَجْتوُ  َْ  ُأُمُو (( )) َمْغ 
ُ َعْشُو [  ]البخارؼ عغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

 ا (()) اْلَحَجُة اْلَسْبُخكَرُة َلْضَذ َلَيا َجَداء  ِإال اْلَجَشُة، َكاْلُعْسَخُة ِإَل  اْلُعْسَخِة َكَفاَرة  ِلَسا َبْضَشُيسَ 
ُ َعْشُو [  ]الشدائي عغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

ّج َمْبُخكر  (()) َيا رَ  َْ  ُسػَؿ َّللَاِ َنَخى اْلِجَياَد َأْفَزَل اْلَعَسِل َأَفبل ُنَجاِىُج، َقاَؿ: ال َلِكَغ َأْفَزَل اْلِجَياِد 
ُ َعْشَيا [ ّـِ اْلُسْؤِمِشضَغ َرِضي َّللاَّ  ]البخارؼ َعْغ َعاِئَذَة ُأ

ـٍ َأْكَثَخ ِمْغ َأْف ُيْعِتَق َّللَاُ ِفضِو  ـِ َعَخَفَة َكِإَنُو َلَضْجُنػ ُثَع ُيَباِىي ِبِيُع اْلَسبلِئَكَة َفَضُقػُؿ )) َما ِمْغ َيْػ َعْبًجا ِمَغ الَشاِر ِمْغ َيْػ
 َما َأَراَد َىُؤالِء ((

 ]مدمع َعِغ اْبِغ اْلُسَدضَِّب[

غفخت ليع، يغفخ يـػ عخفة يـػ العتق مغ الشار، " اشيجكا يا مبلئكتي أف عبادؼ جاؤكني شعدًا غبخًا، اشيجكا أني 
ليع كيمقي في ركعيع أنو غفخ ليع "، ككأف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ استذخؼ السدتقبل، سػؼ يكػف مبليضغ 

 مسمضشة، كازدحاـ شجيج:

ـُ ِسَشاٍف: َما َمَشَعِظ َأْف َتُكػنِ  َجْجِت )) فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ بحكسة بالغة اِلْمَخَأٍة ِمَغ األْنَراِر ُيَقاُؿ َلَيا ُأ َْ ي 
ِجِىَسا، َكَكاَف اآلَخُخ َيْدِقي عَ  َْ َج ُىَػ َكاْبُشُو َعَم  َأ َْ َمْضِو ُغبلُمَشا، َمَعَشا ؟ َقاَلْت: َناِضَحاِف َكاَنا ألِبي ُفبلٍف َزْكِجَيا 

َجًة َمِعي (( َْ َجًة َأْك  َْ  َقاَؿ: َفُعْسَخة  ِفي َرَمَزاَف َتْقِزي 
  َعْشَيسا [ ]البخارؼ َعْغ ابغ عباس َرِضي َّللاَُّ 
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 مغ ْج الفخض األكل  أف يكثخ مغ العسخة لضفدح السجاؿ لآلخخيغ:

إذًا إذا حجَّ اإلنداف فمضفدح السجاؿ لسغ لع يحج، ألنو كسا قمت لكع سابقًا: سجادة تتدع لخسدضغ مرمضًا، يػجج 
خة أك مختضغ، فاألكلى أف يكثخ عشجنا ثبلثسئة إنداف، خسدػف مشيع لع يرلِّ الفخض، فإذا اإلنداف حج الفخض م

مغ العسخة، كىي عمى مجار الدشة، كسسعت في مكة السكخمة أنيع جاؤكا بالخبخاء مغ أمخيكا لتشطضع الحج، فجرسػا 
الػضع فػججكا أربعة مبليضغ في كل سشة، فأعصػا خصة رائعة !!! أف يكػف الحج كل شيخيغ في دكرة، أؼ عمى 

 ؼ !!!. ست دكرات، ىكحا خخجػا ىحا الخأ
َجًة َمِعي (( َْ َجًة َأْك  َْ  )) َفُعْسَخة  ِفي َرَمَزاَف َتْقِزي 

ُ َعْشَيسا [  ]البخارؼ َعْغ ابغ عباس َرِضي َّللاَّ

ْت ) َلْضَذ َعَمْضُكْع ُجَشاح  َفَشَدلَ  ))َكاَنْت ُعَكاُظ َكَمَجَشُة َكُذك اْلَسَجاِز َأْسَػاًقا ِفي اْلَجاِىِمَضِة َفَتَأَثُسػا َأْف َيَتِجُخكا ِفي اْلَسَػاِسعِ 
 َأْف َتْبَتُغػا َفْزبًل ِمْغ َربُِّكْع ( ِفي َمَػاِسِع اْلَحجِّ ((

ُ َعْشَيسا [  ]البخارؼ َعْغ ابغ عباس َرِضي َّللاَّ

َفَتَأثَُّسػا أؼ شعخكا بحخج، كشعخكا أنيع آثسػف، فإذا كانت لئلنداف تجارة معضشة، كبعج أف انتيى الحج بحث عغ 
 كشحشيا، فبل يػجج مذكمة.مػاد 

ىحا السػضػع أنا اختختو، فإذا أحب إنداف أف يحج عغ غضخه، فمضخاجع نفدو إذا كاف ىشاؾ أقارب، كالج، كالجة ما 
حجت، كما أكصت بالحج، فضجػز لبلبغ أف يحج عغ كالجتو، تخكت أك لع تتخؾ، أذنت أك لع تأذف، أكصت أك لع 

فبلبج مغ أف يحج عغ الغضخ، كىحا ىػ الحكع الذخعي الػاسع عشج الذافعضة تػِص، أذف كارثيا أك لع يأذف، 
 كالحشابمة، أما األحشاؼ فضجب أف يكػف مػصى، أك أف يحج ابشو عشو مغ دكف إذف كال كصضة.

 كالحسج هلل رب العالسضغ 
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