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 عند قوله تعاىل: -رمحه اهلل تعاىل  -قال اإلمام ابن كثري 

 المتن 

ُووا  ﴿" اِظ ا ظ ظ ا   حَا  قَا
ظ
ا
ظ
وا   قوومو ََََََََََََِ ا  اا  اِلوو

اظ ُا الصَََََََََََا  اا
اةظ لاوا َلا الصَََََََََََا ِظ ِ ٢٣٨عا  ِْ ِظ َِا جَا (  ِارظ اًلا أاِا  وِم 

ْا   و ِعلامو و ووا تا ِ تاكو ا َلا ِم ما كو لاما َما عا ا كا اا ا ا رو ِااِذكو نِ وِم 
ا أامظ ِظذا ِا ا  ِكباا ا  [. ٢٣٩ -٢٣٨] البقرا:  ﴾( ٢٣٩رو

ِ د حدا، ا اأ،ات او كَم ياب  ح الصَََََََََََح ح   يأمر تعاىل باملح اُِة عَل الصَََََََََََلواة ح أاقاحاو احظ

ا : أي العمل أِضَََََل: قال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: ََََََأو  رََََََول اهلل  -يض اهلل عنه ر -عن ابن مسَََََعو،     الصَََََُ

لََدين ((وقلََ : يم أي: قََال:     اجل ََا، ح ََََََََََََب ََل اهلل ((وقلََ : يم أي: قََال:  عَل اق  ََا ((و      بر الوا

 و الو اَ ز،ته لزا،ين.ملسو هيلع هللا ىلصّديني هبن رَول اهلل قال: حا 

ّص من ب ن ا بمزيد ال أك د الصُا الوَ  . ِا  ا

 .د اِ لف السلف ااخللف ِ  ا: أي صُا  ي:"قا

 الشرح 

 بسم اهلل الرمحن الرح م

احلمد هلل رب العامل و اصََََََل اهلل اََََََلم ابارو عَل عبدب ارََََََوله  ب نا حمدو اعَل  وه اصَََََحبه  

ّلم تسل َما كثرياا. َا  ا

َََِ  ﴿: -جل اعُ  -يقول ربنا   اِلوو
ُاظ الصََا  اا

اةظ لاوا َلا الصََا ُووا عا
اِظ  قاا ظ ظ ا حا

ظ
ا
ظ
وا   قوومو ] البقرا:   ﴾ ا  اا

٢٣٨ .] 
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 َل الصُا. نا األمر باملحاُِة ع

ُووا  ﴿قَال:  -جَل اعُ  -ااهلل  اِظ ا و أبلغ من قول القَاتَل:  اح ُوا(ف ِكلمَة   [و ٢٣٨] البقرا:  ﴾حَا

رص من كلمة  اح د(.   حاِظد( أبلغ ح الدًللة ااحلظ

 كر الك   ة. ف املحاُِة عَل الصُاو ِلم يذك -جل اعُ  -يم َل يوب  اهلل 

صالة  ا ال ي كاْ النبي :  ي وكيفية احملافظة على ال ََُ ََاْ الصََ ََن اإل سََ ََل  اف لدًللة   ملسو هيلع هللا ىلصبأْ يصََ يصََ

نة.   صلوا كَم رأي موين أصن ((: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ل القر ْ الذي بّ ن ه السُّ ما  ف ا ذا من ُمو

ا بَاملحَاَُِة عل  َا ح أ ا عَل الصَََََََََََُ نَا،ا  هبَاو اح ااجبَ َِاملحَاَُِة اذا احَا  اقَاحَاو اح أمَاكن َا ال ي يو

نن ا امس حباحا. َو  اأركاهنا ارشاط ا ا

 هبا. -جل اعُ  -ا ذب  ي الصُا الرشع ة ال ي يأمر اهلل 

ر أ َل العلم أْ األمر بَاملحَاَُِة  نَاو ااْ كَاْ أصَََََََََََالَةا األمر الثالاي:   كا  يَدل عَل ال رات،و اًل أهَه ذا

ا ي ضمن النواِل ن لألمر الواجبو  أيضا ب.االرااتبو ِ كوْ األمر مو ضمِّ  الألمر املس حا

ر احلاِد ابن كثري  كا ح أال ت سََََريب اذب احية حدين ابن مسََََعو، أهه َََََأل رَََََول   -رمحه اهلل  -اذا

    الصُا عَل اق  ا ((.: أي العمل أِضل: قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ا ،ل لمه عَل أع   ا عَل  ري ا ملسو هيلع هللا ىلصاء النبي ااب د ا  بالصََََََُ  ي  من األعَملف الذلك كاْ أاِمر الصََََََُ

اف ِِذا صََلح  صََل   ب عل ه العبد: الصََُ اَََا ب عل ه العبد يوم الق امة ح عملهو أال ما ُيو اَََا أال ما ُيو

 َاتر العملو ااذا ِسدة ِسد َاتر العملو كَم ح احلدين.
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 المتن 

 صب .  "ِق ل: اهنا ال

ا عن عنو ااب  ن عباس.حكاب مالك ح املوطأ بُ ا

نَا  ِ  َاو ارِ   ِاقا ارا  ال ربيو عن أيب رجَاء الع َار،ي قَال: صَََََََََََلَ   ِلف ابن عَباس ال ،رو 

ِر ا أْ  قوم ِ  ا قا   .  يديهو يم قال:  ذب الصُا الوَ   ال ي أومظ

ا عن أيب العال ة قال: صَََََََََل   ِلف عبدالله بن ق   ا ال دااو ِقل   ارا  أيضَََََََََا بالبرصَََََََََا صَََََََََُ

 اىل جا بي: ما الصُا الوَ  : قال:  ذب الصُا.   ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل لرجل من أصحاب رَو

ا عن جابر بن عبدالله قال: الصُا الوَ  : صُا الصب .  ارا  أيضا

و اأه و اُمََا ََدو اعكرمََةو ا ري مو ا و الََذي  احكََاب ابن أيب حََاتمو عن ابن عمرو اأيب أومََامََة

ا بقولََه:    ﴿ اّص عل ََه الفََََََََََََاِعيو ح ،ََ 
ظ
ا
ظ
وا   قوومو ا ظ ظ ا اا ا  -عنََدب-االقنوة  [و ٢٣٨] البقرا:  ﴾قََا ح صَََََََََََُ

 الصب !

 ، رظ تا ت  رباع    مقصََََورت و اا و ا ي ب  صََََُ ََا ِن قال:  ي الوَََََ   باع بار أهنا ًل توِقرصََ امن م ما

 امل رب.

 .اق ل: ألهنا ب  صُيت ل ل ج ري ِ "

 

 الشرح 
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ََأوةو ااْ كاْ ال ََ أيت معنا-راج   ذا القول من األقوال القوية ح املسَََََ ا العرصَََََََف   -كَم ََََََ ََُ  ي صَََََ

ِن جاء بعد مو االذي عل ه  اّص احلدين   .-كَم َ أيت-الذي عل ه مجا ري أ ل العلم من الصحابة اما

 المتن 

 "اق ل: اهنا صُا الُ ر.  

ََول اهلل  ََنِّ   ملسو هيلع هللا ىلصِرا  أمحدو عن زيد بن ياب  قال: كاْ رَََََََََ ََن الُ ر باااجراو اَل يكن يوصََََََََ يصََََََََ

ا أ َََد  ََََِ ا   ﴿و من او ِنزل : ملسو هيلع هللا ىلصب النبي عَل أصَََحاصَََُ  اِلوو
ُاظ الصَََا  اا

اةظ لاوا َلا الصَََا ُووا عا
اِظ ]  ﴾حا

 [. ٢٣٨البقرا: 

 ارااب أبو ،اا،.    اْ قبل ا صُت  ابعد ا صُت  ((واقال:  

 ارا  ابن جريرو عن زيد بن ياب و ح حدين رِعه قال: الصُا الوَ   صُا الُ ر.  

ي ع اظ ََة عَل اِ ُق عن مو ا و قول عراا بن نه أهنا الُ ر: امماِن رو ََع دو اعاتفََََ ابن عمرو اأبو َََََ

 الزبريو ارااية عن أيب حن  ة.

 اق ل: اهنا صُا العرص.

 ء الصحابة ا ري م.قال الرتمذي االب وي: ا و قول أكثر علَم

 اقال ابن عبد الرب:  و قول أكثر أ ل األثر.

  كفَََََََََََف امل   و ح تب    بن ِلف الَدم َاطي ح ك َابَه املسَََََََََََم اقَال احلَاِد أبو حمَد عبَد امل من

 الصُا الوَ  : اقد  ارصا ِ ه أهنا العرص.
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ندبو اأيب  احكاب عن عمرو اعنو اابن مسَََََعو،و اأيب أيوبو اعبدالله ابن عمراو اََََََمرا بن جو

ََلمةو اعن ابن عمرو اابن عباسو اعاتفَة  ََع دو اح صَةو اأم حب بةو اأم  عَل الصَح     ريراو اأيب 

 عن م.

بريو اابن َََََريينو ااحلسََََنو اق ا،او ا ري م ا و   ب شو اَََََع د بن جو ابه قال النخعيو ازر بن حو

 مذ ب أمحد ابن حنبل.

 - يوَََََفو احمدو ااِ ارب ابن حب ب ايالكي قال ابن املنذر: ا و الصََََح   عن أيب حن  ةو اأيب

 .- رمح م اهلل

لوو اايوم األحزاب:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عن قال: قال رَََول اهلل  االدل ل عَل ذلك ما راابو قال أمحدو       ََا ا

ا ((و ا اهلل قولووهبم ابو ووحم  ارا ألا و ما ا اِلعارصََِ ُا ُا الوَََ  و صََا نظ الصََا يم صََُ ا ب  العفََاءين: امل رب   عا

 االعفاء.

 .اأِرجه الف خاْ"

 الشرح 

ا الع    َََََََ لو ا عن الصَََََََُ: ملسو هيلع هللا ىلص ذا احلدين  اّص ح املسَََََََأوة ح قوله   رصَََََََ ((ا الوََََََََ  ف صَََََََُ

 لصُا الوَ  (. صُا العرص(  نا بدل من كلمة  ا

ََول اهلل  ّدم عَل احراء أا عَل  ملسو هيلع هللا ىلصا ذا تع   من ر قا و اًل  َك أْ املسَأوة اذا كاْ ِ  ا  اص ِِ ه يو

ِ د مكََا ََة األتمََة االعلَمءف الََذين  ََال وْ النا ص ح األقوال ال ي ِ  ََا اََََََََََََ نبََاد أا ِ  ََا اج  ََا،و م  حظ

ِن ِالف الناص ح املسأوة ربَم َل ي املسأوة. ص  عندب احلدينو أا َل يبل ه احلدينو أا  ري ذلك من  ألْ ما
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 األعذار ال ي ذكر ا األتمة.

ِِ  املُم عن األتمة األعُمو ا و ك ابمه        م ابن ت م ة ك اباا َََََمب را اأّوف ح ذلك  َََ إل اإلََََُ

 األتمة ح خمال   م للنصوص الرشع ةو ااألحا،ين النبوية. اِريدمه ح بابهو ِ ه ب اْ اعذار

 ِ ذا احلدين  اصٌّ ح املسأوة ح أْ الصُا الوَ    ي صُا العرص.

ِعَل  ََذاف مج   األقوال األِر  ًل تقوم مقََام  ََذا القولف ألْ القول الََذي يسَََََََََََنََدب الََدل ََل ايََدل  

ول قََابلََه األقوال األِر  ال ي مبنََا ََا عَل  عل ََه الََدل ََل ًل  ََََََََََََك  و القول الراج و ِن،ََد أْ  ََذا الق

  ﴿: -جل اعُ  -ا عَل أحا،ين ضََََََع  ةو ابعضََََََ ا عَل  يارو ُِ  ََََََك أْ قول اهلل اًلج  ا،و ابعضََََََ 

َِ ا    اِلوو
ُاظ الصا  اا

اةظ لاوا َلا الصا ُووا عا
اِظ  أي صُا العرص. [ ٢٣٨] البقرا:  ﴾حا

يت ال ،ر االُ  ََ   باع بار أهنا ب  صَُ ََ   ا ي  ا ي او يت امل رب االعفَاءو ِ ي الو رو اصَُ

 الن ار.اَط ح 

 المتن 

"اأِرجه الفَ خاْو اأبو ،اا،و االرتمذيو االنسَاتيو ا ري ااحد من أصَحاب املسَا  د االسَننو  

 االصحاح من طرق ي ول ذظِكر ا.

ِ ل املرشك  رَول اهلل  ئٍذو  و اأصحابه عن أ،اء صُا العرص يومملسو هيلع هللا ىلصاحدين يوم األحزابو ا ا

راي عن مجاعة من الصَََََََحابة ي ِن  اّص من م ح رااي ه أْ  ول ذظِكر مو اا َمما ا   املقصَََََََو، رااية ما الصَََََََُ

 الوَ  :  ي صُا العرص.
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ا من حدين ابن مسعو،و االرباء بن عازب.  اقد رااب مسلم أيضا

ّة ح  ذا عن صحابة كثريين" ل امل لف احلاِد أحا،ين مجا  .يم  اقا

 الشرح 

، األحا،ين ح املسََََََأوة ِ سََََََ ق ََََََ ح ذلكو  أهه  -رمحه اهلل  -اِد ابن كثري طريقة احل يعني  ي يوورظ

ح   قَال بع، أ َل العلم املعَا،ينو قَالوا:  ك َاب احلَاِد ابن كثري ح ال  سَََََََََََري كَأهَه ك َاب  ري (و  

قبل الوا،عي   ..-رمحه اهلل  -يعني مماِن قال  ذا أا أ ار ال ه: الف إل/ مو

 ِلَمذا:

ا ما ُيكم عل  ا س ق  األحا،ين ح املسأوةو ايذكر طورقه يهأل  .-رمحه اهلل  - او اكثريا

 المتن 

 "يم قال: ِ ذب  صوص ح املسأوة ًل حت مل   ئاا.

ح احلدين الصََََح  و عن ابن عمر أْ رَََََول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصاي كد ذلك األمر باملحاُِة عل  او اقوله 

ِاات ه صُا العرص ِكقال:  ملسو هيلع هللا ىلص ِن  تظر أ له اماله ((.أهَم   ما   او

ا  ا ح يوم ال  مف  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن بوريدا بن احلوصََََ بو عن النبي اح الصََََح   أيضََََا راا بالصََََُ    باكِّ

و صُا العرص ِقد حبط عمله (( ِن تارا  ."ِِ ه ما

 الشرح 

ا الوَََََََََ     كمة من أْ الصََََََََُ  ذب األحا،ين كل ا تدل عَل منزلة العرصََََََََو َِم ذكرب العلَمء من احلظ
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ََاتل ااملناقي َصَََََ   ا ِ  ا من ال ضََََ ا
ظ
ََف ي َََل الرب،ين ،ِل اجلنة ((وبف لذلك ُا العرصََََ ِن صََََ ِن      ما    اما

و صُا العرص حبط عمله ((.  تارا

ظ   ﴿أقسَََم هبذا الزماْ:  -جل اعُ  -األْ اهلل  ََِ اِلعارصَ ٍ  ١اا ََِ ِو َ ي 
ْا لا ظ ا ََا ْا اإلظ سَ ] العرصَََ:  ﴾( ٢( اظ

داة: ااا القسَََََََََََمو   [ ٢-١ ّْ مو كَّ  كَداة عَل  َذا القسَََََََََََم عَل  َذا األمر  (و ا الُم(  لا ي(ف كل َا ما ا

 العُ مو ا و  ذا الزماْ الذي ِ ه صُا العرص.

 المتن 

رتني عاتفَة أْ أك ب   او عن أيب يو   موىل عاتفَة قال: أاما "ِأما احلدين الذي رااب اإلمام أمحد أيضَا

او قال : اذا  اِظ  ﴿بل    ذب احية: اا مصَََََََح ا َلا الصَََََََا  ُووا حا ََََََََِ ا  عا  اِلوو
ُاظ الصَََََََا  اا

اةظ  [ ٢٣٨] البقرا:  ﴾لاوا

 ِآذين.

لاِ  و ا  ذ   او ِأمل  عن:  ا العرصَ اقوموا  ِالَّم با ا الوََ   اصَُ    حاُِوا عَل الصَلواة االصَُ

 و ا كذا رااب مسلم.ملسو هيلع هللا ىلصقال : َمع  ا من رَول اهلل  هلل قا    ((و

ا ة أا ارا  ابن جريرو عن  اِ و أْ ح َصََََ  ة موىل اا أْ يك ب اا مصَََََح ا را ِقال : اذا بل    ذب  ما

ََََََََََََِ ا   ﴿احَية:   اِلوو
ُاظ الصَََََََََََا  اا

اةظ لاوا َلا الصَََََََََََا ُووا عا
اِظ ُِ تك ب َا ح   أومل  َا علَ ك كَم   [ ٢٣٨] البقرا:  ﴾حَا

 يقرؤ ا. ملسو هيلع هللا ىلصَمع  رَول اهلل 

ِاكا ب  ِته  را لا ا ا أاما ا العرصََو اقوموا هللُا    حاُِوا عَل الصََلواةو االصََ ا: ِلَّم با  الوَََ  و اصََُ

 قا    ((.

    الواا ((.قال  اِ : ِقرأة ذلك املصحف ِرأي  ِ ه 
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 كذلك. أااكذا را  ابن جريرو عن ابن عباس اعب د بن عمري أهنَم قر

ةالة ا الوََََََََََََ   بواا وتقرير املعالاض ا العرصَََََََََََ عَل الصَََََََََََُ الع ف ال ي تق يضَََََََََََ  : أهََه عا افا صَََََََََََُ

ّل  ِادا  َل أهنا  ري ا.ذلك عامل ايراف 

 وُأِجيب عن ذلك بوجوه  

ا  أحدها اي عَل أهه ِربو ِحدين عن أصَََََََََ  اأ،ح منهو ا ذا ُي مل أْ تكوْ الوا : أْ  ذا اْ رو

مظ ا  ﴿زاتداو كَم ح قوله:  بظ لو امِلوِ،رظ ََا ََِ ابظ ا ََ  اسَ
لظ  اا
لو اِحيااةظ ََِّ صَ كا  و ا

لظ ذا كا لظكا  ورظ  ﴿ [و ٥٥] األهعام:  ﴾اا ذا كا ي اا

وةا ااظبِ  لاكو  ما ما
ا ظ اأِلارِ را  اا

اةظ اا َما نا امِلووقظنظ ا لسا
ْا مظ و  اكو

لظ  [. 7٥] األهعام:  ﴾ضظ اا

ِ ف الََذااةو كقولََه:  ِ ف الصَََََََََََ ََاة ًل لعا اتاما النابظ ِّ ا  ﴿أا تكوْ لعا ََِا  اا
ظ
ولا ا ا ََََََََََََو ِن را

لاكظ ]   ﴾اا

بِّكا اأِلاعِ  ﴿اكقوله:  [و ٤٠األحزاب:  ما را ََِ بِّ ظ اَََََََََ ََا وا   ١ َلا َََََََََ ََا ِاسََََََََ لاقا  ِا ي 
ي قا ٢( الاذظ الاذظ دا   ( اا ِا ا را  ( ٢دا

جا امِلاِرعا    را ِِ ي أا
الاذظ  .اأ باب ذلك كثريا" [ ٤ - ١] األعَل:  ﴾( ٤اا

 الشرح 

 يعني ًل تق يض الواا ،اتَما أْ تكوْ ااا امل ايرا.

أْ عََاتفََََََََََََة تقول:  ةو ِكََ يم اْ بع، أ ََل العلم ذكراا أْ  ََذب قراءا ت سَََََََََََرييََةو ال سََََََََََََ   ي  يََ 

ا العرَصَََََ    ا الوَََََََ    ي صََََََُ    ِذكرحا عَل صََََََ    ا م  الواا  ((حاُِوا عَل الصََََََلواةو االصََََََُ

 عَل ت سري صُا العرص. حاُِوا عَل الصلواةو االصُا الوَ  و اصُا العرص ((

اتاما النابظ ِّ  ﴿: -جَل اعُ  -يعني ح قول اهلل  َِا  اا
ظ
ولا ا ا ََََََََََََو ِن را

لاكظ  نَا الواا ًل   [ ٤٠] األحزاب:  ﴾ ا اا
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 يق يض امل ايرا ب  الرَول اب  ِاتم النب  و اأْ املرا،: الع ف.

ر احلاِد  ناو قال:  كا ل أْ تكوْ الواا زاتدا"يم من املساتل ال ي ذا  ."ا ذا ُيو ما

ا ًل يقصد بَ  ال  زاتدا( ال ي ل   اا معن .طبعا

َِاتَدا منَهو  َذا ًل يوجَدو  لقر ْقَاعَدا عنَد أ َل العلم: ًل يوجَد ح ا  َذا يلزم منَه أْ  حرقمه زاتَد ًل 

او اًل يصَََََََََََ  قول البع، ح ذظِكر بع، األحرق   يكوْ ح القر ْ ما  و ل وو  ذا ًل يوجد ح القر ْ أبدا

ا اِلبالادظ  ﴿أهنا زاتدا  اذا
مو هبظ
مو بظ اوِ  ﴿اتدا  ناو أا ِ قول:  ًل( ز [ ١] البلد:  ﴾ًل أوِقسَََظ

ةظ مظ الِ ًل أوِقسَََظ  ااما
] الق امة:  ﴾قظ

ِثلظهظ  ﴿أا  [ ١ مظ  ًل الكاق قالوا: زاتدا. [ ١١] الفور :  ﴾لاِ  ا كا

 ِالعرب تقول:  ًل كذا( يعني أهني أِعل كذا.  نا تأك داة.

ةظ  ﴿ََََََِ   ااما
مو بظ اِومظ اِلقظ

د  [ ١] الق امة:  ﴾ًل أوِقسظ  ة  ح ل  أوقسم ب وم الق امة(و ا ذا أَلوب :لقول ي مو كِّ

ناّزب كُم اهلل العربو ُِ يصَََََََََََ  أْ يقَال: أْ ح القر   عن أْ يكوْ   -جَل اعُ  -ْ حرقمه زاتَدو يعني يو

 ِ ه من األحرق ما ًل ِاتدا منه.

ور  أهنََا اََا   -ربَم-معنََا ح أال الََدراس  -كَم ََََََََََََبق-اح   ح األحرق املق عََة ال ي ح أال السَََََََََََُّ

ّوْ من  ذب  -جل اعُ  - ْ كُم اهلل ْ القر،ًلًلة ذكر ا أ ل العلمو امن ذلك: أ كا  األحرق.مو

 المتن 

اقََد  اّص ََََََََََََ بويََه  َََََََََََ إل النحََاا عَل جواز قول القََاتََل:  مررة بََأِ ََك اصََََََََََََاحبََك(و ايكوْ  "

 الصاحب  و األخ   سهو ااهلل أعلم.
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ََه َل ي واترو ُِ يثبَََ   َ ََِ ََه قر ْ َِ اي عَل أهَ ََا اْ رو ََذا َل يو اأمَ ََد قر ْف ااَ ََه أمبمثَََل ِرب الواحَ ري  ثب َ

ّراء الذين تثب  احل،ة بقراءحمو  امل من  عثَمْ بن ع اْ ح املصََََََحف اإلم امو اًل قرأ بذلك أحد من القو

 ًل من السبعة اًل  ري م.

ا  مسَََََََََََلم: عن الرباء بن  ِارا إل  َذب ال ُاا املَذكورا ح  َذا احلَديَنو  اي مَا يَدل عَل  اسَََََََََََِ يم قَد رو

ما  ََََاء   ملسو هيلع هللا ىلصِقرأها ا عَل رَََََول اهلل  ا العرصََََ ((واة اصََََُ   حاُِوا عَل الصََََلزبو قال:  زل  عا

خا ا اهلل  َََََِ ا   ﴿و ِأهزل: -عز اجل  -اهللو يم  اسََََا  اِلوو
ُاظ الصََََا  اا

اةظ لاوا َلا الصََََا ُووا عا
اِظ  [ ٢٣٨] البقرا:  ﴾حا

 .-عز اجل  -العرص: قال: قد حدي ك ك ف  زل و اك ف  سخ ا اهلل  ِقال له رجل: أِ ي

ََخةا لل د رااية عاتفَة اح صَةو املعنا او اْ   -ا ي تُاا اجلا،ا-اا  ذب ال ُِعَل  ذا تكوْ   ا

 كا   الواا ،الة عَل امل ايراو ااًل ِل ُ ا ِقطو ااهلل أعلم.

 أيب حاتم عن ابن عباسو اح اَنا،ب  ُر. رااب ابناق ل: اْ الصُا الوَ    ي صُا امل رب. 

 اق ل: اهنا العفاء احِرا.

 ت سريب. واحدي حاِ ارب ال

ام  ل لة القدر ح احلول أا الفَََََََََََ ر  
اق ل:  ي ااحدا من اخلم و ًل بع ن او اأوهِبظما  ِ  نو كَم أوهبظ

 أا العرش.

ا الوَََ   ُمموص الصََلواة اخلم و رااب ابن أيب  حاتم عن ابن عمرو اح صََح ه  اق ل: بل الصََُ

ُار" ا  ا  .أيضا
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 الشرح 

ر بََاملحََاََُِة عَل الصَََََََََََلواة يم عا اف عأا  -اعُ  جََل -لو قََال قََاتََل: يََاذا اهلل  ا ما َل ذلََك صَََََََََََُ

 العرص:

 ِ قال:  ذا من باب ذظِكر اخلاص بعد العامف ملزيد اًل  َممو لل أك د عَل مزيد اًل  َمم.

ِ ف اخلََاص بعََد العََام ِ  ََذا ،ل ََل عَل زيََا،ا ال ََأك ََدو اعَل مزيََد ا  َممو ا و ،ل ََل عَل  اذا جََاء عا

 َل صُا العرص. احلرص عاحلرص اال أك د عَل

ا العفَََََاء   ا امل رب أا صَََََُ اي عن الصَََََحابة ح أهنا صَََََُ اكَم ذكر احلاِد ابن كثري ح أََََََا  د ما رو

ُار. ِعفو اِ  ا  ا  ِ  ا ضا

 المتن 

أبو عمر بن عبََدالرب النامريو امََام مََا اراء البحرو ااهنََا   "االع،ََب: أْ  ََذا القول اِ ََارب الفَََََََََََ إل

و اذ  ربا ِ ُهم  -اِ ارب إلحد  الكو نّة اًل أاثار. -اّطُعه احظ َو م عل ه ،ل ل من ك اٍب اًل   ما َل ياقو

ا تعارضََََََََ  عند م األ،لةو اَل يُ ر ام اجه الرتج  و اَل يق  اإلمجاص عَل   ا
ظ
قف ِ  ا  ِراْ ي اتاوا

 قول ااحد.

و ا ِعرتا ِعف بالنسبة اىل ال ي قبل او اا َم املدار امو الصب  االعرصو  النزاص ح  اكل  ذب األقوال ِ  ا ضا

ّ  املصري ال  ا" ِا اعا نة بأهنا العرصو  با   السُّ  .اقد يا
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 الشرح 

احلََاِد بن عبََدالرب لََه ،اااينو  ا من قول احلََاِد بن عبََدالرب. -رمحََه اهلل  - نََا ي ع،ََب احلََاِد 

رمحه   -ابن كثري اكو وبه أوم اة الكو بو ِكا   خمال  ه ل سََََََ  كمخال ة  ريبف الذلك قال  ذب العباراة 

َُه-"ااهنَا إلحَد  الكربو اذ اِ َارب : -اهلل   ِ نَّة  مَا َل يقم عل َه  -م  اّطُعَه احظ ،ل َل من ك َاب اًل ََََََََََََو

 .اًل أثر"

َل متن  مكََا ََة احلََاِد بن عبََدالرب  احلََاِدا ابن كثري( عن أْ يونكر عل ََه مثََل  ََذا القولف اذلََك ألْ  

َِاص عنَهو ا ََار للحقو االَد ّ، اخل َأواملقصَََََََََََو،  نَا اًل  صَََََََََ ْ قول العَاَلظ بَاخل َأ ًل  را َِِ و  ع ربا الو من عَاَلٍ مو

ا أ او ًل جيعله حق  نة أا كاْ من علَمء جيعله صََح حا ءا كاْ من علَمء أ ل السََُّ ّ، مماِن قالهو َََوا را او ااخل أ يو بدا

ّ، عَل كَل حَالف ألْ الواجَب: اًل  صَََََََََََار للحقف ا و مَا ،ل عل َه الَدل َل را صو اخل َأ يو من ك َاب   أ َل البَظدا

نّة النبي -جل اعُ  - اهلل َو  ِ ه. و أا مما اق  عل ه اإلمجاصو  ذا احلق الذي ًل  كملسو هيلع هللا ىلصو امن 

ّ، اخل أ را ق   :الكن   لف املعاملة للمخ ئو يو نة ِِ ه توعرا ئ من أ ل السَََََُّ
 عمو الكن اْ كاْ امِلوخ ظ

ق له مكا  هف ألهه ما أِ أ اًل  ََلهو اتوعرا ق له ِضََََ ََابق هو ايوعرا ا و مأجورمه عل هو كَم ح عن اج  ا،و له َََََ

لاه أجر ((.احلدين  ِا لاه أجراْو ااْ أِ أ  ِا     ِِْ أصاب 

ر لهو اًل كرامة له ح ذلك..   نّ  عل هو اًل يوع ذا ّ، عل ه اخل أو ايوفَََََا را ص ِِ ه يو اأما اْ كاْ من أ ل البظدا

 ياذا: ما ال رق:

ََداب اىل  ذا اخل أ اًل تأألْ صَاحب البدعة ما أ،ّ    الذي  و يسَري عل هو ال    و اج  ا،مه  صَ له ال ا

 ل اًل حراق ِ َم بوني عَل األصل من اج  ا،اة.أِ أ ِ هو  و عندب ا حراق ح األصلف ِلذلك حص
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نة ِِْ اج  ا،ب ح األصَََل صَََح  و الكنه اج  د ح أاِمٍر أا اََََ حسَََنهو أا كاْ له  ََُّ -أما صَََاحب السَ

 من األعذار. -ربَم

 ّ، د له املكا ةو  اخل أ منهعَل كل حالف رو ق له املنزلة.و الكن حتو ا  اتوعرا

نََة ااجلَمعََةف الََذين بََذلوا ح ََاحم للعلم اال عل مو  ا ََذا  و امل ع  ح ال عََامََل م  علَم ء أ ََل السَََََََََََُّ

ق ام قاِدر م ااج  ا، م. ق ام منزل  مو ايوعرا ق ام مكا   مو توعرا  ااِا،ا الناسو أْ توعرا

ل ح - جَل اعُ -العَل اهلل  عَا كمَة عُ مَة أْ  و ظئ اجا ََأوَة يرا َا طَالَب   ذلَك حظ لعَاَلظ ربَم ح مسَََََََََ

و  م ذلك أْ يوبّ  اهلل العلم أهنا من امِل كا
جل اعُ   -سََََََّلَمةو ِ أيت العاَلظ اجلل ل ا و ظئ ِ  او ِ كوْ من حظ

ّ ب  عَل كل حالف اذ اًلّتباص امل لاق  -  ُِ يو
صََمة اذا العاَلظ أما  ري رَََول   وملسو هيلع هللا ىلص و للنبي لعبا،ب أهه ًل عظ

او اا َم ما كاْ معه الدل ل. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ّ با  مو لقا  ُِ يو

ْ ََِالف الََد ّ ب  عَل ذلََكف ِل   لََه دء من ال قََدي و اًل ي لو طََالََب العلم ح ََِِ ل ََل ََِِ ََه ًل يو

باطلمه   -اْ ِالف  ََََ خه- ََََ خهو ِ كوْ كل ما يقوله  ذا الفََََ إل  و صََََوابمه ًل باطل ِ هو اكُم  ريب 

ّلدا امل عصب  أل  اِ م.قو  ذا حق ِ ه.ًل   ل امِلوقا

نة ااجلَمعةو اال ي َََََار عل  ا الصََََحابة  : ِِهنم  -ريض اهلل عن م اأرضََََا م  -أما طريقة أ ل السََََُّ

ِن ُيبوْ من أ  اِ م اعلَمت م. ّدموْ احلق االناص عَل أقوال ما قا  يو

ا كَارب  َذا القول عَل احلَاِد بن ح  -اهلل  رمحَه -ا َذا  و امل ع و ِ َذب الّل  َة النَاِعَة من احلَاِد 

ّدموْ الَدلَ ل م  احرتام مو ِ و أثن  علَ هو اقَال: امَام مَا اراء  عَبدالرب قَا َنة ااجلَمعَة يو  ،لَ لمه أْ أ َل السَََََََََََُّ
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ِ ُه"البحرو اقال:  ِ د الكرامة له "م  اّطُعه احظ  .-رمحه اهلل  -و ا ذا من حظ

 المتن 

  ﴿"اقوله تعاىل: 
ظ
ا
ظ
وا   قوومو سََََََََََ ك ن  ب  يديهو ا ذا  أي ِا ََََََََََع  ذل ل [ ٢٣٨] البقرا:  ﴾ ا  ظ  قاا ظ اا   مو

ا اِم انا  النبي  ّ او ملناِاته ايا اف ااذا يا سََََ لزم تاِرو الكُم ح الصََََُ ، عَل ابن مسََََعو،   ملسو هيلع هللا ىلصاألمر مو من الرا

ّلم عل ه ا و ح الصُاو اع ذر ال ه بذلكو اقال:  َا ْا ح الصُا ح   ِ ُ ((.   ا  لفو

ا  - صَََََح   مسَََََلم أهه حا لامي  - االسَََََُمعل ه الصَََََُ ح  تكلم ح -قال ملعااية بن احلاكم السَََََُّ

 ((.ْ  ذب الصُا ًل يصل  ِ  ا دء من كُم الناسو ا َم  ي ال سب   اال كبري اذظِكر اهللا  : -الصُا

لّ  ارا  اإلمَام أمحَدو عن عمر الفَََََََََََ بَاينو عن زيَد بن أرقم قَال: كَاْ م صَََََََََََاحبَه ح ع َد  الرجَل يوكا

او ح    زلََ   ََذب احيََة: ح احلََاجََ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ا ظ ظ ا  ﴿ة ح الصَََََََََََُ  قََا
ظ
ا
ظ
وا   قوومو ِر ََا  [ ٢٣٨] البقرا:  ﴾اا أومظ ََِا

 بالسكوة.  

 .رااب اجلَمعة َو  ابن ماجه"

 الشرح 

 قاا ظ ظ ا  ﴿: -جل اعُ  -يم قول اهلل 
ظ
ا
ظ
وا   قوومو  وة:ما  و القن [. ٢٣٨] البقرا:  ﴾اا

 القلبو االذي يُ ر ِ ه ِفوص اجلوارح االلساْ. و اخلفوص ح القنوت  

 أصل اخلفوص ح القلبو ايُ ر أثر  ذا اخلفوص ح اجلوارحو اح اللساْ.

ِعل الذقوْ عَل الصََدارو اًل ح الّ باكيو اا َم أصََل  ا ح طأطأا الرقابو اًل ح جا ِل   اخلفََوص اذا
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 عَل اجلوارح.ل اال دبرو اي ير بعد ذلك القلب بال أمّ اخلفوص يكوْ ح 

وا  ﴿: -جَل اعُ  -ِقَال اهلل  قوومو ُووا  ﴿بعَد قولَه:  [ ٢٣٨] البقرا:  ﴾اا اِظ ا و أاِمرمه  - [ ٢٣٨] البقرا:  ﴾حَا

بالعبا،او   -َبحا ه اتعاىل  -و ِ  ه اِرا، اهلل -جل اعُ  -: أي قوموا ح صُتكم هلل -م صل بالصُا

 .-جل اعُ  - له كوْ الق ام اًلُِ ي

قوو ﴿  قاا ظ ظ ا اا
ظ
ا
ظ
وا    [. ٢٣٨] البقرا:  ﴾مو

 والقيام هنا  قال أهل العلم يتضمن أمرين 

ِجلو الق ام:  الوقوق( هلل  - او اال عبد له  -َََََََََََبحا ه اتعاىل  -ي ضََََََََََمن ق ام الرِّ جل  -ح الصََََََََََُ

 .-اعُ جل  -ا( ًل جتوز اًل هلل ح الصُ -ىل َبحا ه اتعا -و ِ ذب العبا،ا  الق ام هلل -اعُ 

ن عل ه. - كا ا ي ضمن امِلوِكن عَل اليشءو يقال:  أقام عَل كذا( يعني اَ مر عل ه اما  يم أيضا

 -ِ كوْ احية ،الة عَل املعن  و ا ذا يفَََََََََمل َمو احية تفَََََََََمل املعن  و ِ كوْ املرا،: أْ تق وا هلل 

ّبدكم هللاتداموا عَل  و اأْ تس مراا -َبحا ه اتعاىل   .-جل اعُ  - ذا األمر ح تاعا

ا-اِ ه أْ اخلفوص  ق هلل  -أيضا  .-َبحا ه اتعاىل  -عبا،ا تورصا

 المتن 

با ا عند م أْ حتريم الكُم ح الصُا " لا  ذا احلدين عَل مجاعة من العلَمءف ح ن يا اقد أاِ كا

مسعو،  كَم ،ل عَل ذلك حدين ابن اىل أرض احلبفةوكاْ بمكةو قبل اا،را اىل املدينة ابعد اا،را 

ّلم عَل النبي  قبل أْ هناجر اىل احلبفة ا و ح الصُاو ِري، عل ناو  ملسو هيلع هللا ىلصالذي ح الصح  و قال: كنا  وسا
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ّلم قال:  َا دو ِلَم  ب اما باعو َل أر، عل ك     اينقال: ِلَّم قدمنا َّلم  عل هو ِلم ير، عنو ِأِذين ما قارو

ث من أاِمرب ما يفاءو ااْ ن  ح الصُاو اااًل اين ك ِدظ ّلموا ح الصُا ((.ْ اهلل ُيو ث أًل تاكا  ممّا أاِحدا

ر   اجا ِا ا مو 
ِن قادظ م من ا اىل مكة م  ما

ََةو يم قادظ و ا اجر اىل احلبفََ ََلم قديَما اقد كاْ ابن مسََََعو، مماِن أَََ

 اىل املدينة.

وا  ﴿ا ذب احية:  قوومو  قاا ظ ظ ا اا
ظ
ا
ظ
   ة بُ ُِق.دم [ ٢٣٨البقرا:  ] ﴾ 

لِّم أِاب ح حاج ه ح الصُا ((ِقال قاتلوْ: ا َم أرا، زيد بن أرقم بقوله:  اإلِبار      كاْ الرجل يوكا

 .عن جن  الكُمو ااَ دل عَل حتريم ذلك هبذب احية بحسب ما ِ مه من او ااهلل أعلم"

 الشرح 

ِن تا عَل كََل حََالف اإلمجََاص منقول من العلَمء ع اف الََذلََك النبي  َل بو ُْ ما د الكُم ح الصَََََََََََُ عمََّ

ّلم عل هو أ َََََار عل ه  -كَم ََََََبق ذظِكر ذلك- ملسو هيلع هللا ىلص ِن أ َََََار اىل ابن مسَََََعو، ح  ََََََا مف ِما اَل ي ل د بالسَََََُ

 تكلم ح الصُا با ول  صُته.

 المتن 

ا﴿"اقولََه:  ن وِم ََِا ا أامظ ِظذا ا ََِا ا ََا ِكبََا اًلا أاِا رو جََا ِارظ ِ  وِم 
ِظ  ِْ ِظ ا كا ََِا اا ا ا رو ْا ِذكو و ِعلامو و ووا تا ِ تاكو ا َلا ِم مََا كو لاما   ﴾َما عا

 [.٢٣٩لبقرا: ا]

ر تعاىل عبا،ب باملحاُِة   ا أاما ّ ر احلال  يا كا ّد، األمر ب أك د ا ذا عَل الصََََََََلواةو االق ام بحدا، او ا ََََََََا

ِظ ﴿احلرب ِقال:  ال ي يف  ل الفخص ِ  ا عن أ،ات ا عَل الوجه األكملو ا ي حال الق ال اال حام ِْ  ِا

ا ِكباا ا اًلا أاِا رو جا ِارظ ِ  وِم 
ّلوا عَل أي حال كاْ  [  ٢٣٩] البقرا:  ﴾ِظ ِاصَََََََََا ف يعني مسَََََََََ قبن  -ركبا اارجاًلا أا -أي 
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 القبلة ا ري مس قبل  ا..

صََََََا  او يم قال: ِِْ كاْ   ا اخلوق اا ئل عن صََََََُ كَم قال مالكو عن  اِ و عن ابن عمر: كاْ اذا َََََََو

ّلوا رجاًلا  ِوق أ د   عَل أقدام مو أا ركبا اا مس قبن القبلة أا  ري مس قبل  ا.من ذلك صا

 .ملسو هيلع هللا ىلصاًل عن النبي قال  اِ : ًل أر  أْ ابن عمر ذكر ذلك 

ا  .ارااب البخاريو ا ذا ل ُهو املسلم أيضا

" ئ ايَمءا
لِّ راكباا أا قاتَما توومظ ِاصا  .عن ابن عمر قال: ِِْ كاْ ِوقمه أ دُّ من ذلك 

 الشرح 

ِ  وِم  ﴿: - جََل اعُ -اهلل يعني ح قولََه  ِظ  ِْ ِظ احيََة     نََا اخلوق عََامو ااْ كََا ََ  [ ٢٣٩] البقرا:  ﴾ََِا

ا عام ِ َم لو كاْ اإل ساْ    زل  ِ َم ي علق بحال الق ال اال حام احلربو لكن قال أ ل العلم بأْ  ذا أيضا

ا يصن صُا اخلوق.  أْ  رج عل ه اق  الصُاو ِِ ه أيضا
يشظ ِا و ا ُا  ح حال حريٍق مث

ِا  ﴿: -جل اعُ  -اح قول اهلل  ِ  وِم  ِظ  ِْ ِظ اِا ِكباا ا اًلا أاِا رو جا ََّلوا عَل أقدامكم   [ ٢٣٩] البقرا:  ﴾ رظ أي صََََ

 أا راكب .

و عَل أي حالو اذا كاْ اهلل  او اأهنا ًل تورتا ََُ ََا ا ح  -جل اعُ  - ذا ِ ه ،ل ل عَل أع ة الصََََ ِارضََََ

ََا و ح حَ و ح حَََال الرَََِاء:! ك ف تورتا ََام اجل ش م  العَََداو ِك ف تورتا ل  حَََال اخلوقو اح حَََال ال حَ

و ح  حال األمن:! العاِ ة: ك ف تورتا

 ُِ  ك أْ تاِرك ا ح حال األمنو االعاِ ةو االراحة ِ رب عُ م.
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ر ((قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالذلك النبي  ك ا ِقد كا ا ِن تارا او ِما ََُ ا    الع د الذي ب ننا اب ن م الصَ ََُ و الصَ ِ ف ِرتا

 أاِمرمه ِ ري.

ل ذلك َََََََ  صََََََ ا ما ا اخلوق تعد،ة الصََََََ اةو اُمو ما زا، و ا-كَم ذكر أ ل العلم-ة يم ح صََََََُ

و ااًل ِ ي ََََََََََََََ  --رمحََه اهلل  -كَم أ َََََََََََََار اىل ذلََك ابن الق م -عن ذلََك ِ ي اِ ُق ح الراايََاة 

 ص اة.

ِن معهو  -ا ي أ َََ ر ا-من تلك الصَََ اة  ِبلة ِِْ اإلمام يصَََن بنصَََف ما
: اذا كاْ العدا ح  ري القظ

قوم اإلمام ايو  ل ح الركعة  ِِذا ا     مع م من الركعة األاىل جلسَََوا لل فَََ دو اََََّلمواو ا و ين ُرو ي

ََام احِرينو ِ َََأيت ََام مقَ ََد ا     اقَ ََه أاًلا قَ ِن صََََََََََََل معَ ََةو ايكوْ ما ََه البق َ ََة ح   يلحق بَ ََا  َ ََة   الثَ البق َ

ّلوْ معه  ذب الركعةو يم ين ُر م ح ال ف د ح   يقوموا لإلت اْ بالركعة الثا  ةو ايوسّلموْ معه..  ايوصا

 ااضحة  ذب الص ة:

ال ات  اْ م   ذا اإلمامو ال ات ة األاىل تصن معه الركعة اتو ظّم الركعة الثا  ةو   يوسلموْ معهو ِ صن

ة ِ صَََََََََن معهو يم ين ُر ا ح ال فَََََََََ د ح   تأيت بالركعة الثا  ة ِ وسَََََََََلم  ا و ين ُرو يم تأيت ال ات ة الثا  

 معهو  ذب من الص اة الوار،ا.

بلَةو أا  ري اََََََََََََ قبَااَاو  قَال أ َل العلم:   لف الصَََََََََََ َة بَاِ ُق احلَالو ابَاِ ُ ق اََََََََََََ قبَال القظ

ل ما بلةف اعَل  ذا حتو
 الرااياة ح صُا اخلوق. اباِ ُقف  ل العدا ح اجتاب القظبلة أم ل   ح اجتاب القظ

 المتن 

ه النبي " ثَا عا ا با ّ َِالَد بن ََََََََََََ  َاْ ااَذ  ل ق لَه اكَاْ   ملسو هيلع هللا ىلصاح حَديَن عبَداللَه بن أوه   اجل ني يَا اىل 
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را ة  ا العرصََََََ قال: ِخفََََََ   أْ ت وتني ِ،عل  أوصََََََن اأها  -اةرِاع- حو عو ِلَّم ااج ه حا   صََََََُ

.  أامئ ايَمءا

 اأبو ،اا، بَِنا، ج د.احلدين ب وله رااب أمحدو 

ِضعظه احصار ااأل ُل عن م. ص لعبا،بو ااا ِّ  ا ذا من رِصة اهلل ال ي را

ا اخلوق تو  -ِ َم  اّص عل ه-اقد ذ ب اإلمام أمحد  ل ح بع، األح اْ ركعة ااحدا   ِ اىل أْ صَََََََََََُ عا

 .اذا تاُحم اجل فاْ"

 الشرح 

ََََََََََََبحََا ََه   -الراايََاةو من    ف اهلل جََاءة بََذلََك بع،  و-جََل اعُ  - ََذا من    ف اهلل 

هنَا توصََََََََََََّل ركعَةو ا َذا ح حَال ا َََََََََََ َدا، األمرو ا َذا من    ف اهلل  -اتعَاىل  َِِ  -أهَه اذا ا َََََََََََ َد األمر 

 .-َبحا ه اتعاىل 

 المتن 

ل ح بع، األح اْ ركعة ااحدا اذا تاُحم اجل فاْ. -ِ َم  اّص عل ه-" ِ عا  اىل أْ صُا اخلوق تو

نازّ  ل احلدين الذي رااب مسََلمو اأبو ،اا،و االنسََاتيو اابن ماجهو اابن جريرو عن ابن  اعَل ذلك يو

ا عَل لسَََََاْ  بّ كم   -ريض اهلل عن َم  -عباس  ضا اهلل الصَََََُ ِارا او اح السَََََ ر  رضَََََ أح احل ملسو هيلع هللا ىلصقال:  ربعا

 ركع  و اح اخلوق ركعة.

 ابه قال احلسن البرصيو اق ا،او االّضحاوو ا ري م.
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 ل ابن جرير.ااِ ار  ذا القو

 اقال البخاري:  باب الصُا عند منا ضة احلصوْ القاء العدا(.

و  ّلوا ايَمءا اف صَََََََا ِ  و اَل يقدراا عَل الصَََََََُ اّ أ ال ا رئ لن سَََََََهو ِِْ َل كل اماقال األازاعي: اْ كاْ حا

ّلوا ركع  و ِِْ َل ََا و ِ وصَ ا ح   ينكفَََف الق الو أا يأمنوا راا الصَََُ ِّ ّلوا   يقدراا عَل اإليَمء أا ََا يقدراا صَ

زت م ال كبريو ايو ِراهنا ح   يأمنوا"  .ركعة اَ،دت و ِِْ َل يقدراا ًل جيو

 الشرح 

أه س م أْ يوق لوا ِ ي مثل  ذب احلال   ا عَلاْ َل يس   عوا عَل الركعةو اا  وّد األمر عل  مو اِفو

ِن ي ِرب ح   بعد ِراج الوق . ا له ما  الض قة جد 

ا العرصَََََ ِصَََََُ ا ب  العفَََََاءينو   -كَم ح  زاا اخلندق- ملسو هيلع هللا ىلصاقد حصَََََل أْ النبي  تأِرة صَََََُ

 ِكاْ األمر  ديدو يعني ل   األمر باًلِ  ار.     ا لو ا عن الصُا ((واقال: 

ءا من أاِمر ال خ  فو اعَل احلرص عل  ا ح اق  او ا نا  تدل عكل  ذب املعاين  ََوا او  َل أع ة الصَُ

ُا أهه ا ََََكال يق  ِ ه بع، الناسو أهه ح ا ح    رج الوق و بدعو  مث ََُ  كثرٍي من األحوال يرتو الصََ

ََ له ال  اراو أا ب ري ذلك من األعذارو أ و أا بدعو  أهه َل ي   ََََََََ ََ     أْ يصََََََََََن قاتَما ِن  ا َل ًل يسََََََََ جيد ما

ّج ه اىل القظبلة اذا كاْ  ُا -يووا ا. -مث  مريضا

 ما ت  . االواجب عل ه: أًّل  رج عل ه اق  الصُاو يصن عَل
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 المتن 

"اقال أه  بن مالك: حرضة منا ضة حصن توسرتا عند اضاءا ال ،رو اا  د ا  عال الق الو ِلم 

لِّ اًل بعد ارت اص ّلِ نا ا ا حن م  أيب موَ و ِ    لنا.الن ار يقدراا عَل الصُا ِلم  وصا ِاصا  و 

 قال أه : اما ي ين ب لك الصُا الد  ا اما ِ  ا.

 اري. ذا ل د البخ

ذر املحاربة اىل   بوبة   ملسو هيلع هللا ىلصيم اَََََََ فََََََ د عَل ذلك: بحدين تأِريب  ا العرصََََََ يوم اخلندق لعو صََََََُ

 الفم .

ّل  أحد منكم العرصَََ اًل ح   ًل يو  بعد ذلك ألصَََحابه يا ج ز م اىل بني قريُة:  ملسو هيلع هللا ىلصابقوله   صَََا

ّ، منا رَََََول اهلل بني قريُة (( رظ ّلواو اقالوا: َل يو ِاصََََا ا ا و ح ال ريق  ِن أ،رك ه الصََََُ اًل   ملسو هيلع هللا ىلصف ِمن م ما

ا من   نِّف ااحدا لِّ اًل أْ  رب  الفََََََم  ح بني قريُةو ِلم يوعا ِن أ،رك ه ِلم يوصََََََا تع، ل السََََََريو امن م ما

 .ال ريق "

 الشرح 

ِن كَاْ ِظِعلَه عن اج  َا، َِِ َه ًل ا ،ل َل  َذ يوُم عل َهو اا َم يوفَََََََََََكر لَه عَل اج  َا،ب ح   لو  عَل أْ ما

 أِ أ.

ا(ف كل ُم  د مصَََ ب أجرو   او ًل مصَََ ب حق  صَََ ب أجرا الذلك قاعدا عند أ ل العلم:  كل ُم  ٍد مو

ا للمع زلََةو احلق ااحََدو ًل يمكن ْ احلق ااحََد ًل ي عََد،و ََُِِا  ََد ِريقََاْ ِ كوْ  أْ جي  اأمََا احلق: ََِِ

 ًلف احلق م  ااحٍد من َم.احلق م  كلٍّ من َمو 
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رف ََِ  كل   ئو الكل يو جا
او امل،  د املص بو اامل،  د امِلوخ ظ لكن قد جي  د ال ريقاْو اي جراْ مج عا

ا(.  ُم  ٍد مص بمه أجرا

 المتن 

 "ا ذا يدل عَل اِ  ار البخاري اذا القولو ااجلم ور عَل ُِِه.

ّولوْا ا اخلوق عَل الصَََََََََََ َة ال ي اا  يوعا ََاءو اار،ة هبَا  عَل أْ صَََََََََََُ ،ا هبَا القر ْ ح ََََََََََََورا النسَََََََََ را

عا  بعد ذلك. ظ  األحا،ين َل تكن مرشاعة ح  زاا اخلندقو اا َم رشو

ا هبذا ح حدين أيب َع د ا ريب. حا  اقد جاء مورصا

ا ا ذلَك ًل تنَاح  خلوق بعَد اأمَا مكحولو ااألازاعيو االبخَاري: ِ و، بوْ بَأْ مرشَََََََََََاع َة صَََََََََََُ

ِاِ    جواز ذلكف ألْ  ذا حالمه  ََن   الصََََََََحابة زمن عمر ح   ا،رمه ِاصو ِ ،وز ِ ه مثل ما قلنا بدل ل صََََََ

رو ااهلل أعلم. نِكا و اقد ا   ر اَل يو  توِسرتا

ا  ﴿اقولَََه:  اا ا ا رو اِذكو ن وِم َََِا
ا أامظ ِظذا ِرتومو َََِا  [ ٢٣٩] البقرا:  ﴾َََِا تكم كَم أومظ ّوا أي أق موا صَََََََََََُ ركوع َََا   أامتظ

 .اقعو، ا اِفوع ا ا ،و، ا"اَ،و، ا اق ام ا 

 الشرح 

ا  ﴿: -جل اعُ  -يقول اهلل  اا ا ا رو . [ ٢٣٩] البقرا:  ﴾ِااِذكو ّلوا ِاصا  يعني 

ِكر. ف ملة عَل الذِّ ِكرمه امو
ا(ف ألهنا ذظ ِكرا

ّم   الصُا  نا  ذظ َو  ا
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 المتن 

َما  ﴿" ِ تاكو  كا ا َلا ِم مَََََا كو لاما ِعلا عا ْا و ووا تا و ما عل كم ا َََََداكم لإليَمْو   [ ٢٣٩] البقرا:  ﴾مو أي مثَََََل مَََََا أاهِعا

ا اخلوق:  ِكرو كقوله بعد ذظِكر صََََََََُ كر االذِّ ابظلوب بالفََََََََُّ ِاقا ّلمكم ما ين عكم ح الد  ا ااحِراو  ا  ﴿اعا ِظذا ِا

ْا ا اا اظ ُا وا الصا  مو
أاقظ ِا ِأهانِ وِم  و اِطما َلا امِل ا اِ  عا اا كا ُا نظ ا لصا ا  ِ مظ ِوقووتا ا ما  اابا

 [. ١٠٢] النساء:  ﴾كظ

ا اخلوق اصََ احا ح َََورا النسََاء عند قوله تعاىل:  نِ ا   ﴿اَََ أيت األحا،ين الوار،ا ح صََُ ا كو اظذا اا

اا  ُا ومو الصا أاقاِم ا اا ِا ِم 
 ."[ ١٠٢] النساء:  ﴾ِظ  ظ

 الشرح 

ِّقه اهلل  عَل  ذب النعمةو   -جل اعُ  -ر اهلل لعبا،ا أْ يفَََََََََكل -جل اعُ  -ِ ه أْ اإل سَََََََََاْ اذا اا

ِكر اهلل   ِم    ﴿امل ،ي اىل الزيا،ا من النِّعم   -جل اعُ   -ِ ذا يدِل ح عموم  و ِرتو كا ئظِن  ا ِم لا بُّكو ْا را أاذا اظِذ تا اا

ِم  يدا اكو ازظ ِّقك للكثري من ال اعاة. -جل اعُ  -ِ زيدو اهلل  [ ٧] ابرا  م:  ﴾ألا  ايوو

 المتن 

ٍج  ﴿" : قال تعاىل ا را ِِ رِيا اظ   ا
ا اظىلا احِلاِولظ ِم ما ااعا  ظ

اجظ اِزاا
 اةا ألظ
صظ ا اا اجا ْا أاِزاا ا رو ياذا ِم اا نِكو

ْا مظ ِو ِا ينا يو اوا
ذظ الا  اا

ِلنا حظ  ِاعا ا   ما
ِم حظ لاِ كو نااحا عا ُا جو ِا ِجنا  را ِا  ِْ ِظ يزمه حا ِا زظ و عا ا ا اٍق اا ِعرو ِن ما

نا مظ  ظ
ََظ سَ  ممه  أاهِ و

اةظ  ( اا ٢٤٠كظ ِلمو الاقا
لظ

و اقظ ا   َلا امِل ا عا قَ   حا
اقظ ْا  ٢٤١ما َااصمه بظامِلاِعرو لوو ِعقظ ِم تا لاكو عا  لا

اتظهظ ِم  يا و لاكو و ا ا با ِّ كا يو
لظ ذا  - ٢٤٠] البقرا:  ﴾( ٢٤٢( كا

٢٤٢ ]". 

ا  ﴿قولََه: "قََال األكثراْ:  ََذب احيََة منسَََََََََََوََِة بََال ي قبل ََا ا ي  قََال اإلمََام ابن كثري: نا  يارتا باصَََََََََََِ

ا  رِشا عا ٍر اا ةا أاِ  و نا أاِرباعا
سظ ظ  .[ ٢٢٤] البقرا:  ﴾بظأاه و
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اا  البخَاري عن ابن الزبري قَال: قلَ  لعثَمْ بن ع َاْ:  ا   ﴿را اجَا ْا أاِزاا ا رو ذا يَا ِم اا نِكو
ْا مظ ِو ِا ينا يو اوا

ذظ الَا اا

ما تك ب [ ٢٢٤ا: ] البقر ﴾
لظ ِا خا  ا احية األِر و    ا أا تدع ا:  قد  اسا

رّي   ئاا منه من مكا ه.ق  ال: يا ابن أِي! ًل أو ا

إل َباألربعَة أ َََََََََََ رو َِم  ِكم َا قَد  وسَََََََََََظ امعن   َذا اإل َََََََََََكَال الَذي قَالَه ابن الزبري لعثَمْ: اذا كَاْ حو

ِكم او ابقاء  م ا م  زاال حو َِ ِكم ا:احلكمة ح ابقاء را م بقاء حو
ِ  ا يوِو ظ خا م ا بعد ال ي  اسا َِ  را

أاثِبا ُّ َا   أمري امل من : َِأجَابَه َِا ِثبا َةمه ح املصَََََََََََحف كَذلَك بعَد َاو  بَأْ  َذا أاِمرمه توق  يو اأهَا اجَدحَا مو

 .ح ن اجدحا"

 الشرح 

م. َِ إل احلوكمو ايثب  الرا  يعني من احياة: ما يونسا

َمو ا إل الرا  يثب  احلوكم.امن احياة: ما يونسا

م. َِ إل احلوكم االرا  امن ا: ما يونسا

إل حو ا ذب اح
م ا.ية مما  وسظ َِ ي را

 كم ا الكن باقظ

 ما احلكمة ح ذلك:

ف امن ا: معرِة مراحل ال رشَََي ف أْ يعرق اإل سَََاْ مراحل ال رشَََي و   َما كا
ر أ ل العلم ح ذلك حظ كا ذا

 ح أهه كاْ األمر عَل كذاو يم صار عَل كذا.
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ّ ف اهللبََالعبََا،ف ِك ف أْ األمر كََذا  -جََل اعُ  -: ب ََاْ رمحََة اهلل اِ ََه كََذلََك ِا جََل  - كََاْ يم 

 بعبا،ب. -َبحا ه اتعاىل  -عن م اىل ما  و أي ف ِ ذا ِ ه ب اْ رمحة اهلل  -اعُ 

كمة عُ مة. -جل اعُ  -ُِ  ك أْ اهلل  ا اًل حلظ ص أاِمرا ا  ما رشا

عه اهلل  ِن جا ظ ِ   -جل اعُ  -اكل أاِمٍر رشا ل ا ما م او اجا ظ
لظ ِن عا م ا ما

لظ  ل ا.ه مصال  للعبا،و عا

إل بع، احياة كَم قال ربنا  -جل اعُ  -ْ اهلل امن ذلك: أ ِن   ﴿: -جل اعُ  - اسََََََا إِل مظ ا  انسََََََا ما

ا   ا
ِثلظ ا أاِا مظ نِ ا

رِيٍ مظ ا  اِأةظ بظخا  ا
ٍة أاِا  ونسََََََََظ ينسََََََََإل من احياة ما يكوْ ِ ه   -جل اعُ  -ِاهلل  [  ١٠٦] البقرا:  ﴾ يا

    ف عَل العبا،.

ياة ح املصََََََََحف توق   ةو ًل جيوز لإل سََََََََاْ ًل أْ  فو اًل  ََََََََك أْ احِوجد ا  كذا ح املصََََََََح

اعه أبو بكر  الف ح ترت ب او ِ ذا املصََََََََحف الذي مجا رّي ا من مكاهناو اًل أْ يوبّداا ب ري او اًل أْ  و  -يو ا

عه عثَمْ  - عنه ريض اهلل  .ح اجلم  الثاين -ريض اهلل عنه  -ح اجلام  األالو ا و كذلك الذي مجا

عه الصحابة االذي  حن  قر  .-ريض اهلل عن م اأرضا م  -أ احْ عَل ما مجا

 المتن 

ْا أازِ  ﴿ارا  ابن أيب حََاتمو عن ابن عبََاس ح قولََه: " ا رو ذا يََا ِم اا نِكو
ْا مظ ِو ِا ينا يو اوا

ذظ الََا ةا  اا  ََا
صَََََََََََظ ا اا اجََا اا

ٍج  ا را ِِ رِيا اظ   ا
ا اظىلا احِلاِولظ ِم ما ااعا  ظ

اجظ اِزاا
 .[. ٢٤٠قرا: ] الب ﴾ألظ

عظلا ان الثمن  ِكا  ِا،و ِاناسَخ  ا  ية املوارينف  ََنةو  كنا ا ح الدار  ََو ْ للم وىف عن ا زاج ا   ق  ا ا

 أا الرب .
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اي عن ابن عبَاس  ا-ارو ََا ق   -أيضَََََََََ نِ ا عَه اع َدة ََََََََََََنَة ح ب  َهو يو وا امرأ را قَال: كَاْ الرجَل اذا مَاة اتا

ذظ  ﴿عل  َا من مَالَهو يم أهزل اهلل بعَد:  الَا ْا اا ِو ِا ةا  ينا يو اوا عَا نا أاِربا  ظ
سَََََََََََظ أاه و نا بَظ باصَََََََََََِ ا ا يارتا اجَا ْا أاِزاا ا رو ذا يَا ِم اا نِكو

مظ

ا  رِشا عا ٍر اا  [. ٢٢٤] البقرا:  ﴾أاِ  و

او  دا  امل وىف عن ا زاج ا.ِ ذب عظ

ِاعظّدحا: أْ تض  ما ح ب ن ا. ف  ُا  اًل أْ تكوْ حام

ِك ومِ  ﴿اقال:  را اا تا
بو و ممظ ونا الرُّ اا نِ اا ِ ياكو ِْ َلا ِك وِم   اظ را اا تا

نو ممظ نا الثُّمو لا و ِا دمه  لا ِم اا ْا لاكو ا ِْ كا ِظ ِا دمه  لا ِم اا ] النساء:  ﴾لاكو

را  [ ١٢  .و الوص ة االن قة"ِاباّ  مرياث املرأاو اتا

 الشرح 

 يعني ما  و الناَإل اذب احية:

ذظ  ﴿ق معنا: ِ َم ََََََََََب -جل اعُ  -قال بع، أ ل العلم الناََََََََََإل اا قول اهلل  الا ِم  اا نِكو ْا مظ ِو ِا ينا يو اوا

ا  اجا ْا أاِزاا ا رو ياذا نا  ﴿يرتكوْ الزاجاة  [ ٢٢٤] البقرا:  ﴾اا باصَِ ا ا يارتا ا رشَِ عا ٍر اا ةا أا َِ و نا أاِرباعا
سَظ ظ  ٢٢٤] البقرا:  ﴾بظأاه و

.] 

 اقال بع، أ ل العلم:  سخ  ا  ي اْ.

ا اظىلا  ﴿ ح  ََذب احيََة: -جََل اعُ  -أمََا ح قول اهلل  اعََا ِ ي قولََه:  م ََاص(   [ ٢٤٠] البقرا:  ﴾احِلاِولظ ما ََا

خ َا قول اهلل  ِم   ﴿: -جَل اعُ  -يعني   قَةو  اسَََََََََََا ْا لاكو ا ِْ كَا ِظ َِا دمه  لَا ِم اا ِن لاكو ِ ياكو ِْ َلا ِك وِم اظ را اا تا
بو و ممَظ ونا الرُّ اا اا

ِك وِم  را اا تا
نو ممظ نا الثُّمو لا و ِا دمه  لا  قظسمة املرياث. [ ١٢] النساء:  ﴾اا
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 ْ له الد ِل ا الثمنو ااْ َل يكن له الد ِل ا الرب .ا ماة الرجل عن زاج ه ِِْ كااذ

خ َا قول اهلل  [ ٢٤٠] البقرا:  ﴾اظىلا احِلاِولظ  ﴿: -جَل اعُ  -اح قولَه  ينا   ﴿: -جَل اعُ  - اسَََََََََََا
ذظ الَا اا

باِصنا  ا ا يارتا اجا ْا أاِزاا ا رو ياذا ِم اا نِكو
ْا مظ ِو ِا نا أا يو اوا  ظ

سظ رِشا  بظأاه و عا ٍر اا ةا أاِ  و خ  احلولو   [  ٢٢٤] البقرا:  ﴾ا ِرباعا يعني  اسا

ا  ﴿: -جل اعُ  - احلول: السنة(ف  اسخ ا قول اهلل  رِشا عا ٍر اا ةا أاِ  و  [. ٢٢٤] البقرا:  ﴾أاِرباعا

 اما ي علق بالن قة  سخ  ا  ية املرياث.

ينا  ﴿يم ح احية: 
الاذظ ِاوِ  اا ياذا يو اوا ِم اا نِكو

ا ْا مظ اجا ْا أاِزاا ا  [ ٢٤٠] البقرا:  ﴾رو

الراب ََة الزاج ََة تبق  ح   بعََد املوةو تبق  ِ قََال:  زاجََة ُِْ(و بَم أهنََا ح العََداف   ح احيََة أْ

ل امرأعه اذا مات و اجيوز   ََّ سَ الذلك م  ا ق اص احل اا الزاج ة االراب ة الزاج ة لكن جيوز للرجل أْ يو ا

ل زاج ا اذا ماةومرأا أْ تو ا لل م  أهنا ا ق ع  الصَلة ب ن مو لكن بق   الراب ة الزاج ة ح مثل  ذا   سَّ

 األمرو ح    رج من العدا اتنق   األحكام.

ا ح قول اهلل  ِجنا  ﴿: -جل اعُ  -يم أيضََا را ِا  ِْ ِظ اْ ِرجن م  : اْ ِرجن قبل   [ ٢٤٠] البقرا:  ﴾ِا

قبل أْ يموة بأًل  رجو ِخرج  ُِ  عدم اخلراجو أاصَََََََا ااىص الزاجة باحلولف ِ ه: أْ الزاج لو أ

 جناح عل  اف ياذا:

 قالوا:  ذا دء ي علق هبا  يو اًل ي علق به  و.

ذ اصَََََََََََ  َهو أا أاصَََََََََََا َا ح أاِمٍر ي علق بَه  و من الرب أا  نا َِّ ُا أْ تو ِلو أاصَََََََََََا َا ح مَالَه جيَب عل َه مث

 اإلحساْو أا  ري ذلك.
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 ح عل  ا ح ذلك.راج ِخرج  ُِ جناصا ا بعدم اخللكن اذا أا

اّرج  ذا: ا ًل حاجة اىل  ذا األمرو لكن عَل ماذا  و  اذا قلنا بناِسإل احية ِِذا

اّرج عَل مذ ب ُما د ح أْ األرب  أ  ر االعرش تع د هبا.  يبق  كم:  و

ا ًل  رج من اف ح  ذب السَب  أ َ ر االعرشَاْ يوما ِوق العظداو  ب   او  ذا  ََب  أ َ ر اعرشَاْ يوما

  مذ بهو ااًل ِِْ احية منسوِة بَم ذكر ا. ذا عَل

إل احية. -جل اعُ  - ذا كاْ ح أاِمر اجلا ل ةف أْ املرأا تبق  َنة كاملةو يم ِ ف اهلل   ا اسا

 المتن 

ِم  ﴿"اقوله:  اجظ ظ اِزاا
 اةا ألظ
صََظ و  يووصََظ  ﴿أي يووصََ كم اهلل هبن اصََ ةو كقوله:  [  ٢٤٠] البقرا:  ﴾اا مو ا ا كو

ِم.. حظ أااِ  ،ظكو  احية. [ ١١] النساء:  ﴾ًلا

  ﴿اقال: 
ظ
نا ا ا
 اةا مظ
صظ  [. ١٢] النساء:  ﴾اا

 اق ل: ا َم ا  صب عَل معن  ِل وصوا هبن اص ة.

.    اص اةمه ((اقرأ  ِراْ:   بالرِ  عَل معن  كا ابا عل كم اص ةمه

ٍج  ﴿  ار ا ابن جريرو اًل يومنعن من ذلكف لقوله:ااِ ا را ِِ رِيا اظ  [. ٢٤٠] البقرا:  ﴾ ا

ضََََِ  احلملو ااِرتْ اخلراج ااًل  قال من   ّدحن باألربعة أ ََََ ر االعرشََََو أا بظوا
ِأما اذا ا قضََََ  عظ

ِم حظ  ﴿ذلك املنزل ِِهنن ًل يومنعن من ذلكو لقوله:  لاِ كو نااحا عا ِاُ جو ِجنا  را ِا  ِْ ِظ ِن  ِا نا مظ  ظ
سََظ ِلنا حظ أاه و ِاعا ا   ما
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عِ  اٍق ما  [. ٢٤٠] البقرا:  ﴾رو

 ا ذا القول له اجتابو اح الل د مساعدا له.

ّ،ب  ِراْف من م: الفَََََََََََ إل أبو عمر بن   را اقَد اِ َارب مجَاعَةف من م: اإلمَام أبو العبَاس ابن ت م َةو اا

 .عبدالرب"

 الشرح 

او أا كَا ِلكَا او أم  حجيَب عَل املرأا اذا مَاة عن َا زاج َا أْ تبق  ح ب َ هو كَاْ  َذا ب َ ه مظ و ْ ب َ ه اجيَارا

ق يضَََََ  ذلكف ِِهنا تبق و اًل جيوز اا اًل  قال اىل أ  ل او أا اىل ب   أب  اف  ذا األصَََََلو ما َل يكن  ناو مو

 يق يض أْ  رج اىل ب ٍ   ِرف كأْ يكوْ املكاْ  ري  منو أا  ي مريضةو ًل يوجد أحد يقوم بخدم  ا.

 لكن األصل: أْ تبق .

 ز اا بعد ذلك أْ  رج.ِِذا ا     العدا جا

 المتن 

ه عَل أْ ذلك م اباعا ِن تا  نسوخ بآية املرياث:"اقول ع اء اما

سلام. -  اْ أرا،اا ما زا، عَل األربعة أ  ر االعرش ِمو

كة امل  ف ِ ذا حل ُِق ب  األتمةف   - رظ كن  األربعة أ ََ ر االعرشََ ًل جتب ح تا ااْ أرا،اا أْ َََو

 اعا قوًلْ للفاِعي.

ا"نب بن  كعب بن كن  ح منزل الزاج بَم رااب مالك ح موطئه عن زي دلوا عَل اجوب السُّ َد ااق ِ،را  .عو
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 الشرح 

 يعني احْ ما  ذب املسأوة:

 املسأوة  ذب يقول: يعني منسوِة  ي بآية املرياث ح مسأوة الن قةو ال   ح مسأوة امِلودا.

عل َه ِ  َا الن قَةف  َذب  ُِ جيَب  عَة أ َََََََََََ ر االعرشَََََََََََ""مَا زا، عَل األربِ قول: اذا كَاْ املقصَََََََََََو،: 

 منسوِة بآية املوارين.

كن  األربعة أ ََ ر"يقول: -اْ كاْ  لكن كنا ا  ذب األربعة األ ََ ر   "ااْ أرا،اا أْ َََو يعني ِرتا َََو

 االن قة ُِ تكوْ من املرياثو ًل تكوْ من الرّتكةف ِمحل ُِق ح  ذب املسأوة.

امسأوة..و  ْ  نا   قة ملسأوة السكن و ولعرش ًل تكأا بعد األربعة األ  ر اايعني كأهه يقول: أْ املر

 ا َم يكوْ قسمة املرياث.

 لكن ما قبل ذلك: حصل ِ ه ُِق.

 المتن 

ََناْ  يعة بن  مالك بن َََ را ََع د اخلدري-"أْ ال و ََول   -ا ي أِ  أيب َََ أِربحا: أهنا جاءة اىل رَََ

دراو ِِْ زاج ا ِرج ح تسأوه أْ ترج  اىل أ ل ا ح بن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ِو وا"ي   .طلب أِعبود له أاباقا

 الشرح 

با  .أا  قوا: يعني  ربوا
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 المتن 

ام حلق م ِق لوب. دو  "ح   اذا كاْ ب رق القا

دراو ِِْ زاجي َل يرتكني ح مسَََََََكن   ملسو هيلع هللا ىلصقال : ِسَََََََأو  رََََََََول اهلل  ِو أْ أرج  اىل أ ن ح بني 

 يملكه اًل   قة.

  عم ((.   : ملسو هيلع هللا ىلصقال : ِقال رَول اهلل 

ِانوو،ي  له- ملسو هيلع هللا ىلصذا كن  ح احل،را  ا،اين رََََََول اهلل قال : ِا رصَََََِ و ح   ا ر يب  ِقال:   -أا أاما

 ِر،،ة عل ه القصة ال ي ذكرة له من  أْ زاجي.    ك ف قل : ((و

 ."   أوَكني ح ب  ك ح   يبلغ الك اب أاجله ((ِقال: 

 الشرح 

"َل يرتكني ح مسَََََََََََكن  إلجيََارف ألهنََا قََالََ : َم كََاْ بََايعني الََذي كنََ ظ ِ ََهو يعني رب    ح ب  ََك ((

لكو لكن كا   ح اجيارو ِ ،ب عل  ا أْ تبق  ِ ه. يملكه"
ظ
 ما عندب مسكن بامِل

 المتن 

. ا  "قال : ِاع د،ةو ِ ه أربعة أ  ر اعرشا

و ِسأوني عن ذلك ِأِربتهو ِاّتبعه اقىض به.  قال : ِلَّم كاْ عثَمْ بن ع اْ أرَل ا ا

 اتيو اابن ماجه.اا،و االرتمذيو االنسرااب أبو ،اكذا 

 اقال الرتمذي: حسن صح  .
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و اقظ ا  ﴿اقوله:  َلا امِل ا عا ق   حا
اقظ  ما ااصمه بظامِلاِعرو

اةظ ِلمو الاقا
لظ  [. ٢٤١] البقرا:  ﴾اا

ََلم: يا  زل قوله:  ا ﴿قال عبدالرمحن بن زيد بن أ و  ما ااعا َلا امِل ا عا ق   حا
اقظ نظ ا بظامِلاِعرو  ٢٢٦] البقرا:  ﴾ِحسَظ

 ما ااصمه   ﴿رجل: اْ  ََََََََئ و أحسََََََََن و ِ عل  ااْ  ََََََََئ و َل أِعل. ِأهزل اهلل  ذب احية:  قال [
اةظ ِلمو الاقا

لظ اا

و اقظ ا  َلا امِل ا عا ق   حا
اقظ  [. ٢٤١] البقرا:  ﴾بظامِلاِعرو

با م ِن ذا ا ّلقةو ََََََواء كا   م وضَََََة أا ن العلَمء اىل اجوب امل عة لكل مو ا اقد اََََََ دل هبذب احية ما

ف قبل املس  و أا مدِوًلا هبا.م راضا   ا اا أا م لقةا

 ا و قول عن الفاِعيو اال ه ذ ب َع د بن جبريو ا ريب من السلفو ااِ ارب ابن جرير.

ص من  ذا العموم بم  وم قوله:   اصَََََِّ ا  و ب ا مو لقا
ِن َل يووجظ ِق ومو ًل  ﴿اما ِْ طالا ِم اظ لاِ كو نااحا عا اءا  جو  النِّسَََََا

و و  ََُّ اسَ ِ متا ا َلا ا بظامِلا ما بو ما ااعا رو  قادا
ظ َلا امِلوِقرتظ عا بو اا رو  ظ قادا

ََظ َلا امِلووََ نا عا و و ما ِّعو ةا اا ََا يضَ ِارظ ونا  وا اا ََو ضَ
ِ رظ ا  نا أاِا تا ق   حا

اقظ ِعرو

نظ ا  َلا امِلوِحسظ  [ ٢٢٦] البقرا:  ﴾عا

املنصَََََورو  العمومو ُِ  صَََََ ص عَل املفَََََ ور  وْ: بأْ  ذا من باب ذظِكر بع، أِرا،اأجاب األال

 .ااهلل أعلم"

 الشرح 

ص ح حال امل لقة:   حن لو أر، ا أْ  ولاخِّ

ا ح قولََه:  اصمه  ﴿طبعََا ق   و[ ٢٤١] البقرا:  ﴾ما ََا ّد لََهو اا َم عَل حسََََََََََََب مََا يو عََارا امل ََاص:  و   قََةو اًل حََا

اقظ  ﴿عل هو  ق عل ه.عَل ح [ ٢٤١] البقرا:  ﴾ما ااصمه بظامِلاِعرو  سب ما يو عارا
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نظ ا  ﴿: -جل اعُ  -ح قول اهلل  ِكاْ أاًلا  ََظ َلا امِلوِحسََََ ا عا ق  ِ موا أْ  ذا من باب   [ ٢٢٦] البقرا:  ﴾حا

 اإلحساْ.

و اقظ ا  ﴿: -جل اعُ  -هلل يم ح قول ا َلا امِل ا عا ق   أي صار ااجباا. [ ٢٤١] البقرا:  ﴾حا

 املطلقات على أحوال 

 ْ مو ّلقة مدِول هبا.اما أْ تكو -

 دِول هبا.أا  ري م -

 فإن كايت املطلقة غري مدخول بها 

ّمي اا امل ر. - َو  ِل ا  صف امل رو اذا 

ّم اا امل ر  -  ِل ا  صف م ر مث ُحا.ِِْ َل يوسا

هالا يالدخالل ب هالاو و ن ي  ُا عَل الراج ف ا و قول مج ور أ ََََل العلمو عَل  فالإن خة ب : ِل ََََا امل ر كََََام

و اذا أ لقالراج  ُا ُا عَل الصح  . : أْ اا امل ر كام  الس ارو اأ لق الباب ِل ا امل ر كام

 : ِ ي عَل حال :و ن كايت مدخول بها

 صََََح  و ت لب ال ُق ِ و لق ا القايضاما أْ ت لب ال ُق  -
ٍ
ِ نا جيب عَل الزاج أاًلا   وليشََََء

اِن كاْ   قة من مأكٍل امرشََََََََب املب  امسََََََََكن أْ يع ي امل ر امل  ق عل هو املقدم اامل ِرو اعل ه الن
ظ
مل

ََاصو اكذلك   قة  ََا ة االرضََََ طُق ا رجع  ا ما ،ام  ح العظّداو ااْ كاْ اا أاًل، ِ ،ب عل ه   قة احلضََََ

له اا اإلَُم.  األبناءو  ذا كله كا ا
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بالا ن  يالت  كالا مالا  ن  عل ََََه ًل   : ََََِِ ََََه ح مثََََل  ََََذب احلََََال ل  -ا ي ال لقََََة الثََََالثََََة ال ي تاب  منََََه- وأ

كن و اًل   قة طعام ا  مسكن املب و اا َم جيب عل ه   قة األبناء.َو

 اكذلك اْ كاْ له ابن رض   ِِ ه جيب عل ه   قة احلضا ة ااإلرضاص.

: أْ تكوْ  ي  العه  خم لعة منه(: ِِْ  ذب احلال جيوز له  و أْ يو الب ا بالصداق  حلالة الثاييةوا  -

. ُا  كام

 قد ِالع ه:ماذا يبق  اا ا ي 

ُا يبق  اا حق اإلرضََاص  امل رو بل -ااحلضََا ة اْ كاْ له الدف يعني ح   ااْ أرجع  له ايال كام

ءا من   قة األبناءو أا من اإلرضاصو  لكن  -الو زا،ته عَل امل ر ح    الع ا يبق  عل ه  و حق أبناتهو َوا

 أا من احلضا ة لألبناء.

  ذا ملخص أحوال امل لقة.

 المتن 

و  ﴿اقولَه: " و ا ا با ِّ كا يو
لَظ ذا اتَظهظ كَا ِم  يَا ََهو احَدا،ب  [ ٢٤٢] البقرا:  ﴾ لاكو أي ح احُلَه احتريمَهو اِراضَََََََََ

ُا ح اق  اح  اجكم ال ه.ِ َم أمركم به اهناكم عنهف  ِم ِاّ بو اَل يرتكه ُمو ّضحه ا  ب انه ااا

ْا  ﴿ لوو ِعقظ ِم تا لاكو عا  . دبراْ"أي ت  موْ ات [ ٢٤٢] البقرا:  ﴾لا

 الشرح 

ل  -جل اعُ  -  ذا من رمحة اهلل ََّ ِاصَََََ ل أحكام الرضَََََََاصو ا ََّ ِاصَََََ ل ام األحكامو  ََا ِاصَََََ بالعبا،ف أهه 
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ل أحكام ال ِاصََََََََّ ل أحكم اجل ا،و من رمحة اهلل أحكام ال ُقو ا ِاصََََََََّ ل أحكام الق الو ا ِاصََََََََّ  -نكاحو ا

 ْ.بالعبا،و ما تارك م ي خب وْ اجي  داْ ِ خ ل و -َبحا ه اتعاىل 

 ََّ صََ ا أهزله  ِأع  دء كثري من األحكام مو ا ا
ظ
نةو ِ ي ب اْ ي ََُّ ّ ن ه السََ له القر ْ با ََّ صََ لة ح القر ْو اما َل يو ا

قا َد مو -جَل اعُ  -اهلل  ملَةو اتو  َََََََََََّ ل َُةف ا َذا من رمحَة اهلل و تو اصَََََََََََص عَامَةو اتوب  ُمو  - لقَةو ا و

 بعبا،ب. -َبحا ه اتعاىل 

ْا  ﴿ لوو ِعقظ ِم تا لاكو عا جَل اعُ   -اتون بوْ اتعملوْ بَم أمركم اهلل ِرتجعوْ ات ابوْ  [ ٢٤٢] البقرا:  ﴾لا

ت  اال رات،. -  به من الرشا

ا.   قف  ناو اصَل اهلل عَل  ب نا حمد اعَل  وه اصحبه اَلم تسل َما كثريا

 ااحلمد هلل رب العامل .
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