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 ٱ ٻ ٻ

 دي عشراحالدرس ال

آفف وصحبف أمجعغ، افؾفؿ  احلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف إكبقاء وادرشؾغ، كبقـا حمؿد وظذ

 قخـا أمجعغشفا ظؾؿـا كاؾعا، افؾفؿ اؽػر فـا وظؾؿـا ما يـػعـا، واكػعـا بام ظؾؿتـا، وزدك

ذم ـتابف ]ـتاب افتقحقد افذي هق حؼ  -رمحف اهلل تعاػ  -ؿال ادصـػ اإلمام ادصؾح ادجدد حمؿد بـ ظبد افقهاب 

 اهلل ظذ افعبقد[

 "ؿك وافتامئؿباب ما جاء ذم افر "ؿال

ذم بعض أشػاره ؾلرشؾ رشقٓ أن  ملسو هيلع هللا ىلصأكف ـان مع افـبل  " -ريض اهلل ظـف  -ذم افصحقح ظـ أيب بشر إكصاري 

 ."ٓ يبؼغ ذم رؿبة بعر ؿالدة مـ وتر أو ؿالدة إٓ ُؿطَِعْت 

رواه  "تَِقَفة رشك إن افرؿك ، وافتامئؿ ، واف "يؼقل :  ملسو هيلع هللا ىلصؿال شؿعت رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـف  -وظـ ابـ مسعقد 

 أمحد وأبق داود .

 رواه أمحد وافسمذي . "مـ تعؾؼ صقئا وـؾ إفقف "وظـ ظبد اهلل بـ ظؽقؿ مرؾقظا : 

)افتامئؿ(: يشء يعؾؼ ظذ إوٓد يتؼقن بف افعغ، فؽـ إذا ـان ادعّؾؼ مـ افؼرآن ؾرخص ؾقف بعض افسؾػ، 

 . -ريض اهلل ظـف  -ابـ مسعقد  وبعضفؿ مل يرخص ؾقف، وجيعؾف مـ ادـفل ظـف، مـفؿ

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصو)افرؿك( هل افتل تسؿك افعزائؿ ، وخص مـفا افدفقؾ ما خال مـ افؼك ، ؾؼد رخص ؾقف رشقل اهلل 

 افعغ واحلَُؿة . 

 هل يشء يصـعقكف يزظؿقن أكف حيبب ادرأة إػ زوجفا ، وافرجؾ إػ امرأتف.: و)افتقفة( 

يا رويػع ، فعؾ احلقاة تطقل بؽ ، ؾلخز افـاس أن مـ ظؼد  " ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وروى أمحد ظـ رويػع ؿال : ؿال يل رشقل

 . "حلقتف ، أو تؼؾد وترا ، أو اشتـجك برجقع دابة ، أو ظظؿ ، ؾنن حمؿدا بريء مـف 

ِعْدل رؿبة  "وظـ شعقد بـ جبر ؿال :  ـَ رواه وـقع . وفف ظـ إبراهقؿ ؿال: ـاكقا "مـ ؿطع متقؿة مـ إكسان ـان 

 ئؿ ـؾفا مـ افؼرآن، وؽر افؼرآن.يؽرهقن افتام
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بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ، احلؿد هلل رب افعادغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ ظبده وكبقف حمؿد، وظذ آفف وصحبف 

 أمجعغ أما بعد:

  اهلل:من تػسر التوحقد وصفادة أال إله إال  -رمحه اهلل  -فنن هذا الباب امتداد دا وظد به الشقخ 

  "افرؿك وافتامئؿ ذم باب ما جاء "وذفؽ ببقان بعض افسقر افتل تـاذم افتقحقد مـ صقر افؼك افعؿؾقة ؾؼال: 

 خذوهنا فدؾع افبالء أو فرؾع ادرض وكحق ذفؽ، تمجع رؿقة وهل افعقذ افتل ي الرقى:

 مجع متقؿة وهل أصقاء تعؾؼ ذم أظـاق افصبقان أو أظـاق افدواب،  والتامئم:

 مـ هذيـ يـؼسؿ إػ ؿسؿغ وـال 

  :فالرقى تـؼسم إىل قسؿني الرقى 

 مـفا ما يؽقن مؼوظا.  

 ومـفا ما فقس بؿؼوع.  

هل ما ـاكت بؽالم اهلل أو بدظائف ؾفذه رؿقة رشظقة ويؿؽـ أن حتصؾ بافـػث مبارشة أو بافـػث /  فالرققة الرشظقة

 ذم اداء ؾقؼب أو بجؿع افؽػغ وافـػث ؾقفام وادسح ظذ افـػس أو ظذ افغر ؾفذه هل افرؿقة افؼظقة، 

 : وافرؿقة افؼظقة ٓبد أن دمؿع ثالثة رشوط

 ء اهلل تعاػ أو بصػة مـ صػاتف وهل أوٓ: أن تؽقن باشؿ مـ أشام (1

 وـذفؽ جيب أن تؽقن بؾسان ظريب ؾال تؽقن بؾغة أظجؿقة،  (2

 وجيب ـذفؽ أيضا أن ختؾق مـ افؼك،  (3

وشمال  -ظز وجؾ  -ؾفل افتل تؽقن ؿائؿة ظذ افؼك بؿعـك آشتعاكة بغر اهلل  وأما الرققة غر الرشظقة

 -شبحاكف وتعاػ  -ؽره 

 

  تـؼسم إىل قسؿني:كذلك التامئم 

 متائؿ مـ افؼرآن،  

 ومتائؿ بغر افؼرآن 
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 : -رضوان اهلل ظؾقفم  -فالتامئم التي تؽون بالؼرآن قد اختؾف فقفا العؾامء بل اختؾف فقفا الصحابة 

بلن يعؾؼ ذم أظـاق افصبقان يشء مؽتقب مـ ـتاب اهلل  جقاز افتامئؿ مـ افؼرآنؾذهب بعض افصحابة إػ  

وؽرمها[ ؾؼد  –ريض اهلل ظـفا  -وإػ ذفؽ ]ذهب ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعاص، وظائشة  -ظز وجؾ  -

 أجازوا افتامئؿ مـ افؼرآن، 

امئؿ مـع افت[ إػ  -ريض اهلل ظـفؿ أمجعغ  -وذهب آخرون مـفؿ ]ظبد اهلل بـ مسعقد، ومـفؿ ابـ ظباس  

  –إن صاء اهلل  -ـام شقليت تػصقؾف  مطؾؼا مـ افؼرآن ومـ ؽر افؼرآن

 -وهذا افؼقل أي بادـع مطؾؼا مـ افتامئؿ وفق مـ افؼرآن هق افؼقل افراجح ٕشباب: 

o افسبب إول: فعؿقم افـفل ظـ افتامئؿ 

o ؼرآن ؾقتبغ أهنا مـ افسبب افثاين: فسد افذريعة ؾنن مـ افـاس مـ ؿد يصـع افتامئؿ يزظؿ أهنا مـ اف

 ؽره ؾسد افباب مـ أوفف أشفؾ

o  إمر افثافث: ٕهنا ؿد متتفـ ٓشقام إذا ـاكت معؾؼة ذم أظـاق افصبقان، ومـ ادعؾقم أن افصبل ربام

شال فعابف ظؾقفا، وربام دخؾ هبا ذم إماــ ادستؼذرة، وربام كام وهل ظؾقف ؾؽان ذم ذفؽ امتفان 

ريض اهلل  -افراجح هق ما ذهب إفقف ابـ مسعقد وأصحابف وابـ ظباس  فؾؼرآن ؾؾذفؽ ـان افؼقل

 دـع افتامئؿ مطؾؼا. -ظـفؿ 

 

  أراد بعؼد هذا الباب باب ما جاء يف الرقى والتامئم: -رمحه اهلل  -فادؼصود أن الشقخ 

ممـقظا، وأن مـ  بقان احلؽؿ وافتػصقؾ ادتعؾؼ هبذيـ افـقظغ وأن مـ افرؿك ما يؽقن مؼوظا ومـفا ما يؽقن 

افتامئؿ ما يؽقن مؼوظا ومـفا ما هق ممـقع وهق افـقع افثاين مـ افتامئؿ وهق ما يؽقن بغر افؼرآن ؾبغر افؼرآن 

 ؾفذا ممـقع مطؾؼا ؾتبغ هبذا افتؼسقؿ هلذه ادسلفة،  وؽر ذفؽ  ممـقع مطؾؼا وهق تعؾؼ اخلرزات، وافقدع، وإوتار

 

  يب بشر األكصاري:بحديث أ -رمحه اهلل  -واشتدل ادصـف 

 وهق صحايب صفد ؽزوة اخلـدق وـاكت وؾاتف بعد افستغ،  

بؼقفف ذم افصحقح ؽر  -رمحف اهلل  -ذم افصحقحغ وؿد ذـرت فؽؿ شابؼا أن تعبر افشقخ  "يف الصحقح"قال: 

مـضبط ؾتارة يريد بف ادتػؼ ظؾقف، وتارة يريد بف ما ذم صحقح افبخاري، وتارة يريد بف ما ذم صحقح مسؾؿ وـلكف 
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أم ٓ ؾفا هـا هق مروي ذم أن يؽقن احلديث صحقحا بكف افـظر ظـ اتػاق افشقخغ ظؾقف  -رمحف اهلل  -حلظ 

 افصحقحغ، 

مل يبغ ذفؽ افسػر وظدم بقاكف  :"يف بعض أشػاره ملسو هيلع هللا ىلصأكه كان مع الـبي  -ريض اهلل ظـه  -ظن أيب بشر األكصاري "

ٓ خيؾ باحلؽؿ ؾلرشؾ رشقٓ ـذفؽ ها هـا جاء مبفام مل يبغ ذفؽ افرشقل فؽـ ؿد جاء مكحا بف ذم حديث آخر 

  ملسو هيلع هللا ىلصب رشقل اهلل أكف زيد بـ حارثة ح

أٓ يبؼغ إذن هذا أمر بؼطع افؼالئد افتل  فلرشل رشوال أال يبؼني يف رقبة بعر قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت:

 تؼؾد ذم أظـاق ورؿاب اإلبؾ وؽرها مـ افدواب هذا ٓ خيتص باإلبؾ ؾؼط بؾ يشؿؾ مجقع افدواب

اجلاهؾقة إذا بؾقت أوتارهؿ افتل تؽقن ذم افؼيس تعرؾقن افؼيس افتل يرمقن هبا افـبال يؽقن ؾقفا وتر  أهؾؾؼد ـان 

مشدود ؾنذا بؾقت ذفؽ افقتر وهق يؽقن مـ جؾد وأرادوا أن يستبدفقه بغره أضرى مـف كزظقا افقتر افؼديؿ ثؿ 

 ظؼدوه ظذ رؿبة افبعر زظام مـفؿ بلن ذفؽ يدؾع افعغ 

ـلن افعغ تـؽرس إذا رأت هذا افقء افبايل هؽذا يصقر هلؿ ؾصاروا يؼؾدون اإلبؾ هبذه إوتار افبافقة ؾلرشؾ 

  "أٓ يبؼغ ذم رؿبة بعر ؿالدة مـ وتر"زيد بـ حارثة فقـادي ؾقفؿ هبذا احلؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

 هق واحد أوتار افؼقس. والوتر:

 ؿالدة مـ وتر ؾؼقده أو ؿال ؿالدة ؾلضؾؼ،  خفصق هـا صؽ مـ افراوي هؾ ؿال "أو" أو قالدة:

 ٓ تؽقن ظـدهؿ إٓ مـ افقتر  وققل: قال بعض أهل الؾغة إن الؼالدة أصال:

 وظذ أي حال: 

 إذا ؿؾـا ؿالدة مـ وتر ؾؼد خصفا هبذا افصـػ،  

 تـاول ـؾ ما ؿؾد بف افبعر أو افدابة  هوإذا ؿؾـا ؿالدة وأضؾؼـا 

ٓ مػفقم فف يعـل شقاء ـاكت تؾؽ افؼالدة مـ  ضرديؼصقد وأن هذا افقصػ وصػ وٓ صؽ أن افثاين هق اد

حبال أو ـاكت مـ جؾقد أو ؽر ذفؽ ؾاحلؽؿ واحد ٓ يتغر ٕن افعؾة هق اظتؼاد أن تؾؽ افؼالدة متـع افعغ ؾؾام 

إٓ "ؽقؿ، ؿال: ـان ذفؽ آظتؼاد اظتؼادا ؾاشدا فقس مبـقا ظذ شبب رشظل وٓ شبب حيس أبطؾف افشارع احل

 "ؿطعت
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 :فؿـاشبة هذا احلديث لؾباب- 

 هنك ظـ تؼؾقد اإلبؾ وكحقها هبذه إوتار وأن ذفؽ مـ أشباب افؼك ملسو هيلع هللا ىلصمـاشبة طاهرة حقث إن افـبل  

 

 :وكستػقد من هذا احلديث- 

دابة فقجذب حتريؿ تعؾقؼ إوتار فدؾع أؾات وأن حؽؿفا حؽؿ تعؾقؼ افتامئؿ، ضقب فؽـ فق ظؾؼ ؿالدة ظذ  -

فؾ ذم هذا حمذور؟ ٓ حمذور ٕن افسبب ها هـا شبب طاهر فق جعؾ ظذ رؿبة افدابة مـ بعر أو بغؾ أو ؾافدابة هبا 

 يتؿؽـ مـ أن جيذهبا بف ؾفذا ٓ حرج ؾقف فؽـ إن ظؾؼفا بـقة دؾع افعغ ؾفذا حمرمؽل محار يعـل ؿالدة ف

 وكستػقد أيضا وجقب إزافة ادـؽر. -

أن مـ ـاكت فف وٓية ظامة ظذ افـاس ؾقـبغل أن يتعاهدهؿ بافتعؾقؿ ٓشقام ما يتعؾؼ بلمر افعؼقدة  وكستػقد أيضا -

وذفؽ أهيا اإلخقان وإخقات أكف فق خع افـاس وحاهلؿ فربام دب ؾقفؿ مـ أمقر افبدع افعؼدية وافعؿؾقة ما 

عاهد هذه إمقر وهذا ذم احلؼقؼة حيصؾ ؾقـبغل دـ بسط اهلل يده ومؽـف مـ أمقر افـاس أن يتيصعب ـشػف 

باكتداب مجاظة فألمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر ؾإمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر مـ أظظؿ إمقر افتل حيصؾ 

ـذفؽ أيضا كستػقد مـف حرص افرواة ظذ ضبط افرواية وتقرظفؿ ؾنكف دا  -هبا افتـبف فؾبدع ذم وؿت مبؽر ودؾعفا 

ؾفذا وإن ـان ؿد وؿع ظـده صؽ إٓ أكف يدل ظذ تقرظة  "ؿالدة مـ وتر أو ؿالدة"افراوي صؽ ؿال أو ؿال 

 واحتقاضفؿ رمحفؿ اهلل ذم أن يرووا احلديث ظذ وجفف

  -:-رمحف اهلل  -ثؿ ؿال ادصـػ 

 " رواه "يؼول إن الرقى والتامئم والتولة رشك ملسو هيلع هللا ىلصقال: شؿعت رشول اهلل  -ريض اهلل ظـه  -وظن ابن مسعود 

 أمحد وأبو داوود 

 شقذـر ادصـػ بعد ؿؾقؾ معـك هذه افؽؾامت إربع 

 :ولؽن مـاشبة هذا احلديث لؾباب طاهرة 

 وذفؽ فذـر افرؿك وافتامئؿ ؾقفا ؾقدل ظذ أن اشتعامل هذه إصقاء مـاف فؾتقحقد.  

 :فػي احلديث فوائد مـفا- 
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 احلرص ظذ أمر افعؼقدة -

 افطرق افتل تػيض إػ افؼكوافػائدة افثاكقة شد مجقع  -

  

  يشء يعؾق ظذ األوالد من العني: "التامئم" -:-رمحه اهلل  -قال ادصـف 

يتؼقن بف افعغ أو مـ افعغ بؿعـك واحد أي أن مـ افـاس مـ يضع وأطـ ذم بعض افـسخ يعؾؼ ظذ أظـاق إوٓد 

رزات أو أن يؽقن يشء مـ جؾد أو ؽر ذفؽ ؾفذه هل ظذ رؿبة افطػؾ يشء يظـ أكف يؼقف مـ افعغ إما أن يؽقن خ

 افتامئؿ 

 وؿد بقـا فؽؿ أن افتامئؿ إما أن تؽقن مـ افؼرآن ؾفذا خمتؾػ ؾقف وافراجح مـعف، 

 وإما أن تؽقن مـ ؽر افؼرآن ؾفذا باضؾ ٓ جيقز مـ أصؾف، 

هـا افصحابة ؾنهنؿ أول افسؾػ مراده بافسؾػ ها  "لؽن إذا كان ادعؾق من الؼرآن فرخص فقه بعض السؾف"قال 

 ريض اهلل ظـفؿ،  -وممـ رخص ؾقف ـام أشؾػـا ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعاص، وظائشة 

ابـ مسعقد وابـ  -ريض اهلل ظـف  -مـفؿ ابـ مسعقد  :"وبعضفم مل يرخص فقه وجيعؾه من ادـفي ظـه"قال: 

 قؾة ظذ ادـع مـ ذفؽ ـام ؿؾـا ؾنهنؿ ـاكقا وهؿ ؾؼفاء افؽ تبع فف ظباس وأصحاب ابـ مسعقد

 وؿد بقـا فؽؿ رجحان ادـع مـ ثالثة أوجف: 

 فعؿقم افـفل ظـ افتامئؿ، : أحدها  

 شدا فؾذريعة حتك ٓ يتقصؾ بذفؽ إػ اختاذ افتامئؿ مـ ؽر افؼرآن،  : وافثاين  

ا ـالم حتك ٓ متتفـ ؾنن حال افصبل يغؾب ظؾقف أكف يغشك بف إماــ ادستؼذرة افتل يـزه ظـف ؟ثافثفا ملو  

 ، -ظز وجؾ  -اهلل 

أن بققت ادسؾؿغ ؾقفا مصاحػ ؾؽقػ يذهب أحد فقعؾؼ يشء ذم رؿبتف أو يضعف  -أهيا اإلخقان  -وٓ ريب 

 حتت وشادتف مع أن ادصحػ بؽامؾف مقجقد ذم ادـزل ؾفذا يدفؽ ظذ أن ٓ وجف هلذا افتعؾقؼ

  :خال من الرشك والرقى هي التي تسؿى العزائم وخص مـه الدلقل ما"قال" 
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مجع ظزيؿة وهل آيات مـ افؼرآن تؼرأ ويـػث ؾقفا ظذ ادصاب ـادصاب بافعغ أو ادصاب بؿرض  قوله العزائم: 

 مـ إمراض أو أكف جيعؾ ذم ماء ثؿ يسؼك إياه 

واد بادديـة أخذ مـ تراب بطحان ؾجعؾف ذم  "بطحان"أخذ مـ تراب بطحان  ملسو هيلع هللا ىلصوؿد جاء ذم احلديث أن افـبل 

 ؿدح وكػث ؾقف ثؿ صب ظذ ادريض ؾفذا يدل ظذ أن وهذا ظـد أيب داوود 

 وهذا يدل ظذ أن آشتشػاء بافؼرآن فف صقر متعددة: 

 إما افـػث ادبارش  

 أو افؼراءة مـ ؽر كػث  

 ؾقف وهذا ؾقف مـاشبة طاهرة أو يرش ظؾقف هبذا اداء ادؼروء  

ويؿؽـ أن كؾحؼ بف رشبف ـام يصـع بعض افـاس ربام ـتب آيات ظذ ورق بافزظػران ثؿ ؽؿسف ذم إكاء  

ورشبف ؾفذا فف وجف مـ ادـاشبة أن هذا ادؼوب شقخافط بدكف ـام أن افـػث بافريؼ يؾحؼ افبدن ؾفذا فف 

 ادرؿل، وجف مـاشبة، وفقجقد ادبارشة بغ افرؿقة وبغ 

وأما ما يػعؾف بعض افـاس مـ آشسؿاء ظـ ضريؼ اهلاتػ أو ظـ ضريؼ ادؽث أمام ؿـقات ؾضائقة ؾفذا ٓ يظفر 

وإكام هق شامع فؾؼرآن ٕكف ٓ اتصال بغ افراؿل وبغ ادرؿل ؾافرؿقة افتل يؽقن ؾقفا أثر وصػاء وبرـة بنذن  ؾقف رؿقة

 رؿل ؾقـػث ظؾقف ويؼرأ ظؾقف بؿحرض مـف اهلل هق ما ـان مبارش بغ افراؿل واد

  ؟ما افدفقؾ افذي خص :"وخص مـه الدلقل ما خال من الرشك"ضقب قال: 

ؾقام مر معـا مـ حديث احلسغ بـ ظبد افرمحـ ومـاطرتف فسعقد بـ جبر، ؿال: ما محؾؽ  ملسو هيلع هللا ىلصؿقل افـبل  

أو محك إذن هذا افدفقؾ ؿد  ظذ ما صـعت، ؿال: حديث حدثـاه افشعبل ما احلديث ٓ رؿقة إٓ مـ ظغ

  ملسو هيلع هللا ىلصأثبتف افـبل 

هبا ؾؼال: اظرضقا ظع رؿاـؿ، وؿال: ٓ  يسسؿقنشلفف أصحابف ظـ رؿك  ملسو هيلع هللا ىلصوذم احلديث أخر أن افـبل  

 بلس بافرؿك ما مل تؽـ رشـا ؾدل ذفؽ ظذ أن افدفقؾ خص بعض أكقاع افرؿك 

افتقفة رشك فف ؿصة وهق أكف دخؾ ظذ وحلديث ابـ مسعقد ؿصة حديث ابـ مسعقد إن افرؿك وافتامئؿ و 

زوجتف زيـب ؾقجدها ؿد جعؾت خقطا ؾسلهلا ظـ ذفؽ أو ما هق شلهلا ظـ ذفؽ ؿطعف وؿال إن آل ظبد اهلل 

ٕؽـقاء ظـ افؼك ؾاظتذرت إفقف رمحفا اهلل بلهنا صؽت ظقـفا وأن ظقـفا صارت تؼذف يعـل ـام كؼقل 
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ت افعغ تؼذف ؾذهبت ؾصارت ختتؾػ إػ رجؾ هيقدي صار ظـدها كقع مـ آفتفاب ذم افعغ ؾصار

 يرؿاها ؾنذا اشتعؿؾ معفا افرؿقة شؽـ ذفؽ ؾؼافت إكام هذا مـ ظؿؾ افشقطان 

 

  إن الرقى والتامئم والتولة رشك"يؼول  ملسو هيلع هللا ىلصثم إكه اشتدل هبذا احلديث فؼال شؿعت رشول اهلل"  

 ؾؼال يشء يصـعقكف يزظؿقن أكف حيبب ادرأة إػ زوجفا وافرجؾ إػ امرأتف هذا يسؿك تقفة وأما التولة: 

 ويسؿقكف أحقاكا افكف وافعطػ: 

ؾلحقاكا هذا افذي يصـعقكف يعطػ ادرأة ظذ زوجفا أو يعطػ افزوج ظذ زوجتف ؾقـجذب إفقفا  

 وتـجذب إفقف اكجذبا ؽر ضبقعل أ

 فكف ؾتـػر ادرأة مـ زوجفا أو يـػر افزوج مـ زوجتفوأحقاكا يؽقن ظذ افـؼقض وهق ا 

وـال إمريـ واؿع وجيد مـف بعض افـاس أذى ـثرا ورشا مستطرا بسبب هذه إظامل افؼـقة ويتصؾ هق ذم 

 افقاؿع بـقع مـ أكقاع افسحر 

 واحلديث صحقحإذن هذه ادذـقرات افرؿك وافتامئؿ وافتقفة رشك ـام حدث بذفؽ اإلمام أمحد وأبق داوود 

 ؾؿـاشبة هذا احلديث ؿد تبقـت ومعاين هذه افؽؾامت أيضا ؿد تبقـت 

 

  رواه أمحد  "من تعؾق صقئا وكل إلقه": حديث ظبد اهلل بن ظؽقم مرفوظا -رمحه اهلل  -بعد ذلك ذكر ادصـف

 والسمذي

 فػظ ؿؾقؾ فؽـ فف معـك ظظقؿ مـ تعؾؼ يشء  من تعؾق يشء وكل إلقه:

كؽرة جاءت ذم شقاق افؼط ؾتدل حقـئذ ظذ افعؿقم افـؽرة افتل ذم شقاق افؼط تدل ظذ افعؿقم يعـل  وصقئا:

أي يشء مـ إصقاء ؾؿـ تعؾؼ بخقط، مـ تعؾؼ بقدع، مـ تعؾؼ بنكس مـ تعؾؼ بجـ وـؾ إفقف ومـ تعؾؼ ؿؾبف باهلل 

 وـؾ إػ اهلل وهق كعؿ ادقػ وكعؿ افقـقؾ 

، هذا احلديث ذم افقاؿع ضعػف بعض أهؾ افعؾؿ فعؾتغ ضعػقه ٕحد رواتف وهق حمؿد بـ أيب رواه أمحد والسمذي:

فؽـ مل  ملسو هيلع هللا ىلصإذ أكف ـان أي ظبد اهلل بـ ظؽقؿ معارصا فؾـبل  ملسو هيلع هللا ىلصفقذ، وضعػقه فعدم شامع ظبد اهلل بـ ظؽقؿ مـ افـبل 
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تؼدمغ افسققضل، وممـ حسـف يسؿع مـف، وفؽـ احلديث فف صقاهد ترتؼل بف إػ درجة احلسـ وممـ حسـف مـ اد

 ملسو هيلع هللا ىلص، وظبد اهلل بـ ظؽقؿ هق أبق معبد اجلفـل أدرك زمـ افـبل -إن صاء اهلل  -مـ ادتلخريـ إفباين ؾاحلديث حسـ 

ـام ذـرت فؽؿ فؽـ مل يثبت فف شامع مـف يؼقل مـ تعؾؼ يشء يعـل تعؾؼ وافتػت ؿؾبف إػ يشء مـ إصقاء جلؾب 

 يعـل وـؾ وـؾف اهلل إػ ذفؽ افقء افذي تعؾؼ بف  "وـؾ إفقف"كػع أو دؾع رض 

 فاحلديث مـاشب لؾسمجة متاما 

 ٕن ؾقف افـفل ظـ افتعؾؼ ظذ ؽر اهلل وذفؽ يشؿؾ ما كص ظؾقف ادصـػ مـ افرؿك وافتامئؿ  

 

 :فـستػقد من حديث ظبد اهلل بن ظؽقم- 

 افـفل ظـ افتعؾؼ بغر اهلل  -

 هلل وافتعؾؼ بؿعـك افتقـؾوكستػقد ثاكقا وجقب افتعؾؼ با -

وكستػقد ثافثا صمم افؼك وشقء ظاؿبتف ٕكف ؿال وـؾ إفقف ومـ وـؾ إػ ؽر اهلل يا إخقة ؾؼد وـؾ إػ مضقعة،  -

وهلذا يدظق افعبد ربف أٓ يؽؾف إػ كػسف وٓ إػ أحد مـ خؾؼف ؾقفؾؽ بؾ يؽؾف إفقف وحده وؾقف أيضا أن اجلزاء مـ 

 ؾؼ بغره وـؾف إػ ذفؽ افغر جـس افعؿؾ ٕكف دا تع

 

  وروى اإلمام أمحد ظن رويػع  ": -رمحه اهلل  -ثم قال ادصـف"  

هذا رويػع بـ ثابت بـ افسؽـ وهمٓء ؾخذ مـ إكصار مـ بـل افـجار ـان مـ ادجاهديـ ذم شبقؾ اهلل  رويػع:

 شـة شت ومخسغ،  -رمحف اهلل  -وتقذم ذم بالد ادغرب وؿد ويل وٓية برؿة وضرابؾس وـان فف ؾتقح ذم إؾريؼقة 

 ؿال فف يا رويػع فعؾ احلقاة تطقل بؽ أو شتطقل بؽ  ملسو هيلع هللا ىلصتلمؾقا معل أن افـبل  وهذا ظؾم من أظالم الـبوة:

ؿد وؿع ؾنكف ؿد مد ذم ظؿره حتك ـاكت وؾاتف شـة شت ومخسغ ؾقؿع ما أخز بف افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصوافسجل مـ افـبل  لعل:

 مـ أظالم افـبقة،  أو أدح إفقف ؾفذا ظؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص

  "فلخز الـاس أن من ظؼد حلقته أو تؼؾد وترا أو اشتـجى برجقع دابة أو ظظم فنن حمؿدا بريء مـه  "قال: 

 خصال هذا احلديث رواه اإلمام أمحد، وأبق داوود، وافطزاين وهق حديث صحقح ثالث كم خصؾة:
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 -لــظر يف هذه اخلصال الثالث: 

وهؾ افؾحقة تعؼد كعؿ ـاكقا ذم اجلاهؾقة يعؼدون حلاهؿ يعـل جيعؾقهنا  -شبحان اهلل  -؛ من ظؼد حلقتهأوهلا:  (1

 ظذ صؽؾ ضػائر جمدوفة 

  فام ظؾه الـفي يف ظؼد الؾحقة:

 ؿقؾ إن افعؾة ذم ذفؽ افتشبف بإظاجؿ وكحـ أمة متؿقزة ٓ يصح أن كشابف افؽػرة ذم ظاداهتؿ  

وؿقؾ إن افعؾة ذم ذفؽ هل افتلكث ٕن ظؼد افؾحقة يراد بف دمعقدها وهذا كقع مـ افتلكث وافتخـث ٓ  

 فرجال، با يؾقؼيؾقؼ بافرجال ؾتؽقن افعؾة هل ادققظة وافتلكث افذي ٓ 

 وؿقؾ إن ادراد بذفؽ أن ذفؽ مـ أؾعال ادتؽزيـ وأن هذه افػعؾ افتؽز وافعجب ؾفذه ظؾة ثافثة،  

مـ ذفؽ أن هذا هنل ظـ ظؼد افؾحقة ذم افصالة خاصة ٕن ؿد ورد ذم إحاديث ذم  أضقؼٓ وؿقؾ ؿق 

افـفل ظـ ـػت افشعر وـػت افثقب ؾؽذفؽ ظؼد افؾحقة، وفؽـ فػظ احلديث أظؿ أن مـ ظؼد حلقتف 

 ؾفذا مل يؼقد بافصالة 

مسشؾة ضقيؾة ؾنكف فقس فف أن يعؼدها ؾفذه تعؾقالت ظدة مػادها مجقعا أكف ٓ جيقز ظؼد افؾحك ؾؿـ ـاكت فف حلقة 

مـ ؾاظؾ ذفؽ فؽـ ٓ بلس أن يؿشطفا وأن يـظػفا ـام هق معؾقم ذم  ملسو هيلع هللا ىلصبلي صؽؾ مـ إصؽال فزاءة افـبل 

 ـتاب افطفارة

هذا هق مقضع افشاهد وشبب إيراد ادصـػ فف ذم هذا افباب وادراد بتؼؾد افقتر أي  :"أو تؼؾد وترا"قال:  (2

ـؼ ذم ظـؼف هق أو ذم ظـؼ دابتف أو ذم ظـؼ صبقاكف وؿاية مـ افعغ ؾؿـ ؾعؾ ذفؽ ؾنن افـبل جعؾف ؿالدة ذم افع

 بريء مـف ملسو هيلع هللا ىلص

 هق وادؽان هق افروث  -أـرمؽؿ اهلل  - الرجقع: اشتـجى برجقع دابة اخلصؾة افثافثة: أو - (3

ان كباتا أو ضعاما ثؿ خرج حافتف إوػ يعـل رجع ظـ حافتف إوػ ؾؽلكف دا ـ ظـٕكف رجع  ومل شؿي رجقعا؟

  . مـ ادخرج ادستؼذر رجع ظـ صػتف ؾسؿل رجقعا بعد أن ـان ظؾػا مثال أو ضعاما ؾسؿل رجقعا

ؿد ورد ذم أحاديث أخر ظـ آشتـجاء ملخقذ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصإذن ؾفذا هنل مـ افـبل  أو اشتـجى برجقع دابة أو ظظم:

 وآشتجامر هبذيـ افشقئغ افـجل وهل احلجارة وهلذا يؼقل افػؼفاء باب آشتـجاء 

 ؾال جيقز آشتـجاء بافروث، وٓ جيقز آشتـجاء بافعظؿ: 
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 أما افروث ؾؾؼذارتف وٕكف ربام زاد ذم تؾقيث افبدن،  

شلفقه ؾؽان مما أظطاهؿ أن ـؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوأما افعظؿ ؾألكف ضعام إخقاكـا مـ اجلـ؛ ؾنن اجلـ دا وؾدوا ظذ افـبل  

ظظؿ ذـر اشؿ اهلل ظؾقف جيدوكف أوؾر ما يؽقن حلام هذا أمر ؽقبل كممـ بف أن ـؾ ظظؿ ذـر اشؿ اهلل ظؾقف 

جيدوكف أوؾر ما يؽقن حلام وهلذا مـ اشتعؿؾف ذم آشتـجاء ؾؼد أؾسده ظذ إخقاكف اجلـ ؾؾذفؽ ٓ جيقز 

 آشتـجاء ٓ بافرجقع وٓ بافعظؿ. 

 فدواهبؿ  ػاقؾ أيضا إن افرجقع يؽقن ظؾوؿ 

  ملسو هيلع هللا ىلصكػسف  قال فنن حمؿدا:

 وهذا ذم احلؼقؼة مـ صقغ افقظقد  بريء مـه:

 إن معـك ؿقفف بريء مـف بريء مـ ؾعؾف  -رمحف اهلل  -وؿد ؿال بعض افؼاح وحتديدا افـقوي 

اءة ٓ تستؾزم إخراجف ظـ وهذه افزبريء مـ ؾاظؾف وبريء مـ ؾعؾف معا  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا حؼقؼة كقع تلويؾ بؾ افـبل 

 هذا فػظ مـ أفػاظ افقظقد ادؾة وإكام هق مـ ضؿـ أفػاظ افقظقد

  

  فؿـاشبة حديث رويػع لؾباب يف ماذا ؟ 

 ؾػقف افـفل ظـ تؼؾد إوتار "أو تؼؾد وترا"ذم ؿقفف 

  

 : وكستػقد من هذا احلديث- 

 أصعر رويػعا بلن حقاتف شتطقل وؿد ـان. ملسو هيلع هللا ىلصأن ؾقف ظؾؿ مـ أظالم افـبقة حقث إن افـبل  -

وتعؾقؿ افـاس مـ أيـ؟ مـ ؿقفف ؾلخز افـاس ؾفذه  -ظز وجؾ  -وؾقف أيضا وجقب كؼ افعؾؿ وافدظقة إػ اهلل  -

أهيا اإلخقان هل وطقػة إكبقاء وادرشؾغ وظذ ـؾ مممـ أصاب ضرؾا مـ ظؾؿ أن يسعك ذم كؼه وأٓ حيرم كػسف 

 اخلر

يضا ؾقف ما يدل ظذ إـرام افؾحقة ٕن ظؼدها ذم احلؼقؼة إهاكة هلا وادؼوع ذم افؾحقة تقؾرها وإـرامفا وـذفؽ أ -

حلقة ظظقؿة متأل ما بغ مـؽبقف وهذا أمر  ملسو هيلع هللا ىلصوظدم إخذ مـفا ٓ بحؾؼ وٓ بؼص وٓ بـتػ ؾؼد ـان فرشقل اهلل 
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ـ تـبت فف حلقة حتك ؿال ظاجلت حلقتل أربعغ شـة يريد مل يؽ -رمحف اهلل  -ذـر أن ظبد اهلل بـ افزبر يخؾؼل وهلذا 

 . أهنا تؽثر أو يستعؿؾ معفا يشء فؽـفا ٓ تـبت

 وكستػقد أيضا مـ ؿقفف أو تؼؾد وترا حتريؿ تؼؾد إوتار وأن ذفؽ مـ افؼك  -

 وكستػقد أيضا حتريؿ آشتـجاء بافروث وافعظؿ -

مـ افؽبائر، مـ أيـ ظرؾـا أهنا مـ افؽبائر؟ مـ فػظ افتزي ٕن كستػقد أيضا أن هذه اخلصال افثالثة ادذـقرة  -

أن افؽبرة ما ترتب )تعريػ افؽبرة ؿد ؿقؾ ذم تعريػ افؽبرة كحق ظؼة أؿقال فؽـ افؼقل إؿرب إػ افصقاب 

شديدة افؽبرة أو كحقها مـ إفػاظ اف ( ظؾقف حد ذم افدكقا أو وظقد ذم أخرة أو ؿرن بف فعـ أو ؽضب أو براءة

 ؾفذا هق تعريػ افؽبرة وأما افصغرة ؾتعريػفا ما مل يبؾغ حد افؽبرة

 

  رواه وكقع "وظن شعقد بن جبر قال من قطع متقؿة من إكسان كان كعدل رقبة": -رمحه اهلل  -ثم قال ادصـف 

فؼك أظظؿ ربام فف ثقاب ـثقاب مـ أظتؼ رؿبة مل ٕكف أظتؼف مـ افؼك وإظتاؿف مـ ا أن أي ما معـى كعدل رقبة؟ 

مـ إظتاؿف مـ افرق ٕن افرق إظتاق فف مـ مؾؽ إكسان فؽـ افؼك إظتاق فف مـ ظبادة ؽر اهلل ؾؾفذا ؿال ـان ـعتؼ 

 رؿبة، 

ـاكت وؾاتف شـة مئة  -رمحف اهلل  -راح إمام ظامل مشفقر ورع ثبت ثؼة جوـقع هق وـقع بـ  "رواه وكقع"قال 

 أيضا وـقع هذا مشفقر وهق افذي ظؾقف بقت افشاؾعل ادشفقر وشبع وتسعغ وفف أيضا أي فقـقع

  

    صؽوت إىل وكقع شوء حػظي

    وقال اظؾم بلن العؾم كور
 

 فلرصدين إىل ترك ادعايص  

 وكور اهلل ال يمتاه ظايص  
 

 وـقع بـ اجلراح  -رمحف اهلل  -وفف ـتاب ذم افزهد  

 هذا إبراهقؿ هق إبراهقؿ افـخعل أحد أصحاب ابـ مسعقد مـ ـبار افػؼفاء،  قال وله ظن إبراهقم:
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مثؾ أبق  ؟ ادؼصقد بؼقفف ـاكقا أي أصحاب ظبد اهلل بـ مسعقد ؾؼفاء افؽقؾة مثؾ مـ ؾؼفاء افؽقؾة :"كاكوا"قال 

ؿال صقخ  وائؾ ومثؾ مرسوق وإبراهقؿ افـخعل وإشقد وافربقع بـ خثقؿ مجقع أصحاب ابـ مسعقد ثؼات هؽذا

 ، -ريض اهلل ظـف  ورمحفؿ رمحة واشعة -مجقع أصحاب ابـ مسعقد ثؼات  -رمحف اهلل  -اإلشالم ابـ تقؿقة 

هذا يميد افؼقل افذي أرشكا إفقف وهق أن افتامئؿ مـ  :"كاكوا يؽرهون التامئم كؾفا من الؼرآن وغر الؼرآن"قال: 

 وظبد اهلل بـ ظباس ومـ تبعفؿ افؼرآن وؽر افؼرآن ممـقظة وهق اختقار ابـ مسعقد 

 

 ومـاشبة هذين األثرين لؾباب طاهرة 

 ٕن ؾقفا ادـع مـ تعؾقؼ افتامئؿ مطؾؼا 

 

  :ما يدل ظذ -ويف احلديث 

ؾضؾ ؿطع افتامئؿ ؾؾفذا يـبغل دـ رأى ذم ظـؼ أحد متقؿة أن يبادر إػ ؿطعفا افؾفؿ إٓ أن خيشك مػسدة أـز ٕن  -

ذفؽ فربام وؿع فف يعـل  قئات ؾنن مـ افبقئات ما يػشق ؾقفا هذا افقء حتك فق ؾعؾ اإلكسانهذا خيتؾػ باختالف افب

 فؽـ إن مل يتؿؽـ مـ إكؽارها بقده ؾؾقـؽر بؾساكف أذى ظظقؿ

 ويدل إثران ظذ حتريؿ افتامئؿ مطؾؼا -

ة مـ افـقاحل ويدل أيضا ظذ حرص افسؾػ ظذ صقن افعؼقدة حرص افسؾػ رمحفؿ اهلل ظذ صقن افعؼقد -

 افعؿؾقة ـام مـ افـقاحل افعؾؿقة 

 

 وكستؿع إىل ادسائل: 

 ؾقف مسائؾ :

 إوػ: تػسر افرؿك وافتامئؿ. -

 تػسرمها -رمحف اهلل  -كعؿ وؿد ـػاكا ادصـػ  -] افؼح [:

 افثاكقة : تػسر افتقفة . -
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 [14[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 افتقفة بام يدل ظذ افعطػ ظطػ افرجؾ ظذ زوجتف أو افعؽسـذفؽ ؾرس فـا  -] افؼح [:

 افثافثة: أن هذه افثالث ـؾفا مـ افؼك مـ ؽر اشتثـاء. -

 ما افثالثة؟ افتامئؿ وافتقفة وافرؿك  -] افؼح [:

 افرابعة : أن افرؿقة بافؽالم احلؼ مـ افعغ واحلؿة فقس مـ ذفؽ . -

اظرضقا  ملسو هيلع هللا ىلصؼقل افـبل ـوفألدفة إخرى  "ا خال مـ افؼكإٓ ما اشتثـاه افدفقؾ وهق م"كعؿ فؼقفف  -افؼح [:] 

 ظع رؿاـؿ ؾؼال ٓ بلس بافرؿك ما مل تؽـ رشـا 

 اخلامسة: أن افتؿقؿة إذا ـاكت مـ افؼرآن؛ ؾؼد اختؾػ افعؾامء هؾ هل مـ ذفؽ أم ٓ؟ -

 بسطـا اخلالف ذم هذه ادسلفةوؿد  -] افؼح [:

 افسادشة: أن تعؾقؼ إوتار ظذ افدواب ظـ افعغ مـ ذفؽ. -

 تعؾقؼ إوتار ظذ افدواب مـ افؼك ٕكف تعؾؼ بسبب مل يثبتف اهلل تعاػ شببا  -] افؼح [:

 افسابعة: افقظقد افشديد ظذ مـ تعؾؼ وترا. -

 ؾنن حمؿدا بريء مـف  ملسو هيلع هللا ىلصوذفؽ مـ ؿقل افـبل  -] افؼح [:

 افثامـة: ؾضؾ ثقاب مـ ؿطع متقؿة مـ إكسان.-

 ما ثقابف ـعدل رؿبة ـافعتؼ -] افؼح [:

 افتاشعة : أن ـالم إبراهقؿ ٓ خيافػ ما تؼدم مـ آختالف ، ٕن مراده أصحاب ظبد اهلل بـ مسعقد . -

 كعؿ ؿقفف ـاكقا إكام أراد بذفؽ بعض افسؾػ ٓ مجقعفؿ ؾال يعد ذفؽ مـاؾقا دا ذـر مـ آختالف -[: ] افؼح

 واهلل أظؾؿ؛؛


