صلب اـعلم اـػطي

رشطة ومنهاج – احللقة اـثاـثة واـعػون

اـفهرس
صلب اـعلم اـػطي 1.......................................................................

 -ؽضل اـعلم اـػطي 2............................................... ......................

 -اـتوؽوق يف صلب اـعلم 4..................................................................

 -أىواع اـعلم اـػطي 7.....................................................................

 -مراتب اـعلم اـػطي 9....................................................................

 -اـعقودة 10................................................................................

 -اـفقه 12..................................................................................

 -اـتفسر 20................................................................................

 احلديث 22.................... ............................................................) راتظ انحهقح http://www.youtube.com/watch?v=T32FJTUyHnw

1

صلب اـعلم اـػطي

رشطة ومنهاج – احللقة اـثاـثة واـعػون

ؽضل صلب اـعلم اـػطي
ؾضؾ ضؾب افعؾؿ افؼظل ـبر ويؽػل ؾقف أن اهلل تعاػ حغ يطؾؼ افعؾؿ ذم ـتابف ؾادراد بف هق افعؾؿ
افؼظل وهق افعؾؿ باهلل وبام أمر بف ّ
ودل ظباده ظؾقف  ,شقاء ـان مـ ادلمقرات أو مـ ادـفقات أو
ظؾؿ حمؿقد ;وهلذا يؼقل اهلل تعاػ ﴿ إِى َََّم َ ْ
َي َشى اَّللََّ ِم ْن
ادعؾقمات  ,ؾؽؾ ظؾؿ أوصؾ إػ خشقة اهلل ؾفق ٌ
ِطب ِ
اد ِه ا ْـ ُع َل ََم ُء ﴾ ( ؽاصر . ) 28 :
َ
وؾضؾ افعؾؿ مـ جفة افعؼؾ وافـؼؾ مما ٓ خيتؾػ ؾقف ؾقؽػل ذم اإلؿرار بػضؾف أن اإلكسان يتشبث بف
جقرا ؾقدظل افعؾؿ ويتزأ مـ اجلفؾ  ,وما مـ باب مـ أبقاب اخلر إٓ ويتحؼؼ بافعؾؿ وما مـ
وفق ً
باب مـ أبقاب افؼ إٓ ويتحؼؼ باجلفؾ .
وإدفة ذم ـالم اهلل تعاػ وـالم رشقفف ﷺ ـثرة جدً ا وهلذا ؿرن اهلل صفادة أوفق افعؾؿ بشفادتف
﴿ش ِهدَ اَّللَُّ َأ َّىه ٓ إِ َـه إِ َّٓ هو وا َْدالئِ َك ُة و ُأو ُـوا ا ْـ ِع ْل ِم َؾائَِم بِا ْـ ِقس ِ
وـذفؽ مالئؽتف ذم ؿقفف تعاػ َ
ط ﴾( آل
َ ْ
َ ُ َ َ
ُ
ْ
ً
طمران  )18:ؾجعؾ ذفؽ ؾض ً
ال فؾعؾامء .
وجاء ظـ افـبل ﷺ ذم بقان ؾضؾ افعؾامء ومـزفتفؿ افؽثر ؾفؿ ورثة إكبقاء ـام جاء ذم حديث أيب
ِ
ِ
ِ
َها،
اء َ ْ ُي َو ِّر ُ وا دين ًَارا َوَٓ د ْر َ ً
صافح ظـ أيب هريرة أكف ﷺ ؿال (إِ َّن ا ْـ ُع َل ََم َء ُه ْم َو َر َ ُة األَ ْىبِ َواء ،إِ َّن األَ ْىبِ َو َ
إِى َََّم َو َّر ُ وا ا ْـ ِع ْل َمَ ،ؽ َم ْن َأ َخ َ ُه َأ َخ َ بِ َح ٍّظ َواؽِ ٍر) وذفؽ أن اإلكسان ذم افدكقا يقرث صقئغ  :إول هق ما
ـان مـ اداديات وافثاين هق ما ـان مـ ادعـقيات ومـفا احلسب وافؼف واجلاه وـذفؽ مـ افعؾؿ
افذي يقرثف بام يـػع افـاس مـ خؾػف  ,وافعؾؿ أبؼك مـ اداديات ٕن اداديات تستفؾؽ وتتحقل مـ
أجرا ؾقام خي ّؾػف مـ بعده .
اإلكسان إػ ؽره  ,ثؿ إن اإلكسان ذم إرثف فؾعؾؿ يؽسب ً

) جزء مه حذٔث مزَْ عه أتٓ انذرداء مه طزق كثٕزج تذَر أغهثٍا عهّ :عاصم ته رجاء َ :مىٍا رَأح َرَاي عثذ هللا ته داَد
انخزٔثٓ عه عاصم ته رجاء عه داَد ته جمٕم عه كثٕز ته قٕش عه أتٓ انذرداء تً ،أخزج ٌذي انزَأح أتُداَد ( َ ،)3641اته
ماجح( َ ،)223انذارمٓ( َ ،)343اته حثان( َ ،)88انثٍٕقٓ فٓ انشعة( .)1571

2

صلب اـعلم اـػطي

رشطة ومنهاج – احللقة اـثاـثة واـعػون

ات ا ْب ُن آ َد َم ا ْى َق َط َع َط َم ُل ُه إِٓ ِم ْن
وهلذا جاء ظـ افـبل ﷺ ذم افصحقح َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؾ َال ﷺ( إِ َذا َم َ
َ ٍ
الث َ :صدَ َؾ ٍة َج ِ
ار َي ٍة َ ،أ ْو ِط ْل ٍم ُينْ َت َف ُع بِ ِه َ ،أ ْو َو َـ ٍد َصاـِحٍ َيدْ ُطو َـ ُه ) ؾذـر مـفا افعؾؿ إصارة إػ وجقد
ذفؽ آكتػاع افذي يؽقن بعد اإلكسان ,ؾادعؾقمة افتل تـتؼؾ مـ إؾقاه ويتـاؿؾفا افـاس أو تـتؼؾ
بإذهان ُيثاب ظؾقفا اإلكسان و ُيمجر وفق تعددت افؼرون وإزمـة وابتعدت حيصقفا اهلل وفق كسقفا
افـاس .
وهلذا جاء ظـ افـبل ﷺ بقان مـزفة افعؾامء وؾضؾفؿ ظذ ؽرهؿ وأهنؿ أؿرب افـاس إػ إكبقاء وذفؽ
أن اإلكسان ـؾام ـان ؿري ًبا مـ صخص مقت ؾنكف أـثر إرث ًا مـف ; وهلذا كجد إبـاء يقرثقن أـثر مـ
ؽرهؿ مـ ؿرهبؿ  ,وهلذا افـبل بغ أن افعؾامء ورثة إكبقاء وأن اداديات وإحساب مـؼطعة ذم جفة
ظؾام هق أؿرهبؿ فؾـبل
افعصؿة وإكام يؽقن افػضؾ دـ ورث افعؾؿ ؾلـثرهؿ ً

ﷺ وإكام شامه إر ًثا ٕن

اإلرث ٓ يؿؽـ أن حيقزه اإلكسان ؾر ًدا وإكام حيقزه بقء مـ افػضؾ أو افتعصقب أو يلخذه ذم حال
ظدم وجقد أحد مـ افقرثة وهذا مما ٓ يؽقن ذم جاكب افعؾقم .
وجاء ظـ أكس بـ مافؽ أكف افـبل ﷺ ؾال(إِ َّن َم َث َل ا ْـ ُع َل ََم ِء ِيف ْاألَ ْر ِ
اـس ََم ِء ُ ُْيتَدَ ى
ض  ،ؿ ََم َث ِل اـن ُُّجو ِم ِيف َّ
ِ
ِ
ت اـن ُُّجو ُم َ ،أ ْو َش َ
ك َأ ْن ت َِض َّل ُْاادَ ا ُة) يعـل أهنؿ دٓفة فؾـاس .
ز َوا ْـ َب ْح ِر َ ،ؽ ِ َذا ا ْى َط َم َس ْ
ِ َ ا يف ُض ُل ََمت ا ْـ َ ِّ
ومـ ؾضؾ افعؾؿ أكف أؿرب افطرق وأيرسها إػ اجلـة ـام جاء ذم حديث أيب صافح ظـ أيب هريرة
ك َص ِري ًقا َي ْلت َِم ُس ؽِ ِوه ِط ْل ًَم َس َّه َل اَّللَُّ َـ ُه بِ ِه َص ِري ًقا إِ َغ َْ
ؾالﷺ( َم ْن َس َل َ
اْلن َِّة ) يعـك أن اإلكسان ـؾام ـان
أـثر ظؾام ؾنكف يسؾؽ أؿرب افطرق إػ اجلـة بخالف اإلكسان افذي ٓ يدل افطريؼ ؾقؼع ذم افتقف وإذ مل
يؽـ ذم ضريؼ صحقح ؾنكف يبطئ مـ شره حتك ٓ يطرأ ظؾقف يشء مـ افعؾؿ افعارض افذي ربام
جيفؾف  ,وأما إن ـان ظذ بقـة ؾنكف يسر بادماه صحقح ٓ ترضه إهقاء وٓ يرضه اجلاهؾققن افذيـ
) رَاي مضهم ( َ ) 73 / 5كذا انثخارْ فٓ " األدب انمفزد " ( َ ) 38أتُ داَد ( َ ) 2880انىضائٓ ( َ ) 129 / 2انتزمذْ ( 359 / 1
) َانطحاَْ فٓ " مشكم األثار " ( َ ) 95 / 1انثٍٕقٓ ( َ ) 278 / 6أحمذ (  ) 372 / 2مه طزق عه انعالء ته عثذ انزحمه عه أتًٕ
عه أتّ ٌزٔزج.
) رَاي أحمذ ( ، 157 /3رقم  ، )12621قال انمىذرِ (َ ، )56 /1انٍٕثمّ ( : )121 /1فًٕ رشذٔه ته صعذ َ ،اختهف فّ االحتجاج تً ،
َأتُ حفص صاحة أوش مجٍُل َ .انزامٍزمزِ فّ أمثال انحذٔث ( ، 87 /1رقم . )51
) رَاي مضهم  :انذكز َانذعاء َانتُتح َاالصتغفار ( َ ، )2699انتزمذْ  :انعهم ( َ ، )2646اته ماجً  :انمقذمح ( َ ، )225أحمذ
(َ ، )252 /2انذارمٓ  :انمقذمح ( .)344
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يعسضقن ضريؼف أو ادشقصقن وأهؾ افبدع افذيـ حياوفقن رصؾف ؾفق ظذ بقـة يسؾؽ ضريؼف حتك
يؾؼك ربف.
أجرا وثقا ًبا وـذفؽ إصابة دعرؾة مراتب إجقر ؾنن إظامل تتػاوت
وهلذا افعؾامء هؿ أـثر افـاس ً
ومؼدارها ذم افؼع ٓ يؿؽـ فإلكسان أن يعرؾف إٓ وؿد ظرف حؼقؼتف وثقابف وظؼابف ـحال افتجار
يعرؾقن افسقق وادضاربة وافربح  ,ـذفؽ افعؾامء يعرؾقن ؿقؿة افقء وظظؿتف ذم افؼيعة .
﴿و ُؾ ْل َر ِّب ِز ْد ِِن
ومـ ؾضائؾ افعؾؿ ً
أيضا أن اهلل ما أمركا أن كسلفف زيادة ذم يشء إٓ افعؾؿ وهلذا يؼقل َ
ِط ْل ًَم﴾ (صه  )114 :ؾؾؿ يلمر اهلل كبقف أن يسلفف زيادة ذم يشء مـ أمر افديـ وافدكقا إٓ افعؾؿ .

اـتوؽوق يف صلب اـعلم
أشباب افتقؾقؼ ذم ضؾب افعؾؿ ـثرة مـفا ما يتعؾؼ بلمقر افبقاضـ وافؼؾقب ؾنن أظامل افؼؾقب هلا أثر
ذم أبقاب افعؾؿ خاص ًة افـقة اخلافصة هلل تعاػ ؾنن فؾعؾؿ أثر ذم ذات اإلكسان وأثر ذم جاهف ظـد افـاس
وإؿبال افـاس ظؾقف  ,ـذفؽ ؾنن افعامل إذا تقجف إػ افعؾؿ وـان صادق ؾنن افـاس يؼبؾقن ظؾقف
ٍ
تقؾقؼ
بإخذ ظـف خاص ًة إذا ـان متجر ًدا  ,ؾنذا أؿبؾت ظؾقف افدكقا ربام حرؾتف ؾاكؼؾب إمر ظؾقف مـ
وتسديد إػ حرمان وإضالل .
وهلذا مـ افقاجبات وادتلـدات ظذ ضافب افعؾؿ أن يطؾب افعؾؿ هلل صاد ًؿا ذم ضؾبف

وثؿة مقازيغ

ووجقه متعددة دعرؾة صدق افـقة مـ أطفرها:
 )1افعؿؾ بافعؾؿ  :ؾنذا ظؿؾت بف ؾفق دفقؾ ظذ إكؽ إكام ضؾبت افعؾؿ هلل ; وهلذا ـان اإلمام أمحد
رمحف اهلل ٓ يبؾغف يشء مـ شـة افـبل ﷺ إٓ ظؿؾ بف حتك يتحؼؼ فف هذا إمر ؾؽام جاء ذم اخلز
ِ
ت بِ ِه َ ،حتَّى َم َّر ِِب َأ َّن اـنَّبِ َّي َ -ص َّذ
ت َح ِدي ًثا إِ َّٓ َو َؾدْ َط ِم ْل ُ
ي َ ،ؾ َال ِِل َأ ُبو َط ْب ِد اَّللَِّ َ :ما َؿ َت ْب ُ
( َحدَّ َ نَا ا َْد ُّروذ ُّ
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ِ
ِ
ت َْ
احل َّجا َم ِدين ًَارا ) يعـك مـ صدة
ت َو َأ ْط َط ْو ُ
احت ََج ْم ُ
احت ََج َم َو َأ ْط َطى َأ َبا َص ْو َب َة دين ًَارا َؽ ْ
اَّللَُّ َط َل ْوه َو َس َّل َم ْ -
افتت ُبع .
أمر مـ إمقر افتل يؼقس هبا اإلكسان كػسف  ,تعؾؿت ؾؼف افصالة  ,هؾ ضبؼتفا مـ جفة افعؿؾ
وهذا ٌ
ذم افظاهر وافباضـ ؟ تػؼفت بلحؽام ؿقام افؾقؾ  ,هؾ ؿؿت افؾقؾ ؟ تعؾؿت أحؽام بر افقافديـ
وافصدؿة واإلكػاق وصؾة افرحؿ ودؾع افظؾؿ واإلحسان إػ افـاس  ,هؾ ظؿؾت هبذا افعؿؾ ؟.
ؾؽؾام ـان اإلكسان أؿرب إػ افعؿؾ بعؾؿف ؾنكف دفقؾ ظذ إخالصف وصدؿف  ,ؾنذا اكػؽ افعؿؾ ظـ
افعؾؿ ؾنن هذا أمارة ظذ أكف ضؾب افعؾؿ فقء وهق يعؿؾ فقء آخر وهذا هق احلرمان .
ظؾام يـبغل فف أن يبتعد ظـ افدكقا  ,وهلذا جاء ظـ
)2البعد مـ افدكقا  :وذفؽ أن اإلكسان ـؾام زاد ً
ان أكف َي ُؼ ُ
ُش ْػ َق َ
قل ( َما ا ْز َدا َد َر ُج ٌل ِط ْل ًَم َؽا ْز َدا َد ِم ْن اـدُّ ْى َوا ُؾ ْر ًبا َّإٓ ازْ َدا َد ِم ْن اَّللَِّ ُب ْعدً ا) وهذه معادفة صبقف
ظؾام يـبغل أن يتخػػ مـ جاكب افدكقا وافتعؾؼ هبا وافؾفث
بادعادفة احلسابقة أن اإلكسان إذا ازداد ً
َي َشى اَّللََّ ِمن ِطب ِ
ورائفا ذفؽ أن افعؾؿ يزيد اإلكسان خشقة باهلل ـام ؿال تعاػ﴿إِى َََّم َ ْ
اد ِه ا ْـ ُع َل ََم ُء﴾ (ؽاصر
ْ َ
ظؾام خق اهلل وخشقة اهلل تدظق إػ افزهد وافقرع وافبعد ظـ إمقر
 ) 28 :ؾؽؾام ازداد اإلكسان ً
ادؾفقات وافصقارف واإلؿبال ظذ اهلل تعاػ ؾنن أظؾؿ افـاس باهلل أخقؾفؿ باهلل وأبكهؿ وأظؾؿفؿ
بلدفة افؽتاب وافسـة .
وهلذا يـبغل ظذ ضافب افعؾؿ أن حيذر مـ ضؾب افعؾؿ فغر اهلل ؾنكف حيرم أصقاء

أظظؿفا افتقؾقؼ

وافتسديد وخشقة اهلل ؾنذا حرمفا ُحرم ما يتبعفا مـ حسـ افعاؿبة ظـد اهلل.
وهلذا جاء ذم اخلز أن مـ أصد افـاس ظذاب ًا افذيـ يطؾبقن افعؾؿ ويؼرؤون افؼرآن فغر اهلل ـام جاء
ذم افصحقح ذم أحاديث "أول من تسعر م اـنار" ؾذـر افـبل ﷺ أن مـفؿ رج ً
ال تعؾؿ افعؾؿ فقؼال
ظامل يعـك أكف تعؾؿ افعؾؿ فقشار إفقف بافبـان أو فقحؿؾ افشفادات  ,أو ؽر ذفؽ ؾفذا أمره ظظقؿ !.

) الجامع للخطٌب , 184/1وسٌر أعالم النبالء للذهبً  213/11وشرح التبصرة للعراقً  228/2وفتح المغٌث للسخاوي 284/3
( )38علوم الحدٌث ص.223
) اآلداب الشرعٌة البن مفلح (.) ٢٤٣ /٢
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وـؾام ـان افعؾؿ أظظؿ ظـد اهلل وأرشف ومل خيؾص هلل ؾقف ـان افعؼاب ظؾقف أصد بخالف افذي
يطؾب افعؾؿ ادادي مث ً
ال ـافطب أو آؿتصاد يطؾبف ٕجؾ افدكقا ؾال يعاؿب ظؾقف فؽـف ٓ يثاب ظذ
مريضا أو اـتشػ دوا ًء فؾـاس هق ضؾبف ٕجؾ افدكقا أخذ إمر ذم افدكقا ؾ ُعجؾ فف
ظؿؾف ؾؾق ظافج ً
وحيرم افثقاب يقم
هذا إمر ,أما إذا ـان يتعؾؼ بافعؾؿ افؼظل ومل خيؾص هلل ؾنكف ُحيرم إثر ذم افدكقا ُ
أيضا ٕن هذا مـ أمقر افعبادة  ,أما اجلقاكب افدكققية ؾنن اإلكسان حيرم
افؼقامة ويـزل ظؾقف ظؼاب ً
افثقاب ظؾقفا .
وـذفؽ ذم أمر افعؾؿ ادادي شقاء ـان اؿتصاد أو اجتامع أو ظؾؿ افطب أو ؽرها مـ افعؾقم افتل
يدرشفا اإلكسان مـ ظؾقم افزراظة وافػؾؽ واحلساب وافػقزياء واجلققفقجقا مما يتعؾؿف اإلكسان
يـبغل فف أن خيؾص ٕكف إذا أخؾص اكؼؾب ذفؽ افعؿؾ ادادي إػ ظبادة ؾلجر ظؾقف بدًٓ مـ احلرمان
ؾفق شائر ذم كػس افطريؼ ؾقؽسب إجر ويؽسب افدكقا وادقؾؼ َم ْـ وؾؼف اهلل تعاػ .
وإذا صدق اإلكسان وأخؾص افـقة

هلل ؾنكف يطؾب افعؾؿ إؿرب إػ اهلل يعـل ٓ يطؾب افعؾؿ

فؾتشفل  ,ـبعض افـاس يطؾب افعؾؿ فشفقة افـػس ورؽبتفا ٓ يطؾب افعؾؿ افقاجب ظؾقف تؽؾقػف
وهلذا يتقجف فبعض ؾضقل افعؾؿ ويتعؿؼ ؾقفا ويزظؿ أكف ضؾب افعؾؿ هلل

; هلذا دمد أكف ٓ حيسـ

افصالة وٓ حيسـ افصقام فؽـف مقؽؾ ذم ظؾقم افؽالم أو افػؾسػة أو ظؾقم افعؾؾ أو افـحق وافكف
وكحق ذفؽ .
وٓ حرج ظذ اإلكسان أن حيػظ تؾؽ افعؾقم وأن يعتـل ويتعبد هلل هبا فؽـ ٓ يؼبؾ مـف أن يؼقل أكف
خافص هلل وهق ٓ يعؾؿ افعؾؿ افعقـل افقاجب ظؾقف  :ـقػ يصع؟ ـقػ يصقم ؟ ـقػ يتصدق ؟
ؾنذا حػظ افعؾؿ افعقـل يتقجف فعؾؿ افؽػاية ويمجر ظؾقف بنذن اهلل .
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أىواع اـعلم اـػطي
هـاك افعؾؿ افؼظل وثؿة ظؾقم آخرى  ,وافعؾؿ افؼظل يـؼسؿ إػ ظؾؿ ظقـل وظؾؿ ـػائل .
اـعلم اـعوني هق ما جيب ظذ إمة أن حتػظف مـ جفة اإلمجال وجيب ظذ إؾراد أن حيػظقه مـ جفة
افعؾؿ بف وافعؿؾ .
وما جيب ظذ اإلكسان ظؿؾف وجب ظؾقف افعؾؿ هبذا افعؿؾ  ,ؾؽؾ ما يممر بف ظقـًا وجب ظؾقف أن يتػؼف
ؾقف  ,مثؾ افصالة فإصؾ ؾقفا أهنا واجبة ظذ ـؾ بافغ ؾقجب تع ّؾؿ أحؽام افصالة  ,ـذفؽ افصقام
حيب ظؾقف أن يصقم  ,واحلج مـ تقؾرت ؾقف افؼوط وجب ظؾقف أن يتػؼف ذم احلج  ,وهذا إمر
كسبل يعـل بؿعـك أكف ربام ٓ جيب ظذ اإلكسان أن يتػؼف ذم أمر احلج باظتبار أكف فقس مـ أهؾ
افتؽؾقػ ـإظؿك وادشؾقل ظذ ؿقل بعض افػؼفاء  ,وفؽـ جيب ظؾقف أن يتػؼف ذم اجلقاكب
أخرى ـافبقع ذم إشقاق باظتبار أكف مث ً
ال تاجر يضارب ذم افسقاق ؾقجب ظؾقف أن يتػؼف ؾقام ظؾقف
وجقب افعؿؾ.
اْل َّط ِ ِ
وؿد جاء مـ حديث افعالء بـ ظبد افرمحـ ظـ أبقف ظـ جده أن ُط َم ُر ْب ُن َْ
ِض اَّللَُّ َطنْ ُه َؾ َال (
اب َر َ
ِ ِِ
ِ
َٓ َيت ِ
اء َ ،أ ْو َأ َبى) وهذا إصارة إػ أن مـ دخؾ
َّج ُر ِيف ُسوؾنَا َّإٓ َم ْن َت َف َّق َه ِيف دينه َ ،وإِ َّٓ َأؿ ََل ِّ
اـر َبا َ ،ش َ
هذه افدائرة وجب ظؾقف أن يتػؼف حتك ٓ يؼع ذم احلرام مثؾ افربا وافغش وؽر ذفؽ مـ ادحرمات ,
هلذا افذي يتعامؾ ذم افبقرصة أو آؿتصاد ظذ شبقؾ افعؿقم أو يتعامؾ مث ً
ال ذم باب مـ أبقاب
ادزارظة واحلرث وؽر ذفؽ جيب ظؾقف أن يؽقن مـ أهؾ افػؼف ذم هذا إمر .
وؿد ٓ جيب ظذ إكسان أن يتػؼف ذم باب مـ إبقاب وجيب ظؾقف أن يتػؼف ذم باب آخر ومـ جفة
افؼيعة هذا افباب أوػ مـ ؽره  ,يعـل مث ً
ال احلج أوػ مـ أحؽام افبققع  ,فؽـ ؿد جيب ظؾقؽ
افتػؼف ذم افبققع وٓ جيب ظؾقؽ افتػؼف ذم احلج باظتبار افتؾبس ؾقف .
) رواه الترمذي ( , )487وحسنه األلبانً فً صحٌح الترمذي . 151 /1
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وظؾقف ؾنن افعؾؿ افعقـل افذي جيب ظذ اإلكسان هق افذي وجب ظؾقف ظقـًا أن يؼقم بف ظؿ ً
ال .
اـعلم اـكفائي  :هق افعؾؿ افذي إذا حػظف أؿقام شؼط ظـ أخريـ وهق ما زاد ظـ ظؾؿ اإلكسان
افعقـل مـ أحؽام افديـ افتل جيب حػظفا مـ أمقر افػرائض وادقاريث  ,احلدود  ,افعؼقبات ,
افتعزيرات ,ؾال جيب ظذ ـؾ أحد أن يعؾؿ تؾؽ احلدود فؽـ إذا ـان ؿاض ًقا وجب ظؾقف أن يعؾؿف .
وربام يتػاضؾ افعؾؿ مـ جفة حػظف :ؾؽؾام ـان افعؾؿ أجفؾ ذم بؾد وأبعد ظـ افعـاية بف ؾحػظ
اإلكسان فف أؿرب مـ جفة افؼبقل وإجر ظـد اهلل تعاػ  ,ؾؿث ً
ال إذا ـان ظؾؿ افعـاية بافؼرآن وافتػسر
أجرا أـثر مـ
مغؿقر ذم بؾد مـ افبؾدان ؾحػظف ظامل مـ هذا افبؾد حتك ٓ جيفؾف افـاس ؾنكف يمتك ً
ؽره بخالف افبؾد افذي يشتفر ؾقف ظؾقم افؼرآن ؾقتقجف إػ ظؾؿ أخر ؿد أمهؾقه ؾقلخذ مـ ذفؽ
أجرا.
ً
وبعض افـاس يلخذ مـ افعؾؿ افعقـل صقرة ظامة ويظـ أكف تػؼف ؾقف ويبؼك ظذ جفؾف شـقات
ضقيؾة  ,وهلذا جاء ( َط ْن زَ ْي ِد ْب ِن َو ْه ٍ
ب َ ،ط ْن ُح َ ْي َف َة َ ،أ َّى ُه َر َأى َر ُجال ُي َص ِّظ َؽ َط َّف َ
ف َ ،ؽ َق َال َـ ُه ُح َ ْي َف ُة :
ِِ
ع َس َن ًة َ ،و َـ ْو
ع َط ًاما َ ،ؾ َال َ " :ما َص َّل ْو َ
ت ُم ْن ُ َأ ْر َب ِع َ
اـصال َة ؟ " َ ،ؾ َال ُ :م ْن ُ َأ ْر َب ِع َ
" ُم ْن ُ ؿ َْم ت َُص ِّظ َه ه َّ
ِ
ت ط َذ َؼ ِر ؽِ ْطر ِة ُ َ ٍ
ِ
ِِ
اـر ُج َل
ت َو َأى َ
ِم َّ
اـصال َة َد َّ َ
ْت ت َُص ِّظ َه ه َّ
ُم َّمد َص َّذ اَّللَُّ َط َل ْوه َو َس َّل َم " َّ ُ ،م َؾ َال  " :إِ َّن َّ
َ
ْ
ِ
َـو ِ
خ ُّ
ُي ِس ُن " ) .
ف َ ،و ُيت ُّم َو ُ ْ
ُ

وهلذا دمد بعض افـاس حيج ظؼ مرات أو أـثر وـؾ مرة يليت ببدظة أو يسؼط واج ًبا ويظـ أكف شلل
وفؽـف مل يطؾب افعؾؿ ومل يسلل ومل يتػؼف ,ؾإمر ٓ يرجع إػ شؽقن اإلكسان وراحتف وضؿلكقـتف ظذ
هذا افعؿؾ  ,بؾ أن يتبك اإلكسان بافعؿؾ ويسلل افعؾامء وحيرض حؾؼ افعؾؿ ذم هذا افباب افذي
تؾبس ؾقف حتك يسؾؿ فف افديـ .
وثؿة أمقر يتؾبس ؾقفا اإلكسان ٓبد فف مـ معرؾة ادحرمات ؾقفا  ,ؾافطب ٓبد مـ معرؾة إدوية
ادحرمة وافتداوي ؾقفا ؾنن اهلل مل جيعؾ صػاء إمة ؾقام حرم ظؾقفا ـام جاء ذم احلديث  ,وٓبد مـ
معرؾة إحؽام افؼظقة فؾعقرات  ,ومعرؾة أحؽام احلجاب وآختالط وؽر ذفؽ مـ إمقر
) رواه البخاري (. )273/1
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ادحرمة افتل ٓبد فف مـ معرؾتفا  ,وإذا ؾرط ذم هذا يلثؿ ; ٕن دائرة افعؾؿ افؼظل ذم إمر افذي
تؾبس ؾقف ضقؼة بافـسبة فعؾؿ افطب بلـؿؾف ؾؿع شعتف يعجزأن يتعؾؿ احلؽؿ افؼظل افذي أمره اهلل
ىس إِ َّٓ ـِ َو ْع ُبدُ ِ
ت ِْ
اْل َّن َو ْ ِ
ون ﴾ (اـ اريات. ) 56:
تعاػ وأوجده ٕجؾف ؾؽام يؼقل تعاػ ﴿ َو َما َخ َل ْق ُ
اْل َ
أيعجز ادرء أن يتعؾؿ ثالث ورؿات أو أربعة ذم معرؾة إحؽام افؼظقة ذم هذا افعؾؿ افعريض !.
ؾفذا دفقؾ ظذ اإلظراض  ,ؾنذا ـان ثؿة إظراض وظدم رؽبة كػسقة فإلكسان ؾال يعذر بجفؾف وفق
ٍ
ؾحقـئذ ٓ ُيعذر هبذا
راؽب أٓ يعؾؿ
وؿع ذم حرام وهق مـ جفة احلؼقؼة ٓ يعؾؿ  ,ؾفق ٓ يعؾؿ وهق
ٌ
ويلثؿ .

مراتب اـعلم اـػطي
افعؾؿ مراتب وأكقاع  ,وـؾام ـان افعؾؿ افؼظل أؿرب إػ معرؾة اخلافؼ وحؼف ـؾام ـان أوجب وهلذا
ظؾؿ افتقحقد ومعرؾة أحؽامف أوجب افقاجبات ادتحتامت ظذ اإلكسان ؾفق دظقة افرشؾ افذي اتػؼ
ظؾقفا شائر إكبقاء وافرشؾ مـذ آدم ظؾقف افصالة وافسالم إػ كبقـا حمؿد ﷺ  ,ؾافؽؾ يدظق دظقة
عرف كػسف فعباده ; ٕن
واحدة أن ُيعبد اهلل وحده ٓ رشيؽ فف بام رشع ٓ أن ُيعبد بإهقاء  ,واهلل ُي ّ
اإلكسان ُؾطر ظذ آفتػات إػ اخلافؼ  ,وـثر مـ افـاس إذا جفؾ

اخلافؼ ومل يؽـ فديف كقر مـ

افقحل ؾنكف يؼقم بافتعؾؼ بقء مـ ادخؾقؿات فقجعؾفا خافؼف ;ٕن ؾطرة اإلكسان تممـ بقجقد خافؼ
وأن اإلكسان ضعقػ وأكف مصـقع وثؿة صاكع وأكف خمؾقق وثؿة خافؼ وأكف ُمد َبر وثؿة ُمدبِر .
عرف فعباده هذه افػطرة  ,حتك ادؾحديـ افذيـ
وهلذا يرشؾ اهلل تعاػ إكبقاء ويـزل افؽتب حتك ُي ّ
يـؽرون اهلل ٓبد أن يؼروا ذم باضـفؿ مـ جفة احلؼقؼة أو ربام ذم ادـامات بقجقد اخلافؼ فيستغقثقن بف
ؾالبد أن يؽقن ثؿة اشتغاثة وافتجاء إػ اهلل .
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اـعقودة
ظؾؿ افعؼائد هق معرؾة حؼ اهلل ذم ذاتف  ,ذم ربقبقتف وإفقهقتف وأشامئف وصػاتف  ,هذه افثالثة هل افتل
ٓ خترج ظـفا ظؾؿ افعؼائد جيب ظذ ضافب افعؾؿ أن يعتـل هبا  ,وافعـاية هبا تؽقن بافعـاية بإدفة
افقاردة ذم ـالم اهلل تعاػ وـالم رشقفف ﷺ .
قسم طذ الث أؾسام :
وؿالم اَّلل يف اـقرآن من جهة ادعاِن ُم ّ
اـقسم األول  :ظؾؿ افتقحقد .
اـقسم اـثاِن :ظؾؿ احلالل واحلرام وهق ظؾؿ إحؽام .
اـقسم اـثاـث  :افؼصص واحلؽايات افتل حؽاها اهلل جؾ وظال وؿصفا ظذ كبقف ﷺ .
ؾقـبغل ظذ اإلكسان أن يتتبع افعؼائد بأيات وإدفة  ,يؾتؿس افسـة وإدفة افقاردة ذم حؼ اهلل ذم
تقحقد ربقبقتف وإفقهقتف وأشامئف وصػاتف  ,ؾال يثبت هلل إٓ ما أثبتف فـػسف مـ حؼقق

وٓ يلخذ

إشامء وافصػات إٓ بإدفة ادرؾقظة ٓ بإؿقسة افعؼؾقة ؾفق افؼائؾ ظـ كػسف شبحاكف ﴿ َـ ْو َس
ؿ َِم ْثلِ ِه َ ء وهو ِ
وع ا ْـ َب ِص ُر﴾( اـشورى .)11:
اـسم ُ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
وإصؾ ذم افعؼائد تقحقد اهلل ذم ربقبقتف

ؾاإلكسان ٓ ُيعذر ذم ذفؽ  ,باظتبار أن دٓفة افػطرة

مقجقدة ذم ذات اإلكسان  ,ؾثؿة دٓفة ؾطرية خؾؼ اهلل اإلكسان ظؾقفا .
ِ
ِ
َّاس َط َل ْو َها َٓ َت ْب ِد َ
يل َِْل ْل ِق اَّللَِّ ﴾ ( اـروم  , ) 30 :ويؼقل افـبل
يؼقل اهلل تعاػ ﴿ ؽ ْط َر َة اَّللَِّ ا َّـتي َؽ َط َر اـن َ
ِِ
ٍ
ِ
ِ ِ َ
َِّصاىِ ِه
ﷺ ـام جاء مـ حديث أيب هريرة ( َما م ْن َم ْو ُـود إِ َّٓ ُيو َـدُ َط َذ ا ْـف ْط َرة َ ،ؽي َب َوا ُه ُ َُي ِّو َداىه َو ُين ِّ َ
َو ُي َم ِّج َساىِ ِه ) ؾفذا دفقؾ ظذ أن اإلكسان يممـ بقجقد خافؼ وفؽـ معرؾة اخلافؼ ٓ تؽقن إٓ بعؾؿ
اخلافؼ شبحاكف  ,وهلذا دمد افـاس يممـقن بقجقد اخلافؼ وإذا مل يؽـ ثؿة كقر مـ افقحل ختبطقا
ؾقؿقؾقن إػ إجياد خافؼ إما مـ افؽقاـب أو مـ افـجقم أو تعؾؼ بؿخؾقق أو تعؾؼ بلصـام أو
) رواه البخاري (  )1358ومسلم (.)2658

10

صلب اـعلم اـػطي

رشطة ومنهاج – احللقة اـثاـثة واـعػون

حؼات أو افبفائؿ مـ افبؼر وافػلر  ,ؾفمٓء تعؾؼقا هبذه ادخؾقؿات ٕهنؿ مل يؽـ فدهيؿ دفقؾ مـ
اخلافؼ  ,وٓ أظؾؿ باخلافؼ مـف بـػسف شبحاكف وتعاػ .
وهلذا دا ـاكت هذه افػطرة مقجقدة وظرضقا ظـ افقحل تقجفقا إػ معرؾة اخلافؼ بلكػسفؿ
وأؿقستفؿ أو بافـظر إػ افؼقة ذم افؽقن ٕن اإلكسان يطقع إؿقى مـف  ,وربام تعؾؼ بلمقر افغقب أو
إصباح ؾقممـ بقجقد ممثرات مـ افؽقاـب وهلذا كجد افبابؾقغ يـظرون إػ تلثر افؽقاـب ظؾقفؿ
وـذفؽ ادجقس بقجقد ممثريـ مـ افـقر وافظؾؿة ؾعـدهؿ افـقر هق افذي خيؾؼ اخلر وافظؾؿة هل
افتل تقجد افؼ ,ـذفؽ ظبادة إصـام وافقثـقة وافتعؾؼ بإرضحة وافؼبقر ـام هق مقجقد ذم ـثر
مـ بؾدان افعامل اإلشالمل .
وافػطرة ـامؾة ومقجقدة ذم ذات اإلكسان ؾال ُيعذر اإلكسان باجلفؾ هبا مـ جفة إصؾ .
وباب افعذر باجلفؾ ُيـظر ؾقف إػ ثالث جفات :
اْلهة األوغ ُ :يـظر إػ ادسأ فة ادجفقفة وؿرب اإلكسان مـفا وبعده ؾنذا ـاكت ادس أ فة ؿريبة مـف ؾنكف
ٓ يعذر باشتدارة طفره ظـفا ؾال يعذر بذفؽ ٕكف هق ادؼك.
اْلهة اـثاىوة  :يـظر إػ اجلاهؾ افذي جفؾ هذه ادسأفة إ ن ـان حديث ٍ
ظفد بؽػر  ,ؾنكف ُيعذر بذفؽ
ُ
ـام ذم حديث ذات أكقاط .
اْلهة اـثاـثةُ :يـظر إػ افبؾد افتل ُجفؾ ؾقفا هؾ هل بؾد ظؾؿ أم بؾد بدظة وجفؾ.
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اـفقه
ظؾؿ افػؼف هق ظؾؿ احلالل واحلرام أو ظؾؿ إحؽام ظذ اختالف ادصطؾح.
ويليت بعد ظؾؿ افعؼائد وافعـاية ؾقف تمخذ مـ افؽتاب وافسـة وٓ تمخذ مـ أؿقال وأراء افرجال
ِ
ِ
اـر ُس َ
ول ﴾ ؾلي هدي وشـة ذم ؽر
باظتبار أن اهلل تعبدكا بافقحل وامتثافف َ
﴿و َأصو ُعوا اَّللََّ َو َأصو ُعوا َّ
ـالم اهلل تعاػ وـالم رشقل اهلل ﷺ ٓ صؽ إهنا ابتداع وإحداث .
ؾإدفة تمخذ مـ ـالم اهلل و ـالم رشقفف وهل أصؾ افتؾؼل  ,فؽـ ثؿة مسافؽ مـ جفة افتؾؼل
ومعرؾة افػؼف مـ جفة احلالل واحلرام ,

وثؿة ضرق ظـد افعؾامء و افػؼفاء وأشافقب ادتعؾؿغ

وادتلخريـ ؾقام بعد.
اـطريقة ادثذ يف دراسة اـفقه :
أن يلخذ افػؼف مـ افؽتاب وافسـة ابتدا ًء ثؿ يـزل بعد ذفؽ إػ معرؾة أؿقال افسافػغ مـ افصحابة ثؿ
يـزل إػ افتابعغ .
وافتابعقن ظذ مدارس أوٓهؿ بافـظر مدرشة احلجاز باظتبار أهنا أؿرب وأـثر كؼاوة مـ افدخقؾ ؾقف ا
وذفؽ فسالمة فساهنؿ وؿقة دياكتفؿ وضعػ دخقل افعجؿة ظؾقفؿ وآبتداع وـذفؽ أهؾ ادديـة
ومؽة مل يـتؼ ؾقفؿ افبدع وافؽذب إٓ ذم زمـ متلخر .
هلذا يـبغل افعـاية بػؼف أوفئؽ ظـاية تامة  ,و ذم ؾؼف افتابعغ ُيؼدم ؾؼف أهؾ ادديـة ذم ؽافب إبقاب ,
وأما ما يتعؾؼ ذم أبقاب ادـاشؽ ؾ ُقؼدم أهؾ مؽة  ,ثؿ ؾؼف أهؾ افشام وافقؿـ ثؿ ؾؼف أهؾ افعراق وهؿ
ظذ مدرشتغ افبكيغ وافؽقؾقغ وثؿة مدرشة بعد ذفؽ كشلت وهل مدرشة افبغداديغ ثؿ مدرشة
افعراؿقغ .
وظذ ضافب افعؾؿ أن يلخذ افػؼف مـ مـبعف إصع ثؿ يـزل وفقس هذا إمهال فؽالم افػؼفاء وفؽـ
هذا باظتبار أن افؾغات افؼظقة صعبة مـ جفة ؾفؿ ادصطؾحات افؼظقة وحتؾقؾ افدفقؾ ظذ ـثر
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مـ ضالب افعؾؿ ؾؼام إئؿة ومـ جاء بعدهؿ مـ أصحاهبؿ ومـ تالمقذهتؿ ومـ تػؼف ظذ
مدارشفؿ بتحؾقؾ افعبارات مما ٓ يستطقع ضافب افعؾؿ ؾقام بعد ذفؽ ؾفؿف فؽـ يـبغل فطافب افعؾؿ
حتك يسؾؿ فف افدفقؾ أن يبدأ مـ افعؾق ٓ يبدأ مـ افزمـ ادتلخر ؾقلخذ مـ افؽتاب وافسـة ثؿ يـزل إػ
أؿقال افصحابة  ,ؾقـظر بامذا ؾرس افصحابة ذفؽ افـص ويـظر ذم أؿقاهلؿ  ,هؾ ثؿة اختالف ذم
افطبؼات ؾافصحابة يتبايـقن  ,وأؿقى إؿقال مـ جفة معرؾة افراجح ذم أبقاب افػؼف هق ما ذهب
إفقف اخلؾػاء افراصديـ إربعة  ,ؾنذا اجتؿعقا ظذ ؿقل ؾال يـبغل فطافب افعؾؿ أن خيرج ظـف  ,ؾنذا
اجتؿع ؿقل اخلؾػاء افراصديـ ؾنكف ُيؼدم ظذ إرجح ظذ ؿقل ؽرهؿ  ,وإذا اجتؿع ؿقل أيب بؽر مع
افثالثة يؼدم ظذ ؽره  ,ؾؼقل اخلؾػاء يؼدم ظذ ؽرهؿ ما اجتؿع أـثرهؿ أو أؿقاهؿ  ,ويعضد هذا ما
اض ْب ِـ َش ِ
جاء ذم افســ وادسـد مـ حديث ا ْف ِع ْر َب ِ
ار َي َة َ ,ظ ِـ افـَّبِ ِّل ﷺ أكف َؿ َال( َط َل ْوك ُْم بِ ُسنَّتِي َو ُسن َِّة
اء ِ ِ
ُْ ِ
ع َب ْع ِدي َط ُّضوا َط َل ْو َها بِاـن ََّو ِ
اج ِ ) باظتبار أهنؿ أـثرهؿ خمافطة فؾـبل ﷺ
ين ا َْد ْه ِد ِّي َ
اـراشد َ
اْل َل َف َّ
وأؿدمفؿ صحبة وأظرؾفؿ بافسابؼ وافالحؼ وادتدرج مـ إحؽام.
كظرت ذم
وأظذ مقاضع اإلمجاع هق إمجاع افصحابة ظؾقفؿ رضقان اهلل ذم ادسائؾ افػؼفقة  ,وؿد
ُ
مسائؾ إمجاع افصحابة ؾقام حؽل ؾقف اإلمجاع وؿد بؾغت كحق شتامئة إمجاع أو أـثر بؼؾقؾ بعضفا حمرر
وبعضفا مل حيرر ,وافتابعقن افذيـ أخذوا مـ افصحابة ظذ مراتب أظذ هذه ادراتب مرتبة اددكقغ .
وجمؿقع افتابعقغ افذيـ أخذوا افػؼف ظـ افصحابة ثالثامئة وواحد وظؼون تابعل وهؿ متػرؿقن
ظذ افبؾدان وأـثر همٓء افػؼفاء ذم مديـة افرشقل ﷺ ؾققجد ذم ادديـة كحق ثامكقن تابعل  ,ويقجد
ذم مؽة شتة ظؼ  ,ويقجد ذم افقؿـ شتة  ,ويقجد ذم افبكة شتقن  ,ويقجد ذم افؽقؾة مائة واثـك
ظؼ  ,ويقجد ذم افشام ثالثقن  ,ويقجد ذم مك كحق مـ شبعة  ,ويقجد متػرؿقن فقس هلؿ بؾدة
معقـة كحق مـ بضعة ظؼ ؾؼقف مـ ؾؼفاء افتابعغ  ,ومدرشة بغداد ٓ يقجد ؾقفا ؾؼفاء تابعغ وإكام
كشلت اددرشة بعد ذفؽ .
) رواه أحمد ( ,)126/4والدارمً ( ,)96والترمذي ( ,)2676والطبرانً فً مسند الشامٌٌن ( ,)617وأبو عوانة فً مستخرجه على مسلم ( ,)35/1وابن عبد
البر فً جامع بٌان العلم ( ,)181/2والطحاوي فً المشكل ( ,)69/2مختصراًا ,والحاكم ( ,)96_95/1وأبو نعٌم فً الحلٌة ( ,)220/5وابن عبد البر فً جامع بٌان
العلم ( ,)182/2والبغوي فً شرح السنة ( ,)102وفً تفسٌره ( )145/2من طرق عن أبً عاصم الضحاك بن مخلد .
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ومـ آثار افعـاية فطافب افعؾؿ أكف يعرف اددارس افـؼقة افتل مل تدخؾفا افعجؿة أو افؼقاس وافرأى
ؾقعرف مقاضع آتػاق خاصة ذم افؼوح افػؼفقة .
مث ً
ال حقـام يـظر ضافب افعؾؿ إػ بعض افؼوح ؾقؼقل ذهب ؾالن وؾالن إػ هذا افؼقل وهؿ ظؼة
ـؾفؿ ـقؾققن ثؿ يـظر فؼقل آخر يؼقل هذا افذي ؿال بف ظطاء وافزهري  ,افزهري مدين وظطاء مؽل
وفؽـ وجقد رجؾ مـ مؽة ورجؾ مـ ادديـة ُيرجح ظذ افعؼة باظتبار أهنؿ مدرشة واحدة ـقؾقة
أو حؾؼة واحدة مثؾ ما يسؿك حؾؼة ظبد اهلل بـ مسعقد أو حؾؼة ظؾؼؿة أو ؽر ذفؽ  ,ؾالبد مـ
افسجقح  :اثـان خمتؾػقن مـ مدرشتغ أؿقى مـ ظؼة مـ مدرشة واحدة ; باظتبار أن افتؼؾقد جيري
ظؾقفؿ .
أيضا معرؾة إؿقال إؿرب إػ هدي افـبل ﷺ :كجد اددكقغ مـ جفة افػؼف يؼدمقن ظذ
ـذفؽ ً
ؽرهؿ ذم أبقاب افصالة وافصقام وافزـاة ويؼدمقن ذم احلرث وادزارظة وـذفؽ ذم أمقر ادقاريث ,
بقـام ذم أبقاب ادـاشؽ ُيؼدم ظؾقفؿ أهؾ مؽة  ,ـذفؽ ذم أبقاب افتعزيرات ُيؼدم افؽقؾقغ باظتبار
اكتشار افتعزيرات ذم ؾؼف ظع بـ أيب ضافب افذى اكتؼ هـاك باظتبار أن ثؿة حمرمات كشلت مل تؽـ ذم
ادديـة وإكام ـثرت ذم افؽقؾة ؾـزفت ظؾقفا ظؼقبات بتقجقف بعض اخلؾػاء افراصديـ  ,وهلذا جاء
افتغؾقظ ذم حد اخلؿر بسبب اكتشار ادحرمات ذم افعراق ومل يغؾظ ذم ادديـة .
هلذا يـبغل أن يـسب فؽؾ مدرشة يشء فقتؿ فـا افسابط ذم افػؼف

 ,ؾؼد رشع اهلل افصؾقات اخلؿس

وأحؽامفا فؾـبل ﷺ ظذ مدار افققم وافؾقؾة وفق كظركا بعد وؾاة افـبل بؼل افصحابة ثؿ

تساؿطقا

بافقؾاة ثؿ يؽقن جقؾ مـ افتابعغ ثؿ يضعػ اجلقؾ ؾفذا افعؿؾ يتـاؿؾ باظتبار أكف ٓبد مـ أن ُيؼؾدوا
ويشاهدوا افػعؾ ؾقبؼقن ظذ كؿط واحد  ,بخالف افبؾدان إخرى افتل يـشل ؾقفا افعؿؾ كشلة
احلادثة ويـػؽ اجلقؾ ظـ اجلقؾ افسابؼ فف ثؿ حيدث آختالل .
وهلذا أحؽام افصالة ظـد اددكقغ أظظؿ مـ ؽرها وـذفؽ افصقام وادقاريث وافزراظة واحلرث
انَ ،ؾ َالَ :ؾ َال َُيوى بن س ِع ٍ
ت َس ْه َل
ت ُب َش ْ ًراَ ،ؾ َالَ :س ِم ْع ُ
ودَ :س ِم ْع ُ
وهلذا جاء ذم افصحقح ( َحدَّ َ نَا ُس ْف َو ُ
َْ ْ ُ َ
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ِ
ِ
ْب َن َأ ِِب َح ْث َم َةَ :أ َّن َر ُس َ
اع
ول اَّللَِّ َص َّذ اَّللُ َط َل ْوه َو َس َّل َم ََنَى َط ْن َب ْو ِع اـ َّث َم ِر بِاـت َّْم ِرَ ،و َر َّخ َ ِيف اـ َع ِر َّية َأ ْن ُت َب َ
ان َم َّر ًة ُأ ْخ َرى :إِ َّٓ َأ َّى ُه َر َّخ َ ِيف اـ َع ِر َّي ِة َيبِو ُع َها َأ ْه ُل َها بِخَ ْر ِص َها
بِخَ ْر ِص َهاَ ،ي ْي ُؿ ُل َها َأ ْه ُل َها ُر َص ًبا» َو َؾ َال ُس ْف َو ُ
ت ـِ َو ْح َوىَ :و َأىَا ُؼ َ
ون :إِ َّن اـنَّبِ َّي
انَ :ؽ ُق ْل ُ
ال ٌم إِ َّن َأ ْه َل َم َّك َة َي ُقو ُـ َ
وَنَا ُر َص ًباَ ،ؾ َالُ :ه َو َس َو ٌاءَ ،ؾ َال ُس ْف َو ُ
َي ْي ُؿ ُل َ
ت إِ ََّنُ ْم َي ْر ُوو َى ُه َط ْن َجابِ ٍر
َص َّذ اَّللُ َط َل ْو ِه َو َس َّل َم َر َّخ َ ِيف َب ْو ِع اـ َع َرا َيا َؽ َق َالَ :و َما ُيدْ ِري َأ ْه َل َم َّك َة؟ ُؾ ْل ُ

ان إِى َََّم َأ َر ْد ُت َأ َّن َجابِ ًرا ِم ْن َأ ْه ِل ا َْد ِدين َِة ِؾ َ
ان َو َـ ْو َس ؽِ ِوه ََنَى َط ْن َب ْو ِع اـ َّث َم ِر َحتَّى
َؽ َسك َ
ول ـِ ُس ْف َو َ
َت َؾ َال ُس ْف َو ُ
َي ْبدُ َو َصال َُح ُه َؾ َال َٓ") .
وذم ؿقفف ( َو َما ُيدْ ِري َأ ْه َل َم َّك َة؟) إصارة إػ أن ؾؼف افزراظة ـان ظـد أهؾ ادديـة ومل يؽـ ذم مؽة .
وؿد دمد بعض افػؼفاء مـ افسافػغ مـ افتابعغ وأتباع افتابعغ مـ ُي َرجح ظذ ؽره ذم أبقاب افػؼف
وذفؽ مثؾ ما يتعؾؼ بنبراهقؿ افـخعل ؾقؼدمف اإلمام أمحد ذم أبقاب افػؼف ومـفؿ مـ يؼدم ذم أبقاب
افعؼقد ـسعقد بـ ادسقب ومـفؿ مـ يؼدم ذم ادـاشؽ ـعطاء بـ أيب رباح وؽر ذفؽ .
معؽقشا ظـ ضريؼ افشقخ افذي تؾؼاه ثؿ يؼقم بسجقح صقخف ؿبؾ أن
اـطريقة اـثاىوة  :أن يلخذ افػؼف
ً
يصؾ إػ افـص ؾتؽقن اهلقبة فؾشقخ أـز مـ افـص و ظؿؾ افصحابة ثؿ إذا جاء إػ افـص ؿام
بتطقيعف حتك يقاؾؼ مدرشتف ؾقؼع فديف يشء مـ افضعػ أو ربام افسجقح .
وهلذا افذي يلخذ بافطريؼة إوػ أكؼك  ,ؾافػؼف ـحال اداء واحلؿؾة ـحال إواين  ,واإلكسان إذا ـان

فديف ماء وأواين ؾلؾرغ ذفؽ اداء مـ إكاء إػ إكاء ؾنكف ذم آخر إواين شقجد افـؼص وافشقائب ٕكف
أخذ مـ ـؾ إكاء صائبة  ,ـحال افعؼقل وذفؽ باظتبار أن اإلكسان ٓ يـؼؾ ـؾ ظؾؿ تعؾؿف وإكام يـؼؾ
بعضف ؾنذا أخذه مـ إكائف إول ؾنكف يؽقن أصػك وأكؼك .

) رَاي انثخارْ :كتاب انثُٕع  -تاب تٕع انثمز عهّ رؤَس انىخٕم تانذٌة َانفضح رقم َ ، 2191مضهم فٓ انثُٕع تاب تحزٔم تٕع
انزطة تانتمز إال فٓ انعزأا رقم .1540
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وادنهج اـفقهي طند اـعلَمء من جهة اـتلقي من اـكتب طذ صريقتع :
اـطريقة األوغ  :أن يدرس افػؼف ظـ ضريؼ افؽتب افػؼفقة وهل ادختكات شقاء ـان ذفؽ ذم
ٍ
مذهب ـتا ًبا معقـًا  ,وٓ حرج ذم ضؾب افعؾؿ ظـ ضريؼ
مذهب مـ ادذاهب أو ربام يلخذ مـ ـؾ
ادذاهب افػؼفقة شقاء ـان ظذ مذهب أيب حـقػة أو مافؽ وافشاؾعل واإلمام أمحد رشيطة أن يعتـل
بافدفقؾ ظـد ـؾ مسلفة  ,بؿعـك أكف ٓ يلخذ افؽتاب ابتدا ًء ثؿ يقرد افدفقؾ بعرضة أخرى ٕكف
شقـؼدح ذم ذهـف افعرضة إوػ وأكف يرجحفا ثؿ يصعب ظؾقف أن يزيؾ ذفؽ افؾػظ إول  ,هلذا ظؾقف
أن يلخذ خمتك مـ ادختكات مث ً
ال ذم مذهب أيب حـقػة " بداية ادبتدي " أو "خمتك افؼدوري "
أو ذم مذهب اإلمام مافؽ ذم رشافتف " ٓبـ أيب زيد افؼرواين " أو " هتذيب اددوكة " أو " خمتك بـ
احلاجب " أو " خمتك خؾقؾ " أو ؽر ذفؽ مـ ادصـػات  ,وربام ذم مذهب افشاؾعل ـام ذم " افغاية
وافتؼريب " وـذفؽ ذم " مـفاج افطافبغ " فؾـقوي وؽر ذفؽ مـ افػؼف ظذ مذهب اإلمام
افشاؾعل مثؾ" خمتك ادزين "  ,أو ذم مذهب اإلمام أمحد مثؾ "خمتك اخلرؿل " افذي رشحف مجاظة
ـابـ ؿدامف ذم " ادغـل " أو يلخذ " زاد ادستؼـع " أو ؽر ذفؽ مـ افؽتب افتل اظتـت بجاكب
آختصارات ذم ادسائؾ افػؼفقة ثؿ بعد ذفؽ يؼقم بافتدفقؾ ظؾقفا .
ؾقلخذ خمتك مـ ادختكات ثؿ يؽقن بقابة فػتح ادسائؾ ٓ بقابة ٕخذ احلؽؿ افؼظل مـفا ,
باظتبار أكف فق أخذ مـفا ؾقغؾب جاكب افتؼؾقد وـذفؽ يػرض ادسلفة ظذ ذهـ اإلكسان مـ حقث ٓ
يشعر حتك فق أراد أن يػؽفا بدفقؾ يصعب ظؾقف .
اـطريقة اـثاىوة  :أخذ افػؼف مـ افدفقؾ مبارشة ذم ـتب افؼوح وذفؽ ـؽتب افسـة بلن يدرس ـتب
افسـة ثؿ يؼقم بتحؾقؾ ادسائؾ  ,وهذه افطريؼة جقدة وفؽـ افطريؼة إوػ أـثر مسائؾ وأـثر
اشتقعاب فدؿائؼ افعؾقم  ,أما افؼوح ؾفل تؼح افـص افذي فديف وربام ٓ يؽقن فديف ثؿة معرؾة ذم
مسائؾ افـقازل وإؿقسة وكحق ذفؽ .
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خمتكا ثؿ حيػظف
ؾقـبغل ظذ ضافب افعؾؿ أن يعتـك هبذه افطرق ؾقلخذ مـ ـؾ مذهب مـ ادذاهب
ً
ثؿ يؼقم باشتؼاحف ظذ ظامل ظارف بف ؾنن هذا يعقـف ويؼقي ادؾؽة افػؼفقة فديف ـام يؼرن هذا بؿعرؾة
افدفقؾ وافدفقؾ ذم هذا يؾتؿسف مـ افؽتاب ؾقلخذ إدفة مـ ـتب إحؽام مـ تػسر افؼرآن .
وثؿة مصـػات ـثرة تعتـل بافدفقؾ مـ إحؽام ظذ ادذاهب إربعة  ,أحؽام افؼرآن ذم مذهب
اإلمام أمحد ـافؼايض أيب يعذ  ,أحؽام افؼرآن ٕيب بؽر بـ افعريب  ,أحؽام افؼرآن فؾجصاص ,
أحؽام افؼرآن فإلمام افشاؾعل .
وثؿة مصـػات ذم أحؽام افؼرآن ٓ تؽقن حتت مذهب مـ ادذاهب وذفؽ ـلحؽام افؼرآن "فصديؼ
حسـ خال " وهق ـتاب خمتك ذم معرؾة إدفة مـ افؼرآن ؾقحػظفا ثؿ حيػظ إدفة مـ إحؽام ,
وثؿة مصـػات مـ أبقاب إحؽام ـؽتب إحؽام شقاء ادتؼدمة ـعؿدة إحؽام أو ما جاء بعد
ذفؽ مثؾ " بؾقغ ادرام " أو " ادحرر " أو " ادـتؼك " أو ؽر ذفؽ مـ ـتب إحؽام افتل تعتـل
بإحؽام  ,ؾقحػظ افؽتاب ثؿ يتقشع بؿعرؾة رشحف ؾنن هذا مـ إمقر افتل تؼقي مؾؽة ضافب
افعؾؿ .
ودعرؽة آ ار اـصحابة واـتابعع  ،مة مصنفات طذ ىوطع:
اـنوع آول  :مصـػات اظتـت بإبقاب افػؼفقة مثؾ ":مصـػ ظبد افرزاق بـ أيب صقبف" و" افســ
افؽزى فؾبقفؼل "وـتب ابـ ادـذر وـتب ابـ ظبد افز و "مقضل اإلمام مافؽ " و ـتب اإلمام
افشاؾعل ـؽتاب "إم " وؽر ذفؽ .
اـنوع اـثاِن  :ـتب أخرى تعـل بلبقاب وفؽـفا مؾئقف هبذه أثار مثؾ"تػسر ابـ جرير افطزي " ,
"تػسر ظبد احلؿقد " " ,تػسر ابـ ادـذر "  " ,تػسر افبغقي " وؽر ذفؽ مـ افتػاشر افتل تعتـل
بتػسر آيات إحؽام وؾقفا آثار ـثرة ظـ افسؾػ مـ افصحابة وافتابعغ  ,ؾعذ ضافب افعؾؿ افعـاية
هبا ذم ـؾ مسلفة جيد مـ أؿقال افسافػغ ما يـؼدح ذم ذهـف ترجقح ؿقل ظذ ؿقل .
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وثؿة ظقائؼ ذم افزمـ ادتلخر مل تؽـ مقجقدة ذم إزمـة افسابؼة ومـ هذه افعقائؼ ضعػ افؾغة
وافسؾقؼة  ,ؾلصبح افـاس حتك فق ـاكقا مـ ظرب وذم بقئة ظربقة أصبف بافعجؿ فبعدهؿ ظـ
مصطؾحات افسابؼغ وفـشلة افـاس ذم بقئة معقـة واصطؾحت ظذ يشء ؿد اكػؽ ظـ ادصطؾحات
افؼديؿة ؾربام يػفؿقن افـص ظذ ؽر ادراد افذي ُأكزل ظؾقف .
هلذا يـبغل فطافب افعؾؿ أن يؽقن فف صقخ يستػقد مـف ؿد شز ظؾؿ افؼيعة وتبك ؾقف وـان مـ أهؾ
افعـاية بافدفقؾ مـ افؽتاب وافسـة  ,بلن يلخذ افدفقؾ مـ افؽتاب وافسـة ؾقعرضف ظؾقف ثؿ يؼقم
باشتؼاحف ظؾقف .
حترير األؾوال اـفقهوة :
يـبغل أن يؽقن حترير إؿقال افػؼفقة مـ مصادرها وأٓ حيررها مـ ـتب افؼوح

; ٕن ـتب

افؼوح تعتـل بػؽ إفػاظ فألحاديث وربام أيات  ,وفؽـ ٓ تؼقم بتحؼقؼ افرواية ظـ ذفؽ
اإلمام افذي ُيـسب فف  ,وفذفؽ ربام يـسب فؾشاؾعقة أو احلـابؾة أو احلـػقة أو ادافؽقة أؿقال ٓ يؼقفقن
هبا وفقست هل مشفقرة .
ؾقؽقن افتحؼؼ مـ أؿقال إئؿة بلظذ ما يؽقن وهق افـص افذي يروى ظـفؿ  ,ـام ذم ـتب ادسائؾ
ٓبـ ظبد اهلل وابـ صافح ورواية حـبؾ وإثرم واخلالل وؽر ذفؽ ـافػضؾ بـ زياد وؽر ذفؽ مـ
افروايات افتل تروى ظـ اإلمام أمحد .
وـذفؽ اإلمام مافؽ ما يليت ذم ادقضل ُيؼدم ظذ ؽره وما جاء ظـف ذم افـؼقل مثال مـ اددوكة افتك
تـؼؾ ظـف ذم أؿقال وروايات وما يـؼؾ ظـف مـ أصحابف ؾنهنؿ يؼدمقن ظذ ؽره .
وـذفؽ أبق حـقػة ُتؼدم افؽتب افتل تـؼؾ ظـف ـؽتاب " أثار " ٕيب يقشػ  ,وـتاب "أثار "
دحؿد بـ حسـ و ـتاب "إصؾ ادبسقط " دحؿد بـ افحشـ افشقباين وؽر ذفؽ مـ افـؼقل افتك
تـؼؾ مبارشة  ,شقاء ـاكت ظـ أيب يقشػ أو حمؿد احلسـ أو طػر ؾنهنا تؽقن مـ هذه إؿقل .
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وربام جيعؾ بعض افػؼفاء مـ احلـػقة إؿقال افتل تروى ظـ همٓء افثالثة :أيب يقشػ أو حمؿد
احلسـ أو طػر جيعؾقهنا أؿقال ٕيب حـقػة وفق مل يتػقه هبا وؿد كبف ظذ هذا بعض افػؼفاء .
وـذفؽ افشاؾعل ُيؼدم ما يروى ظـف ذم ـتابف

"إم" وما يؾحؼ بف مـ أحؽام افؼرآن و ـتاب

"

افعؾؿ" وؽر ذفؽ ما يؼقفف ظـف أصحابف ـربقع بـ شؾقامن وادزين وـذفؽ افبقيطل وؽرهؿ ممـ
يلخذ ظـ افشاؾعل مبارشة أو يلخذ ظـف بقاشطة ؾقـؼؾ ظـف بنشـاد وذفؽ ـابـ خزيؿة .
ؾقمخذ مـفؿ وهذه مـ إؿقال افتل حترر ظـ إئؿة إربعة  ,ثؿ ما يـؼؾ ظـفؿ ذم دواويـ افػؼف
وفقس ـؾ ؿقل يؼال يـسب فؾشاؾعقة أو احلـػقة أو ادافؽقة أو احلـابؾة ؾثؿة ؾرق بغ ما جيري ظؾقف
اإلمام وبغ ما يـسب دذهبف وهذا مـ ادفؿ ذم حترير هذه إؿقال .
وإذا تعددت افروايات ظـ اإلمام ُيـظر إػ مـ كؼؾفا ظـف هؾ هق أؿرب افـاس إفقف أم واحد ممـ ـان
بعقدً ا ظـف !.
ؾافرواية افتل يـؼؾفا ظبد اهلل وصافح ختتؾػ ظـ رواية حـبؾ ,وؿد اظتـك اخلالل بؿرويات أمحد وـان
ظؿدة ذم هذا افباب مـ جفة حترير ادروي ظـ اإلمام أمحد  ,ـذفؽ اإلمام مافؽ ُيؼدم ادقضل ظذ
اددوكة ويرجحف ادافؽققن  ,وما يليت ظؾقف دفقؾ ذم مسـد اإلمام أمحد ويعضده أن اإلمام أمحد ٓ
خيافػ هذا افدفقؾ ـام أصار إػ ذفؽ ابـ مػؾح ذم "ـتابف آداب افؼظقة".
ومث ً
ال ما يـص ظؾقف اإلمام افشاؾعل ذم ـتابف "إم" ُيؼدم ظذ ما يـؼؾ ظـف ذم مقاضع أخرى .
وـذفؽ بافـسبة ٕيب حـقػة ما يـؼؾ ظـف مـ اددوكات افؼريبة مـف ـليب يقشػ وحمؿد بـ حسـ وطػر
ُتؼدم ظذ ؽرها .
هلذا ؾنن افتحرير هلذه ادسائؾ يـبغل أن ُيرجع ؾقفا إػ تؾؽ إصقل مـفا إمقر ادرجحة
أيضا يـظر إػ مقؾ أصحابف ؾؿقؾ أـثر إصحاب فرواية يؼقل هبا اإلمام وترك رواية
وادرويات ً ,
أخرى ُيرجح افرواية افتل يلخذ هبا أـثر آصحاب باظتبار أن إخرى ربام ـاكت ظارضة أو ضرأ
ظؾقف وهؿ أو ربام افـسخ ؾسك هذا افؼقل وهجره .
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اـتفسر
ؾفام و معرؾ ًة دعاكقف وأن يؼدمف ظذ ؽره ؾؼد ـان
يـبغل فطافب افعؾؿ أن يعتـل بافؼرآن حػ ًظا و
ً
افصحابة ظذ هذا وـذفؽ افعؾامء مـ بعدهؿ .
أحب إـوك :أبدَ ُأ ابنِي
سيـت اْلما َم أمحدَ :أ ُُّيَم
وهلذا جاء ظـ ظبدادؾؽ بـ ظبداحلؿقد ادقؿقين(
ُ
ُّ
أن َي ْع ُ َ طلوه ،ؽتُع ِّلمه منه ،م
باـ ُقرآن أو باحلديث؟ ؾال ،ٓ :باـ ُقرآنُ ،
ؾلتُ :أط ِّلمه ؿ َّله؟ ؾال :إَّٓ ْ
ؾال :إذا ؾرأ أوًٓ تَعود ِ
اـقراءة و َـ ِز َمها) يعـك حتك فق ظجزت أو تلخر شـؽ يـبغل أن ٓ تدع افؼرآن
َّ
َ َّ
باظتبار أكف ظؿدة افديـ وظؿدة إحؽام وهق أصؾ إصقل ذم ديــا وهق ادحػقظ مـ ـؾ دخقؾ
حػظف اهلل وامتـ بف ظذ هذه إمة .
وثؿة ضرق دعرؾة افتػسر مـفا مـ يلخذ تػسر افؼرآن مـ معاجؿ افؾغة وهذا مـ افؼصقر باظتبار أكف
ما ـؾ ما جيري يصطؾح ظؾقف أهؾ افؾغة ؾربام أراد افؼرآن وجف مـ وجقه افؾغة وما أراد ـثر افقجقه
ِ ِ
ِ
أو افقجف افغافب وهذا يليت ـثر ـام جاء ذم افصحقح َط ْن َّ
ِض اَّللَُّ َطنْ ُه
اـش ْعبِ ِّي َط ْن َطد ِّ
ي ْب ِن َحات ٍم َر َ
ِ
ِ ِ
اْلو ُط ْاألَبو ُ ِمن َْ ِ
ي ْب ُن َحاتِ ٍم َيا
َؾ َال ََّدا َىزَ َـ ْ
ت ( َحتَّى َي َت َب َّ َ
اْل ْوط ْاألَ ْس َود م ْن ا ْـ َف ْج ِر) َؾ َال َـ ُه َطد ُّ
ْ
َْ
ع َـك ُْم َْ ْ
ت ِو َسا َد ِِت ِط َقا َـ ْ ِ
ف اـ َّل ْو َل ِم ْن اـن ََّه ِ
َر ُس َ
ار َؽ َق َال
ع ِط َق ًآ َأ ْب َو َ َو ِط َق ًآ َأ ْس َو َد َأ ْط ِر ُ
ول اَّللَِّ إِ ِِّن َأ ْج َع ُل َ ْحت َ
اض اـن ََّه ِ
َر ُس ُ
ول اَّللَِّ َص َّذ اَّللَُّ َط َل ْو ِه َو َس َّل َم (إِ َّن ِو َسا َدت َ
َك َـ َع ِري ٌ إِى َََّم ُه َو َس َوا ُد اـ َّل ْو ِل َو َب َو ُ
ار ) .
وهلذا ٓبد مـ افرجقع إػ افتػسر بافقحل وهق أظذ مراتب افتػسر تػسر افؼرآن بافؼرآن وافسـة
وـذفؽ بتػسر افصحابة وما جاء ظـ بعض افعؾامء بافرؾع ـام كص ظؾقف احلاـؿ ذم ـتابف ادستدرك .
ثؿة ـتب يـبغل افعـاية هبا ـتػسر ابـ جرير افطزي

– تػسر ظبد بـ محقد – تػسر ابـ مـذر –

تػسر افبغقي – وؽرها مـ ـتب افتػسر افتل تعتـل بتػسر ادسـد ظـ رشقل اهلل

ﷺ وأحؽام

افؼرآن وتعتـل بادرويات ذم هذا افباب  ,وظؾقف أن يـظر ذم صحة إشاكقد وضعػفا ويعرف افراجح
وادرجقح .
) اآلداب الشرعٌَّة البن مفلح (.)33/2
) رواه البخاري برقم ( )1916,4509وصحٌح مسلم برقم (.)1090
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وؿد صـػـا ذم ذفؽ ـتا ًبا وأصؾف حمارضة ويسؿك

" اـتقرير يف طلم أساىود اـتفسر " تؽؾؿـا ظـ

ادسـد وادرويات ذم هذا افباب  ,ؾقلخذ بؿثؾ هذه افطريؼة أو ربام بافتػسر ذم ادلثقر ذم هذا افباب .
وافتػسر بافرأى مسؾؽ مـ ادسافؽ افتل يسؾؽفا افعؾامء بؼراءة افؽالم ادـثقر بؿعرؾة معاين ـالم اهلل
تعاػ  ,وثؿة أئؿة حمؼؼقن جيرون هذا ادجرى ؾقؾخصقا ما يروى ظـ افسؾػ بؿعاين تؼريبقة ٕذهان
افـاس ذم افزمـ ادتلخر  ,وفؽـ افذي أرى أن افؽتب افتل تسؿك بؿعاين افؽؾامت وتػسر ادػردات
ٓ تػقد ضافب افعؾؿ وإكام تػقد افعامة  ,ؾال تػقد ضافب افعؾؿ إٓ ذم افـذر افقسر .
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احلديث
ظؾؿ احلديث يـؼسؿ إػ ظؾؿ افرواية وهقادروي ظـ افـبل وظؾؿ افدراية وهق افػؼف بتؾؽ ادرويات.
ظؾؿ افرواية وافعـاية بف يـبغل فطافب افعؾؿ أن يؽقن فف حمػقظ ومػفقم وهق ظذ كقظغ حػظ ظؾؿ
أفف وـذفؽ ؾفؿف  ,وظؾقم أفف هق ظؾؿ افعؾؾ ومصطؾح احلديث وؿقاظده وما يتعؾؼ بعؾؿ ذات
احلديث وما يسؿك بعؾؿ ادتقن  ,متقن احلديث بػؼففا وكحق ذفؽ .
يـبغل فطافب افعؾؿ أن يؽقن فف حمػقظ ذم هذا وحمػقظ ذم هذا ومػفقم ذم هذا ومػفقم ذم هذا  ,وأن
ٓ يتجاوز ضافب افعؾؿ با ًبا دون باب ٓ ,بد فطافب افعؾؿ مـ حمػقظ ذم أبقاب مصطؾح احلديث
وذفؽ ـادختكات ثؿ يتقشع إػ أبقاب ادراث إػ مراث افسـة مـ جفة افتطبقؼ  ,وأظالها أن
يعتـل بلمقر ختريج احلديث حتك يؽقن فديف مؾؽة بؿعرؾة افصحقح مـ افضعقػ ويليت هذا بدراشة
ؾقخرج مث ً
ال مخسامئة أو أفػ حديث مـ جفة آشتؼالل  ,ويؽثر
ظؾؿ افعؾؾ وهل مـ إمقر افدؿقؼة ّ
ذم ادحػقطات  ,وادحػقطات ذم هذا افباب هل متقن احلديث  ,ؾقعتـل باحلػظ تدرجا بداية مـ
إصقل افؽؾقة أو جقامع افؽؾؿ ـإربعغ افـقوية  ,ثؿ حيػظ أحاديث إحؽام وٓ يرضه بلي يشء
بدأ مـ أحاديث إحؽام رشط أن يؼقم بؿعرؾة افػؼف هلذه إحاديث افتل يؼقم بحػظفا  ٓ ,أن
حيػظ احلديث ؾقتجاوزه إػ ؽره  ,بؾ ٓبد مـ ؾفؿفا ــ " ادـتؼك " أو " بؾقغ ادرام " و " ادحرر "
ثؿ يتجاوز إػ افصحقحغ .
وحػظ إصقل أوػ وإذا ظجز ؾقحػظ ادختكات ثؿ يتجاوز إػ افســ إربع ثؿ يتجاوز إػ شــ
افدارمل وفق ؿدم مقضل اإلمام مافؽ ؾنكف أوػ .
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وبافـسبة فؾؿراث مـ جفة افتطبقؼ ؾاليؿؽـ أن يؽقن ضافب افعؾؿ ظار ًؾا بعؾؿ افعؾؾ إٓ وؿد مارس
ذفؽ مـ جفة تطبقؼف وؿد يؽقن ذفؽ ظذ ظامل مـ أهؾ افعؾؿ ؾنكف إذا اشتؽثر مـ ذفؽ ممارش ًة ـان
مـ أهؾ افتسديد وافدؿة  ,أما أن يلخذه كظر ًيا ؾنكف ٓ يصقب ذم افغافب ويؼع ذم أخطاء .
ؾقـبغل ظذ ضافب افعؾؿ أن يامرس افتخريج ويؽثر مـ ذفؽ وأن يعرض ظؿؾف ظذ ظارف ذم هذا
إمر .
ـذفؽ ؾؼف احلديث وأؿقال افصحابة ظؾقفؿ رضقان اهلل تعاػ واخلالف ذم هذا افباب وظؾؿ رشوح
إحاديث ـام ذم ـتب رشح افدواويـ  ,ؾافعـاية ذم ذفؽ مـ إمقر ادفؿة افتل تػقد ضافب افعؾؿ
وتعقـف إن صاء اهلل .
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