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ـمَـِد أـْصَّ أـْعَـظِـيـمِ ال أـَْحـمْـدذُ ِلِ ال ااَل
عَلىَ مٍ ، وَ ةٍ َوَسـلاَ كىَـى َصلاَ أَزْ

ـَرا َـسَّ رِيـمذُ ي أـْــكاـَ لذُ ال َوبَـعْـدذُ : فاَ
أـْــ َصـارَ َوال اـَْد َوَضـَع الأْ َـّـهذُ ق بَـأَنـ
يْـِسيـرِ     مَـا َوِإنَّ     مِن       َذ^لُِكُم       الـتَـّ
أـْمَـْسـِجـِد ـورِ ال ـضذُ َصـلِّ مِْن حذُ أـْمذـُ َعاَ ال
ارِ َعْـذاَ أـَْم          َأشْـهَـرِ        الأْ َوهَـاَك         نَـظ
ِل اْسـتِـْدلاَ وِن   مَـا   شَـْرحٍ    َو لاَ    مِن   دذُ

مَــامِ ِ ْخــَصــُة      ِلأْ َذ^لَِك      الـرُّ مِن      
أـَْجـمَـاَعْ ـا ِإمَـامَــةاَ ال كاَ لِـيَـتْـرذُ
وِت أـْبذُـيذـُ اِء    ِف    ال اـَــهَـا   ِبِلسـْـتِـْخـفاـَ ل
اـَـرِ ثُــمَّ      اشْـتِـَدادذُ      مَـَرٍض    ،    َومَـط

ِد َحـمَـّ ى      مذـُ أـْوَرَ ثُـمَّ    عَلىَ     َخـيْـرِ      ال
عِـتْـَرتــِــهِ       َوَصـْحـبِهِ       َومَـن          تَـلاَ

أـْعِـبَـاِد  ِديـنَـهذُ  ،b  َوَأْخـبَـَرا َعاَ  ال
ََجـّلْ ْضـلذُ الأْ أـْـفاـَ اَـهذُ ال اـَل لَ َعَّا ف لاَ ــأَغأـْ

مَـا اَهذُ     مِن      َواِجـٍب     تَـَحـتَـّ َأْسـقاَـط
اـَاشْـكُـْرهذُ   َجـلَّ     َواْحـمَـِد رِهِ    ،   ف ذأْ لِـعذـُ
َْحـبَـارِ ِب   الأْ مَـنـقُـولـًة   مِنb    ُكـتذـُ
ِّـوَاِل ارِهَـا     الـط اـَارِْجـْع     إِلىَ       َأْسـفاـَ ف

َوامِ ذـُـهذُ             َعاَ            الـدَّ وب َـــنذـُ َو مَن             ي
َِضـاعَـهْ مِْن َأْجـِل ِإْخـَراجِ  أُولِـي  الأْ
ْـَل    ُكـلِّ     َخـاِسـرٍ     مَـمْـقُـوِت يَـا َوي
اـَرِ َو َوَحـٍل       ،     َوبَـــَرٍد         ِذي        َخـط

ههه ()
:bهذُ ، وبَـعْـد عَلىَ آِلِ َوَصـْحـبِـهِ َومَْن َوالاَ ـوِل الِ ، وَ مذُ عَلىَ رَسذُ ةُ َواسلَّلاَ ـلاَ أـَْحـمْـدذُ ِلِ ، َوالـصَّ ال

ـَمَاَعِ ِف الْـمَـْسِد :  ةِ َمَ الأْ لاَ ِبbاصلَّ اَةِ ِلذُجذُ أـْمذُْسـقِـط ارِ ال َعْـذاَ ْـتَـمِـٌل َعاَ الأْ أـٌْم مذُ ا نَـظ اـَهَـذاَ ف
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ا/ اـَقاـَ اـَعَامـًا َواف هذُ ط ودذُ هذـُ ا شذـُ ـذاَ كاَ
اَك     َخـوْفُـهذُ ـذاَ اـَهذُ     ،    كاَ ـُذ     مَـال يَـأْخذُ
اـَــّمْ أـْمَـةِ  ، مَـْع  بَــْرٍد  َأل ُـّل َوالـرِّ يـحذُ  ِف  الـظ

اـَعَـهْ َداف أـْمذـُ رذُ     بِـال ذـُـــهذُ    يَـْشـعذـُ ــوْنـ َوكاَ
أـْبَـَصـْل َـْيِ   ال أـَْخـبِـيـث لذُ   ال ا    تَـنَـاوذُ اـَذاَ ك
َخـانذُ اِث    ،    َوادلُّ أـْــكُـــرَّ بِـنَـبْـتَـةِ       ال

أـْمَـرِيـَض    ِإْن زِمذُ     ال ذـُلاَ اَك     مَن      ي اـَذاَ ك
ْسـيَـانذُ َذ^لَِك     ،     َوالـنِـّ اـَيْـهِ   مِـن     عَـل

عْـِدهِ ، َأْو قِـْدرذُهذُ اـَهذُ لِـبذـُ مَـنـزِل
ورِ نُـّ ـبْـزِهِ َعاَ الـتَـّ ـودذُ خذُ جذُ وذُ
اَـّذأْ  لاَ  يَـِجـْد رُِط  ،  َوال فأـْ أـْمذـُ ـمَـنذُ  ال َوالـسِّ
اـَهذُ     بَـعِـيـٌر     شَـارٌِد     ،   َأْو       نَـَشـزَْت ل
َّـــهْذُ ـو رَبـ مِـنْـهذُ ِإبَـاقـًا ، َوهْـوَ يَـْرجذُ
َـْد اَك    مَـن   ناَ اَذاَ َسـيْـٌل     َونَـْحـوذُهذُ   ،    ك
ـكِـْم اـَْد حذُ أـْقِـَصـاِص ق اـَيْـهِ ِبل َومَـْن عَـل
اـَعذُ ذـُْدف ت اَـّتِـي لاَ  وْمِ ال ةُ الـنَـّ َوِشـدَّ
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اـَا ـوًع   شَـِديـًدا  ،  َأْو    يَـَخـافذُ   َسـارِق جذُ
ذـُِخـيـفُـهذُ اـَالِـمٍ      ي مِن         َدائِـٍن      ،      َوظ
ْــــوٌ      هَـَجـْم بَـارِ     ِإن     رَبـ أـْغذـُ ةُ    ال َوِشـدَّ
مَـانَـعَـهْ أـْمذـُ رِ       ال ْحـذاَ اَْخـبَـثَـيْـِن     ،     فاَ ِلأْ
ِّْث   بِــهِـمَا   َي   مَـْن  عَـقاَـْل اـَل ُّومِ    ،  ث أـْث َوال
َنـــتَـانذُ هَـا        ،         يَـعْـَشـقُـهذُ         الأْ رَابِـعذـُ

أـْمَـوَْت ِإلاَّ مَْن أُمِْن اـَيْـهِ ال َخـاَف عَـل
انذُ َذاَ ُـغِ    الأْ اـَْم    يَــبْـل يَــعْـرِضذُ     ،     َأْو     ل

هذُ ـرُّ أـْمَـوْقـِـِد ، َأْو  يَـضذُ تَـغْـلِـي َعاَ ال
ـرِيـرِ عَـًدا      َعاَ    الـسَّ ـاَن      مذُـقأـْ َأْو    كاَ
ُـقِـْد ُـمَّ   مَـن    ف أـْعَـوْرَةاَ    ،   ث رذُ   ال مَـا   يَـْسـتذـُ
اَْت هذُ  انـفاَـل ـاَن  عَـبْدذُ هذُ ،  َأْو  كاَ زَْوَجـتذـُ
َــهذُْ تَـْحـِصـيـَل  ِذي ، َومَـن َأعَـاَق َدرْب
أـْعذُ    رِْجـٍل   ثُــمَّ   يَـّدْ اـَط َضـائِـعَـًة    ،     َوق

اَـْد   عذُـلِـْم وِ   عَـنْـهذُ   ق أـْعَـفأـْ مَـْع   َأمَـٍل    ِبل
ادذُ يَـْسـمَـعذُ يَــغِـطُّ فِـيـهِ لاَ يـَكاـَ
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ََم34 أـْمِ يَـْجـعَلذُ العْ أـْعِل َوبَـعْـضذُ َأهِْل ال
مذُ    َسـْرمَـَدا ةُ    َواسلَّلاَ ـلاَ ُـمَّ   اصلَّ ث

ٌف    عذُـلِـمَا ا   ِخـلاَ رًا   ،  َوِف   َه^ذىَ أْ عذُ
َنـــبِــيَـاِء َأَحـمْـَدا عَلىَ ِإمَـامِ الأْ

بقلم
عبداهلل	بن	حممد	سفيان	احلكمّي

)1(	أي	:	نائبه	الدائم	،	وليس	من	ينوبه	نيابة	طارئة	،	والدوام	هنا	يراد	به	غلبة	االستمرار	،	بحيث	يقوم	بنيابته	يف	الصلة	يف
	جل	األحول	،	وإال	فمن	املحال	أن	يكون	كل	منهمـا	قائمـًا	بوظيفة	اإلمامة	بل	انقطاع	مدى	احلياة	.

	وهذا	هـو	العذر	املسقـط	لوجوب	صلة	اجلمــاعة	،	أخذه	الفقهـاء	من	قوله	صىّل	اهلل	عليه	وسّلـم	يف	احلديث	املتفق	عليه
َق َعلَيْهِْم بُيُوتَهُْم 	((	.	 	عن	أيب	هريرة	ريض	اهلل	عنه	:	))	...	ثُمَّ أَُخالَِف إِلَى رَِجاٍل فَأَُحرِّ

	راجع	))	رشح	سنن	النسائّي	((	لعيل	بن	آدم	األثيوبـّي	)289/10(	.
ا	عـىل	تركـها )2(	أي	يـرخص	لـإلمـام	ونـائـبـه	يف	تـرك	الصـلة	بالـناس	جــمـاعـة	من	أجل	إخـراج	من	يـستخفي	يف	بـيته	مرصًّ

	بدون	عذر	.
ـتـُه	فهو	َمـِقـيـٌت	وَمـْمـُقـوت	((	. )3(	ممقوت	:	من	املقت	هو	البغض	الشديد	ملن	تراه	تعاطى	القبيح	،	وهو	هنا	من	))	َمـقَّ

لاً (	النساء	:	22	. َساdءَ َسبيِ َمcتًا وَ َُّه/ كَاَن َف^ِحَشًة وَ 	قال	اهلل	عـز	وجل	يف	نكاح	الرجل	زوجة	أبيه	بعـد	موته	:	) ...  إِن
	راجع	))	مفردات	ألفاظ	القرآن	((	للراغب	األصفهانـّي	:	ص	)772	-	مقت	(	.

	:	نَــَزل	،	كمـا	يف	))	خمتار	الصحاح	((	:	ص	)605	-	ل	م	م	(	. )4(	ألَـمَّ
)5(	األنتان	:	مجع	نَـِتـن	،	أي	قِذر	َعـفِـن	.

ود	-	رحـم	اهلل	اجلميع	-	يف )6(	الَّــْذ	:	لغة	يف	))	الـذي	((	مشهـورة	يكـثر	مـنها	اإلمـام	ابن	مـالك	،	وشيخـنا	الـعّلمة	ابـن	َعدُّ
	متوهنمـا	املنظومة	.

	:	من	الغطيط	،	وهو	تردد	النفس	كالشخري	وغريه	. )7(	َيـِغـطُّ

	راجع	))	املصباح	املنري	((	للفيومّي	:	ص	)171-	غطط(	.
ا	غري	منقطع	. )8(	رسمدًا	:	دائمـًا	مستمرًّ

	راجع	))	عمدة	احلفاظ	...	((	)223/2	-	س	ر	م	د	(	وهو	هنا	منصوب	عىل	احلال	.
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