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يف نلاقاف  لى ن  از  إذن صلي  لي ا، وهذه نفسرلة  Uنشتمم هذن ن  ي  نلشري   لى بيان ه   نل يب 
، فقال ئائفةن اا أهم نلعل : إنه إذن أرن  نإلاام أن ي لي: يق      -رمح   هللا  -ن تل  في ا نلعلماء 

ص ر نلرءم و     نيز  نفرأ ، ففرقان بني نلرءال ونل ساء. وقال ئائفةن اا نلعلماء: نلس ة: أن يق  يف وس  
ونفرأ . وقال ئائفةن اا نلعلماء: نلس ة: أن يق      ص ر نلرءم و    نفرأ . وقال ئائفةن اا نلرءم 

نلعلماء: نلس ة: أن يق      رأا نلرءم و    نفرأ . وقال بعض  : إنه خمان: إن شاء وق      أ لى نلو ن 
م إلزنمن اعنين. ونلسوب يف ، وإن شاء وق  يف نلاس ، ولي  يف ذل-اا نلرأا ونل  ر واا ءاور نلث    -

: ور ت بالاقاف يف نلاس ، وور ت بالاقاف     نل  ر، Uذلم: أن نألحا ي  نل  ور ت  ا نل يب 
 .-رمح   هللا  -فلذلم ن تل  نلعلماء 

: "أنه صلى  لى ء از  ، فاق  اا نلرءم     -رضي هللا   ه وأرضاه  -فظاهر ح ي  أن  با االم  
، ووق  اا نفرأ       نيز ا". ونلعنيز  ونلاس  اع اه ونح ن. فاق  يف وس  -سه قريواد اا رأ -ص ره 

وه يه. فقال اا فر  بني نلرءم ونفرأ   Uنفرأ  و    ص ر نلرءم، وفا سئم  ا ذلم: أ ن أنه س ة نل يب 
ن ن  ي  نلانر  يف سذن ن  ي ، وها أقاى نألقانل يف نفسرلة. ونلذيا قالان: يق      نل  ر ا لقاد، ق اا 

 U    ص ر نلرءم وترولان ح يث ا، فقالان: إن هذه نفرأ  كان يف زاان نل يب  - ليه نل ال  ونلسالم  -وقافه 
، وترويمن للس ة  Uنلثياب قليلةن ونلس  قليمن، فاق    ذنء نلاس ؛ حن يس ها  ا أ ني نل اا. وهذن ضعي ن

فا قال: إنه ياق  يف نلاس      نلكم، فر ذ بظاهر هذن ن  ي ، ول  وإ رنجن هلا  ا  اهرها. وأاا بال سوة
ير فرقاد بني نلرءم ونفرأ . ولكا نلذ  يظ ر: اا ذكرناه، أن نلس ة: أن يق      ص ر نلرءم، وأن يق  يف 

ص ر  وس  نفرأ . ون تل  نلعلماء نلذيا يقالان بالتفري  يف نلعلة، فقال بعِ أهم نلعل : يق  نإلاام    
: ففي ا ن س ، وفي ا -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -نلرءم؛ ألن أكثر فنت نلرءال إمنا هي يف نل  ور 

نلوغضاء، وفي ا ن ق ، وفي ا نحتقار نل اا، وفي ا ساء نلظا، وفي ا كذلم فت ة نلشو ات، وساء نلظا باهلل 

علع  Uقاهللا: صليت ورا  النيب  -رضب هللا عنه  -عن مسرة بن جندب   - 211] 
 امرأة  ماتت يف نفاسها، ققام وْسطها [.
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للمرأ : فالش ا  ئا يةن  لي ا،  الوةن هلا يف وحنا ذلم اا نلفنت نل  تكان يف نلرءال. وأاا بال سوة  ، 8
 أحانل نلضع ، فتكان فت ت ا يف نلفرج، فيق   ذنء وس  ا؛ ف اسوة نلفت تني.

: أن نف وغي نلاقاف  ا اثم هذه نفسائم، وأن يقال: إهنا أاارن تعو يةن؛ ألنه -ونلعل      هللا  -ونلذ  يظ ر 
فهن أارنا هللا أن نتق م تق ا ا، وإن أارنا هللا أن نتر ر تر رنا، وال ااق ن يف نل ال  وااق ن يف نلعوا  ، 

نست ي  أن نعل  ن مك   لى حقيقت ا، إال ب  اص  ونضحة  بي ة  تفسر ل ا وتاض . ونقال:  لى هللا نألار، 

. وال  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےۓ  ے   چ نلوال  و لي ا نلرضى ونلتسلي   Uو لى نلرسال 
ال ميكا للعقم أن ي ركه، ونقال: إن هذن أارن تعو  ي ءاء سذه نل فة، كما أن ا أُارنا يف نتكل  نخلا  فيما 

نل ال  أن نرك  وأن نسن ، ولك  ا يف صال  ن  از  ال نرك  وال نسن ، وأُارنا يف صال  ن  از  أن نق      
 وس  نفرأ  فاقف ا يف وس  ا؛ نلذ  أارنا أن ن لي كما صلى، ووق  يف Uنل  ر: فاقف ا نتوا اد هل   نل يب 

 .-صلانت هللا وسالاه  ليه  -نئتساءد ونقت نءد به 

اات نفرأ  يف نل فاا ناعن اا نلش ا  .  علع امرأة  ماتت يف نفاسها ( [ U] ) صليت ورا  النيب وقاله: 
فافرأ  نل  اات بسوب نل فاا، إاا أن اات بسوب  روج نلال : فت حو ، ويق  نفات بسوب كثر  نألل 
وش   وئر  نخلروج  لى نل ف ، فتضع ، فتمات نفرأ ، فهذن ااته يف هذه ن الة رمبا  رج ول ها حياد 

: -إذن كان اا ا بسوب إ رنج نلال   -ماته هي وول ها. يف هذه ن الة وااته هي، ولرمبا تعذر  روءه ف
فال شم أنه ش ا  ن، وإذن ااته بسوب نل زي  بع   روج نلال : ف ا ناع ش ا    أيضاد. فرصو  اات نفرأ  
 بال فاا نفاءب هلذن نلفضم نلعظي  يشمم ن التني: أن يكان بسوب ضغ  نخلروج؛ ألن نفرأ  تتحمم أارند 

وها  م نل فاا  - ظيماد بع  ئلق ا وإرن  ا إل رنج نلال . وكذلم أيضاد: اات بسوب نل زي  نلذ  ال يرقر 
، فهذن ااته بسوب نل زي  نفستفحم بع  نلاال   اواشر د: فههنا تر ذ هذن -نلذ  يكان بع   روج نلال  

، فقال بعِ  نلعلماء : ال يشمل ا فضم نل فساء؛ ألهنا ال تكان نلفضم. أاا لا تر ر نزيف ا وااته بع  أيام 
  ن لةد يف فضيلة نفات بال فاا.

. إذن  -صلانت هللا وسالاه  ليه  -أ : قام  ذنء وس  ا  ] ) ققام وسطها ( [: -رضي هللا   ه  -وقاله 
ال بعِ كان نفيه رءالد فال إشكال، وإذن كانه ن  از  نارأ د فال إشكال، فلا نءتم  نلرءال ونل ساء، فق
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نلسل : إذن نءتم  نلرءال ونل ساء: ل  نإلاام نلرءال  لى ح    وصلى  لي  ، مث ل  نل ساء  لى ح    
، وننعق  نإللاع بع  ذلم  لى أن نلس ة  -رمح   هللا -وصلى  لي ا، وها قالن ار ارن  ا بعِ نلتابعني 

 ونح  د. ونألفضم ونألكمم: أن جُيمعان ليعاد وي لي  لي   نإلاام صال د 

فهذن نءتم  نلرءال ونل ساء: فهنه يف هذه ن الة جيعم نلرءال مما يلي نإلاام، ويكان نلرءال أقرب لهاام اا 
 -نل ساء، وتكان نفرأ  يف ء ة نلقولة، فهن كان ه اي رءمن ونارأ ن: كان نلرءم يلي نإلاام، ونفرأ  تلي نلقولة 

يُق  م سرير نفرأ ، ويكان ص ر نلرءم اتر رند  ذنء وس   . مث يف هذه ن الة:-بني نفيه نلذكر وبني نلقولة 
 نفرأ ، فيق  نإلاام، ف ا اسااهن ل  ر نلرءم واسااهن لعنيز  نفرأ ، هذن إذن كانه نارأ د ورءالد.

فهن نءتم  نلرءال ونل ساء ونألئفال: فهنه ياض  نل ساء مما يلي نلقولة، مث نألئفال بع ها، مث بع  ذلم 
ا يلي نإلاام، وهذن ها نلذ   له  ليه و مم به  ثمان با  فان، وأبا هرير ، و و هللا با  مر، نلرءال مم

، و اه   اا أئمة نلتابعني واا  -رضي هللا      وأرضاه   -وأبا سعي   نخل ر ، وكذلم زي  با  ابه 
، يقالان : إنه يُرتب نلرءال، مث نألئفال، مث نل ساء، وياض  نلرء م مما يلي نإلاام، مث بع ه توع   بهحسان 

، فكان -كما يف ح ي  أن     -نل فاف  - ليه نل ال  ونلسالم  -نألئفال، مث بع ه نل ساء. وق  ص  
إذن صلى، مث اا بع ه  نل ويان، مث اا بع ه  نل ساء، وننعك   - ليه نل ال  ونلسالم  -نلرءال مما يليه 

ااق  نل ال : يق  نلرءال تلا نإلاام اواشر د وه  ورنءه يف نألار يف صار  ن الة نفعكاسة. فلما كان يف 
كما يف ح ي    -نالئتمام، كذلم كانان قريوني ا ه يف نل ال   لي  . مث فا فُر  اا نلرءال ُوض  نل ويان 

، فحي ئذ : ياض  نل ويان بني نل ساء وبني نلرءال، مث اا بع  ذلم: يكان نل ساء أقرب إىل -أن   نل حي  
 ة، وكذلم يكان نل ساء ا  رنتن يف ن ما ة.نلقول


