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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلؿد هلل اًمؼوئؾ :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [اًمتقسمي ] 33 :واًمصالة واًمسالم قمغم
اًمؼوئؾَ ( :و ُضم ِع َؾ ِّ
ػ َأ ْم ِري) [أظمرضمف أمحد] ،أمو سمعد:
اًمص َغ ُور َقم َغم َم ْـ َظمو ًَم َ
اًمذ ًَّم ُي َو َّ
ومؼد أظمرج أبق داود وهمػمه َقم ْـ َأ ِِب ُهر ْير َة ريض اهلل قمـف ،أ َّن رؾم ِ
اّلل ِ ﷺ
قل َّ
َ ُ
َ َ
ِ ِ ٍ
ٌ ِِل َ ِذ ِه ْإُ َّم ِي َقم َغم َر ْأ ِ
اّلل َي ْب َع ُ
ُيدِّ ُد َِلَو ِديـ ََفو).
س يم ُِّؾ موئَي َؾمـَي َم ْـ ُ َ
َىم َول( :إِ َّن َّ َ
ً
رضموٓ سمذًمقا اًمغوزم
وىمد هقل اهلل –ؾمبحوكف وشمعومم -ذم هذا اًمعؼد مـ اًمزمون
واًمرظمقص وملىمومقا دوًمي اإلؾمالم ،وؿمقدوا رصح اخلالومي ،وضمددوا ذم اًمديـ يمؾف:
كص ّبقا اًمؼضوة واعمػتلم ،واًمدقموة واعمحتسبلم ،وومتحقا اعمحويمؿ ًمؾؿختصؿلم،
وضمبقا اًمزيموة مـ أصحوهبو ووضعقهو ذم مصورومفو ،ورضسمقا اجلزيي قمغم أهؾ
اًمؽتوب وأخزمقهؿ سموًمنموط اًمعؿريي ،وؾمبقا كسوء وذراري اًمؽػور ،وموحلؿد هلل
ً
وآظمرا.
أوٓ
ً
ومااانكحوناىوااانكبااانم ك ااان
ك

ك

ك ولنااخكبنا ن اانك فنااًنر نك ااز ك

ك

ك

ك

مفجقرا ،إرشملجـو ذم "ديقان اًمبحقث واإلومتوء"
وحو يمون هذا اًمبوب مـ اًمعؾؿ
ً

أن كؽتى رؾموًمي خمتٍمة شمع ّرف اعمسؾؿ سمبعض أطمؽومف ،وشمقىمػف قمغم أهؿ مسوئؾف،

وأؾمؿقـوهو" :اًمسبل أطمؽوم ومسوئؾ" ،واهلل مـ وراء اًمؼصد وهق هيدي اًمسبقؾ،
وطمسبـو اهلل وكعؿ اًمقيمقؾ.

رئيس ديوان البحوث واإلفتاء
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ِ
ْس ُهَ ،وم ُف َق َؾمبِل
َّ
ْسُ ،ي َؼولَ :ؾم َبك ا ًْم َعدُ َّو َو َهم ْ َػم ُه َؾم ْب ًقو َوؾم َبو ًء :إِ َذا َأ َ َ
اًمس ْب ُل ًمغي :إْ ْ ُ
َقم َغم َو ْز ِن َوم ِع ٌقؾ ًم ِ َّ
ؾذيم َِرَ .وإْنْ َثك َؾم ْب ٌل َو َؾمبِ َّق ٌي َو َم ْسبِ َّق ٌيَ ،واًمـ ِّْس َق ُة َؾم َبو َيوَ ،وًم ِ ْؾ ُغ َ
ال ِم َؾم ْب ٌل
سبِل[ .اكظرً :مسون اًمعرب ،اعمصبوح اعمـػم ،اًمؼومقس اعمحقط].
َو َم ْ
وأمو اًمسبل اصطالطمو :وموًمػؼفوء ذم اًمغوًمى خيصقن (اًمسبل) سمؿـ أظمذه
اعمسؾؿقن مـ كسوء وأـمػول أهؾ احلرب ،و(إْس) سمؿـ ُأظمذ مـ رضموِلؿ.
ومقؼقًمقن ً
مثال" :اًمغـقؿي شمشتؿؾ قمغم أىمسوم :أْسى ،وؾمبل ،وأرضلم،
وأمقال ،وملمو إْسى ومفؿ اًمرضمول اعمؼوشمؾقن مـ اًمؽػور إذا فمػر اعمسؾؿقن هبؿ
أطمقوء ،وأمو اًمسبل ومفؿ اًمـسوء وإـمػول ."...ا.ـه
ص ،131وإطمؽوم اًمسؾطوكقيِٕ ،ب يعغم.]141
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]اكظر :إطمؽوم اًمسؾطوكقيً ،مؾاموردي

:::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قمـد اًمـظر ذم اًمتعريػ اًمؾغقي وآصطالطمل –أكػ -يتبلم وضمقد ومرق سملم
(اًمسبل) و(إْس) -اًمذي هق مطؾؼ إظمذ وإْس -وسملم (آؾمؽمىموق) ،ومنكف
ُيعتؼم مرطمؾي شمتبع اًمسبل [اكظرً :مسون اًمعرب مودة( :رق)].

إٓ أنـو إذا قمؾؿـو أن أهمؾى أهؾ اًمعؾؿ خيصقن ًمػظ اًمسبل سملظمذ كسوء اًمؽػور
يمثػما مـ اًمػؼفوء يرون أن اؾمؽمىموق اًمـسوء واًمذريي حيصؾ
وذرارهيؿ ،صمؿ قمؾؿـو أن ً
سمؿجرد ؾمبقفؿ وأظمذهؿ وًمق مل حيؽؿ ومقفؿ اإلموم سموٓؾمؽمىموق] ،يمام قمـد اًمشوومعقي واحلـوسمؾي،

اكظر :اعمفذب  ،236/2واعمغـل ]44/13شمبلم ًمـو حوذا ُيط َؾؼ اؾمؿ اًمسبل قمغم آؾمؽمىموق
و ُيصبح مراد ًومو ًمف ذم قمبورات يمثػم مـ اًمعؾامء.
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:::

إن اًمسبل منموع سموًمؽتوب واًمسـي واإلمجوع ،ومل خيوًمػ ذم منموقمقتف إٓ
سمعض اًمعٍما كقلم واحلداصمقلم!
ىمول اهلل شمعومم :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ اًمـسوء24 :

قال العناد ابً كثري –زمحُ اهلل  -يف تفسريِ" :أي :وطمرم قمؾقؽؿ
إضمـبقوت اعمحصـوت وهل اعمزوضموت { ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ } يعـل :إٓ مو
مؾؽتؿقهـ سموًمسبل ،ومنكف حيؾ ًمؽؿ وـممهـ إذا اؾمتؼمأمتقهـ ،ومنن أيي كزًمً ذم
ذًمؽ.
قال اإلماو أمحد :طمدصمـو قمبد اًمرزاق ،أظمؼمكو ؾمػقون -هق اًمثقري -قمـ

قمثامن اًم َبتِّل ،قمـ أِب اخلؾقؾ ،قمـ أِب ؾمعقد اخلدري –ريض اهلل قمـف -ىمول :أصبـو
كسوء مـ ؾمبل أوـموس ،وِلـ أزواج ،ومؽرهـو أن كؼع قمؾقفـ وِلـ أزواج ،ومسلخـو
اًمـبل ﷺ  ،ومـزًمً هذه أيي:
ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ ىمول :وموؾمتحؾؾـو
ومروضمفـ.
وهؽذا رواه اًمؽممذي قمـ أمحد سمـ مـقع ،قمـ ُه َشقؿ ،ورواه اًمـسوئل مـ
طمديٌ ؾمػقون اًمثقري وؿمعبي سمـ احلجوج ،صمالصمتفؿ قمـ قمثامن اًمبتل ،ورواه اسمـ
ضمرير مـ طمديٌ أؿمعٌ سمـ ؾمقاري قمـ قمثامن اًمبتل ،ورواه مسؾؿ ذم صحقحف
مـ طمديٌ ؿمعبي قمـ ىمتودة ،يمالمهو قمـ أِب اخلؾقؾ صوًمح سمـ أِب مريؿ ،قمـ أِب
ؾمعقد اخلدري ،ومذيمره ،وهؽذا رواه قمبد اًمرزاق ،قمـ معؿر ،قمـ ىمتودة قمـ أِب
اخلؾقؾ ،قمـ أِب ؾمعقد ،سمف" .ا.ـه
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:::

وىمول اهلل شمعومم :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭼ اعمممـقن7 - 5 :

قال اإلماو الطربٖ –زمحُ اهلل– يف تفسريِ ..." :قمـ اسمـ قمبوس ،ىمقًمف:
(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ) يؼقل :ريض اهلل ِلؿ إشمقوهنؿ أزواضمفؿ ،ومو مؾؽً أجامهنؿ.
َحو ؾمقى
وىمقًمف( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ) يؼقل :ومؿـ اًمتؿس ًمػرضمف َمـؽ ً
زوضمتف ،ومؾؽ يؿقـف( ،ﭺ ﭻ ﭼ ) يؼقل :ومفؿ اًمعودون طمدود اهلل،
اعمجووزون مو أطمؾ اهلل ِلؿ إمم مو َطم ّرم قمؾقفؿ" .ا.ـه
وقمـ أنس ريض اهلل قمـف أن رؾمقل اهلل ﷺ همزا ظمقؼم ومصؾقـو قمـدهو صالة
اًمغداة سمغؾس ومريمى كبل اهلل ﷺ وريمى أبق ـمؾحي وأنو رديػ أِب ـمؾحي وملضمرى
كبل اهلل ﷺ ذم زىموق ظمقؼم وإن ريمبتل ًمتؿس ومخذ كبل اهلل ﷺ صمؿ طمرس اإلزار
قمـ ومخذه طمتك إين أنظر إمم سمقوض ومخذ كبل اهلل ﷺ ومؾام دظمؾ اًمؼريي ىمول( :اهلل
أيمؼم ظمرسمً ظمقؼم إكو إذا كزًمـو سمسوطمي ىمقم ومسوء صبوح اعمـذريـ) .ىموِلو صمالصمو .ىمول:
وظمرج اًمؼقم إمم أقمامِلؿ ومؼوًمقا حمؿد -ىمول قمبد اًمعزيز وىمول سمعض أصحوسمـو:
واخلؿقس ،يعـل اجلقش -ىمول :وملصبـوهو قمـقة ،ومجؿع اًمسبل ،ومجوء دطمقي ومؼول:
يو كبل اهلل أقمطـل ضموريي مـ اًمسبل ىمول( :اذهى ومخذ ضموريي).
وملظمذ صػقي سمـً طمقل ومجوء رضمؾ إمم اًمـبل ﷺ ومؼول :يو كبل اهلل أقمطقً
دطمقي صػقي سمـً طمقل ؾمقدة ىمريظي واًمـضػم ٓ شمصؾح إٓ ًمؽ ىمول( :ادقمقه هبو).
ومجوء هبو ومؾام كظر إًمقفو اًمـبل ﷺ ىمول( :ظمذ ضموريي مـ اًمسبل همػمهو).
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:::

ىمول :وملقمتؼفو اًمـبل ﷺ وشمزوضمفو .ومؼول ًمف صموسمً :يو أبو محزة مو أصدىمفو؟
ىمول :كػسفو أقمتؼفو وشمزوضمفو طمتك إذا يمون سموًمطريؼ ضمفزهتو ًمف أم ؾمؾقؿ وملهدهتو ًمف
مـ اًمؾقؾ وملصبح اًمـبل ﷺ قمروؾمو ومؼول( :مـ يمون قمـده يشء ومؾقجلء سمف).
وسمسط كطعو ومجعؾ اًمرضمؾ ُيلء سموًمتؿر وضمعؾ اًمرضمؾ ُيلء سموًمسؿـ ىمول:
وأطمسبف ىمد ذيمر اًمسقيؼ ىمول :ومحوؾمقا طمسقو ومؽوكً وًمقؿي رؾمقل اهلل ﷺ )
[متػؼ قمؾقف].

قال اإلماو ابً الكٔه –زمحُ اهلل " :-وأيمثر مو يموكً ؾمبويو اًمصحوسمي ذم

قمٍم اًمـبل ﷺ مـ قمبدة إوصمون ورؾمقل اهلل ﷺ يؼرهؿ قمغم متؾؽ اًمسبل،

وىمد دومع أبق سمؽر اًمصديؼ إمم ؾمؾؿي سمـ إيمقع ريض اهلل قمـفام امرأة مـ اًمسبل
كػؾفو إيوه ويموكً مـ قمبود إصـوم وأظمذ قمؿر واسمـف ريض اهلل قمـفام مـ ؾمبل
هقازن ويمذًمؽ همػممهو مـ اًمصحوسمي .وهذه احلـػقي أم حمؿد سمـ قمكم مـ ؾمبل سمـل
طمـقػي" .ا.ـه ]أطمؽوم أهؾ اًمذمي .[21/1
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:::

ىمول اهلل شمعومم :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

﮸ ﮹ ﭼ اًمـسوء. 36 :
قال اإلماو الكسطيب –زمحُ اهلل  -يف تفسريَِ " :ىم ْق ًُم ُف َشم َع َومم( :ﮭ ﮮ
ون إِ َمم ا ْعمَامًمِ ِ
وإلطمس ِ
لم َذًم ِ َؽ اًمـَّبِ ُّل ﷺ َ ،وم َر َوى
قؽَ ،و َسم َّ َ
اّلل َشم َع َومم سمِ ْ ِ ْ َ
َ
ﮯ) َأ َم َر َّ ُ
ٍ
ُم ْسؾِ ٌؿ َو َهم ْػم ُه َقم ِـ ا ْ َعم ْع ُر ِ
وًمر َسم َذ ِة َو َقم َؾ ْق ِف ُسم ْر ٌد َو َقم َغم
ور ْسم ِـ ُؾم َق ْيد َىم َولَ :م َر ْركَو سمِ َل ِِب َذ ٍّر سمِ َّ
ُ
ًَ ُطم َّؾ ًيَ ،وم َؼ َول :إِ َّك ُف يم َ
لم
ُهم َال ِم ِف ِم ْث ُؾ ُفَ ،وم ُؼ ْؾـَوَ :يو َأبَو َذ ٍّر ًَم ْق َ َ
َون َسم ْقـِل َو َسم ْ َ
مج ْع ًَ َسم ْقـ َُف َام يمَوك ْ
ًَ ُأ ُّم ُف َأ ْقم َج ِؿ َّق ًي َوم َع َّ ْػم ُشم ُف سمِ ُل ِّم ِفَ ،وم َشؽ ِ
َوين إِ َمم اًمـَّبِ ِّل ﷺ ،
َر ُضم ٍؾ ِم ْـ إِ ْظم َق ِاين يم ََال ٌمَ ،ويمَوك ْ
ِ
ِ
قؽ ضم ِ
وهؾِ َّق ٌي) ُىم ْؾ ًَُ :يو َر ُؾم َ
اّللِ،
َوم َؾؼ َق ًُ اًمـَّبِ َّل ﷺ َوم َؼ َولَ ( :يو َأبَو َذ ٍّر إِك ََّؽ امرؤ وم َ َ
قل َّ

اًمر َضم َول َؾم ُّبقا َأبَو ُه َو ُأ َّم ُف.
َم ْـ َؾم َّ
ى ِّ

ِِ
َىم َولَ ( :يو َأبَو َذ ٍّر إِك ََّؽ ا ْم ُر ٌؤ ومِ َ
ً َأجْ ِديؽ ُْؿ
اّلل ََتْ َ
قؽ َضموهؾ َّق ٌيُ ،ه ْؿ إِ ْظم َقا ُكؽ ُْؿ َضم َع َؾ ُف ُؿ َّ ُ
قه ْؿ ِِمَّو َشم ْؾ َب ُس َ
قه ْؿ ِِمَّو شم َْل ُيم ُؾ َ
قه ْؿ َمو َي ْغؾِ ُب ُف ْؿ َوم ِن ْن
قن َو َٓ ُشم َؽ ِّؾ ُػ ُ
قن َو َأ ْخبِ ُس ُ
َوم َل ْـم ِع ُؿ ُ
ُقه ْؿ).
قه ْؿ َوم َل ِقمقـ ُ
َيم َّؾ ْػت ُُؿ ُ
ِ
ف ُهم َال َم ُف َظم ْؾ َػ ُفَ ،وم َؼ َول ًَم ُف
ات َي ْق ٍم َوم َل ْر َد َ
ى َسم ْغ َؾ ًي َذ َ
َو ُر ِو َي َقم ِـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َأنَّ ُف َريم َ
ِ
ػ داسمتِ َؽَ ،وم َؼ َول َأبق ُهريرةَْ ََٕ :ن يسعك م ِعل ِض ْغ َث ِ
ون ِم ْـ
َْ َ َ
ُ َ َْ
َىموئ ٌؾًَ :م ْق َأن َْز ًْم َت ُف َي ْس َعك َظم ْؾ َ َ َّ
ِ ِ
ك ٍ
ى إِ َ َّزم ِم ْـ َأ ْن َي ْس َعك ُهم َال ِمل َظم ْؾ ِػل.
حي ِر َىمون مـِّل َمو َأ ْطم َر َىمو َأ َطم ُّ
َور ُ ْ
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َو َظم َّر َج َأبُق َد ُاو َد َقم ْـ َأ ِِب َذ ٍّر َىم َولَ :ىم َول َر ُؾم ُ
اّللِ ﷺ َ ( :م ْـ َٓ َي َؿؽ ُْؿ ِم ْـ
قل َّ
قن َوايم ُْسق ُه ِِمَّو َشم ْؽت َُس َ
َِم ْ ُؾقيمِقؽ ُْؿ َوم َل ْـم ِع ُؿق ُه ِِمَّو شم َْل ُيم ُؾ َ
قن َو َم ْـ َٓ يالئؿؽؿ ِمـْ ُف ْؿ َومبِق ُعق ُه
َو َٓ ُشم َع ِّذ ُسمقا َظم ْؾ َؼ ا َّّلل ِ).
َٓ َي َؿؽ ُْؿ  :واومؼؽؿ.
واعمالئؿي ا ْعم ُ َقا َوم َؼ ُي.
وروى مسؾِؿ َقمـ َأ ِِب ُهرير َة ر ِيض اّلل َقمـْف َقم ِـ اًمـَّبِل ﷺ َىم َولً( :م ِ ْؾؿؿ ُؾ ِ
قك
َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ
ََ َ ُ ْ ٌ ْ
َ ْ
ِّ
ِ
ِ
َـمعومف ويمِسق ُشمف و َٓ ي َؽ َّؾ ُ ِ
اًمس َال ُمَ َٓ ( :ي ُؼ ْؾ
َ ُُ َ ْ َ ُ َ ُ
ػ م َـ ا ًْم َع َؿ ِؾ إِ َّٓ َمو ُيط ُقؼ)َ ،و َىم َول َقم َؾ ْقف َّ
ِ
ِ
ِ
َوي َو َومت َِوت)...
َأ َطمدُ يم ُْؿ َقم ْبدي َو َأ َمتل َسم ْؾ ًم َق ُؼ ْؾ َومت َ
اًمسو َد َة إِ َمم َمؽ ِ
َور ِم ْإَ ْظم َال ِق َو َطم َّض ُف ْؿ َقم َؾ ْق َفو َو َأ ْر َؿمدَ ُه ْؿ إِ َمم
َومـَدَ َب ﷺ َّ
اض ِع طمتك ٓ يروا ٕنػسفؿ م ِزي ًي َقم َغم َقمبِ ِ
ون وإِ َمم ؾم ُؾ ِ
ِ
ِْ
قد ِه ْؿ ،إِ ِذ
قك َـم ِر ِيؼ اًمت ََّق ُ
َ َّ
اإل ْطم َس َ ُ
اّللًَِ ،م ِؽ ْـ َؾم َّخ َر َسم ْع َض ُف ْؿ ًم ِ َب ْع ٍ
اّللِ َو ْ
اح ُ
ضَ ،و َم َّؾ َؽ َسم ْع َض ُف ْؿ َسم ْع ًضو
َول َم ُول َّ
ا ًْمؽ ُُّؾ َقمبِقدُ َّ
قه ْؿ َأ َىم َّؾ ِِمَّو َي ْل ُيم ُؾ َ
إِ ْمتَو ًمو ًمِؾـِّ ْع َؿ ِي َو َشمـ ِْػ ً
قه ْؿ َأ َىم َّؾ ِِمَّو
قنَ ،و َأ ْخ َب ُس ُ
قذا ًم ِ ْؾ ِحؽ َْؿ ِيَ ،وم ِن ْن َأ ْـم َع ُؿ ُ
اضمبِ ِف َقم َؾق ِف .و َٓ ِظم َال َ ِ ِ
قن ِص َػ ًي َو ِم ْؼدَ ارا َضم َوز إِ َذا َىموم سمِ َق ِ
َي ْؾ َب ُس َ
اّلل َأ ْقم َؾ ُؿ.
ْ َ
َ
ً
ف ذم َذًم َؽ َو َّ ُ
ِ
ِ
اّللِ ْسم ِـ َقم ْؿ ٍرو إِ ْذ َضمو َء ُه َىم ْف َر َم ٌ
ون ًَم ُف َومدَ َظم َؾ َوم َؼ َولَ :أ ْقم َط ْق ًَ
َو َر َوى ُم ْسؾ ٌؿ َقم ْـ َقم ْبد َّ
ِ
قهتُ ْؿ؟ َىم َولَ .َٓ :ىم َولَ :ومو ْك َطؾِ ْؼ َوم َل ْقمطِ ِف ْؿَ ،ىم َول َر ُؾم ُ
اّللِ ﷺ َ ( :يم َػك سمِو ْعم َْر ِء
قل َّ
اًمرىم َقؼ ُىم َ
َّ
قهتُ ْؿ)" .ا.ـه
حيبِ َس َقم َّؿ ْـ َي ْؿ ُؾ ُؽ ُىم َ
إِ ْصم ًام َأ ْن َ ْ
آظم ِر و ِصق ِي رؾم ِ ِ
َون ِمـ ِ
اًمص َال َة
قل اهلل ﷺ َّ ( :
و َقم ْـ ُأ ِّم َؾم َؾ َؿ َيَ ،ىمو ًَم ًْ" :يم َ ْ
َ َّ َ ُ
ًَ َأجْ َام ُكؽ ُْؿ) َطمتَّك َضم َع َؾ كَبِ ُّل اهللِ ﷺ ُي َؾ ْجؾِ ُج َفو ِذم َصدْ ِر ِهَ ،و َمو
اًمص َالةََ ،و َمو َم َؾؽ ْ
َّ
ِ
ِ
سو ُك ُف" .ا.ـه [أظمرضمف أمحد].
َيػ ُ
قص ِهبَو ًم َ
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ًَ َأجْ َام ُكؽ ُْؿ)
اًمص َال َة َو َمو َم َؾؽ ْ
قال اإلماو الشْكاىٕ –زمحُ اهلل َ " :-ىم ْق ًُم ُفَّ ( :
ووم ُظقا َقم َغم اًمص َال ِة ،و َأطم ِسـُقا َإمم ا ْعمَؿ ُؾ ِ
َأي طم ِ
لم" .ا.ـه [كقؾ إوـمور .]6/7
قيم َ
َ ْ
َّ
ْ َ
ْ



11

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::

إن اعمتتبع ًمؽالم أهؾ اًمعؾؿ سمؿختؾػ مذاهبفؿ اًمػؼفقي ُيدهؿ وإن يموكقا
يتـوزقمقن ذم ضمقاز اؾمؽمىموق سمعض أصـوف اًمرضمول مـ اًمؽػرة ،وأنف هؾ ُيسؽمق
مـ شمُؼبؾ ومـ ٓ ُشمؼبؾ مـف اجلزيي أم أن آؾمؽمىموق ظموص سمؿـ شمُؼبؾ مـف اجلزيي
ومؼط؟ هؽذا اظمتالوم ًو ـمقيال سمحسى اًمـسى أو اًمديـ ]اكظر :اًمػتووى اًمؽؼمى .]111/3
إٓ أهنؿ يتػؼقن قمغم ضمقاز اؾمؽمىموق مجقع أصـوف اًمـسوء ،يمتوسمقفؿ وجمقؾمقفؿ
ووصمـقفؿ ،قمرسمو يموكقا أو قمجام [ .اكظر :اعمقؾمققمي اًمػؼفقي .]299/3
وموٕطمـوف اًمذيـ ٓ يرون ضمقاز اؾمؽمىموق منميمل اًمعرب كجدهؿ يؼقًمقن
الَ (" :وإِ َذا ُفم ِف َر َقم َؾ ْق ِف ْؿ) َأ ْيَ :قم َغم ُم ْ ِ
نميمِل ا ًْم َع َر ِ
مث ً
وؤ ُه ْؿ
ب َوا ْعم ُ ْرشمَدِّ ي َـ ( َومـ ِ َس ُ
ِ
ِ
قنَ ِ ،
اؾم َ َؽم َق َذ َر ِار َّي َأ ْو َـم ٍ
ذم ٌء) ُي ْس َ َؽم ُّىم َ
وس
ٕنَّ ُف َقم َؾ ْقف َّ
اًمس َال ُم ْ
اًمص َال ُة َو َّ
َوص ْب َق ُوهنُ ْؿ َ ْ
از َن و َأبق سمؽ ٍْر اؾم َؽم َّق سمـِل ِ
طمـق َػ َي" .ا.ـه [اكظر :ومتح اًمؼدير ٓسمـ اِلامم  ،46/6وطموؿمقي اسمـ قموسمديـ
ْ َ َ َ
َو َه َق ِ َ ُ َ
 ،321/6وسمدائع اًمصـوئع .]481/9

ويمذًمؽ احوًمؽقي كجد هذا اًمتػريؼ قمـدهؿ :ومؼد ضموء ذم طموؿمقي اًمعدوي قمغم
احلَ ِ
ْسوا َقم َر ًسمو َأ ْو َقم َج ًامَ ،وم ْ ِ
وضم ِ
رشح يمػويي اًمطوًمىَ " :ىم َول ا ْسم ُـ ْ
َػم ِذم
وإل َمو ُم ُخم َّ ٌ
ىَ :وإِ ْن َأ َ ُ
ٍ
ِ ِ ِ
رض ِ
ب ِْ
اجل ْز َي ِي َأ ْو ا ْعم ُ َػو َد ِاة َأ ْو ا ْعم َِّـ سمِوًمـَّ َظ ِر .ا.ـه...
ََخ َْسي :ا ًْم َؼت ِْؾ َأ ْو آ ْؾم ْؽم َىموق َأ ْو َ ْ
َو َه ِذ ِه ا ًْم ُق ُضمق ُه سمِوًمـِّس َب ِي ًمِؾر َضم ِ
ول ا ْعم ُ َؼوشمِ َؾ ِيَ ،و َأ َّمو َّ
اًمذ َر ِار ُّي َواًمـ َِّسو ُء َوم َؾ ْق َس َّإٓ
ِّ
ْ
ِ
ِآ ْؾم ِ ْؽم َىم ُ
وق َأ ْو ا ْعم ُ َػو َدا ُة َأ ْو ا ًْمعت ُْؼ" .ا.ـه [طموؿمقي اًمعدوي  ،13/3واكظر :رشح اخلريش قمغم ظمؾقؾ
 ،121/3واًمثؿر اًمداين رشح رؾموًمي اسمـ أِب زيد اًمؼػمواين  ،347واًمتوج واإليمؾقؾ عمختٍم ظمؾقؾ .]164/5
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أمو اًمشوومعقي ومنهنؿ إذا ذيمروا إؾمػمات مـ اًمؽػور ٓ ُيػصؾقن ،سمؾ ُيعؾقن
رىمفـ طموصؾ سمؿجرد اًمسبل وإظمذ ،سمقـام اًمتػصقؾ يؽقن ذم اًمذيمقر اًمبوًمغلم ،مو
يدل قمغم اشمػوىمفؿ مع سمؼقي اعمذاهى قمغم هذا اعمعـك.
قال اإلماو الشرياشٖ" :ومصؾ :وإن أْس امرأة طمرة أو صبق ًو طمرا ً رق سموْٕس،

ٕن اًمـبل ﷺ ىمسؿ ؾمبل سمـل اعمصطؾؼ واصطػك صػقي مـ ؾمبل ظمقؼم ،وىمسؿ
ؾمبل هقازن صمؿ اؾمتـزًمتف هقازن ومـزل واؾمتـزل اًمـوس ومـزًمقا ،وإن ُأْس طمر سموًمغ
مـ أهؾ اًمؼتول ،ومؾإلموم أن خيتور مو يرى مـ اًمؼتؾ أو آؾمؽمىموق واعمـ واًمػداء...
وإن رأى أن يسؽمىمف ،ومنن يمون مـ همػم اًمعرب كظرت ،ومنن يمون ِمـ ًمف يمتوب أو
ؿمبف يمتوب اؾمؽمىمف ...وإن يمون مـ قمبدة إوصمون ومػقف وضمفون أطمدمهو :وهق ىمقل
أِب ؾمعقد اإلصطخري أنف ٓ ُيقز اؾمؽمىموىمفؿ ٕنف ٓ ُيقز إىمراره قمغم اًمؽػر
سموجلزيي ومؾؿ ُيز آؾمؽمىموق يموعمرشمد ،واًمثوين :أنف ُيقز حو رويـوه قمـ اسمـ قمبوس
وٕن مـ ضموز اعمـ قمؾقف ذم إْس ضموز اؾمؽمىموىمف يملهؾ اًمؽتوب ،وإن يمون مـ
اًمعرب ومػقف ىمقٓن ىمول ذم اجلديدُ :يقز اؾمؽمىموىمف واعمػوداة سمف وهق اًمصحقح ٕن
مـ ضموز اعمـ قمؾقف واعمػوداة سمف مـ إؾمورى ضموز اؾمؽمىموىمف يمغػم اًمعرب ،وىمول ذم
اًمؼديؿُ ٓ :يقز اؾمؽمىموىمف" .ا.ـه

[اعمفذب  ،236/2واكظر :إم ًمؾشوومعل  172/4وهنويي اعمحتوج

.]65/8
ومو يـص قمؾقف احلـوسمؾي ذم اعمشفقر اعمعتؿد مـ يمتبفؿ همػم سمعقد قمـ هذا
أجضو ،وموًمتػريؼ واضح سملم أطمؽوم إْسى مـ كسوء وذراري اًمؽػور
اًمتػصقؾ ً
وسملم رضموِلؿ مـ طمقٌ ىموسمؾقي آؾمؽمىموق مـ قمدمف.
قال اإلماو ابً قدام٘ –زمحُ اهلل " :-ومجؾتف أن مـ أْس مـ أهؾ احلرب

قمغم صمالصمي أرضب:
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أطمدهو :اًمـسوء واًمصبقون ومال ُيقز ىمتؾفؿ ويصػمون رىمقؼو ًمؾؿسؾؿلم سمـػس
اًمسبل ٕن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وآخف وؾمؾؿ هنك قمـ ىمتؾ اًمـسوء واًمقًمدان [متػؼ
قمؾقف] ،ويمون قمؾقف اًمسالم يسؽمىمفؿ إذا ؾمبوهؿ.
اًمثوين :اًمرضمول مـ أهؾ اًمؽتوب واعمجقس اًمذيـ يؼرون سموجلزيي ومقخػم اإلموم
ومقفؿ سملم أرسمعي أؿمقوء :اًمؼتؾ واعمـ سمغػم قمقض واعمػوداة هبؿ واؾمؽمىموىمفؿ.
اًمثوًمٌ :اًمرضمول مـ قمبدة إوصمون وهمػمهؿ ِمـ ٓ يؼر سموجلزيي ومقتخػم اإلموم
ومقفؿ سملم صمالصمي أؿمقوء :اًمؼتؾ أو اعمـ واعمػوداة ،وٓ ُيقز اؾمؽمىموىمفؿ وقمـ أمحد
ضمقاز اؾمؽمىموىمفؿ وهق مذهى اًمشوومعل ."...ا.ـه

[اعمغـل  ،44/13اًمنمح اًمؽبػم مع اإلكصوف

.]395/11

إذن :وموٓؾمؽمىموق يؼع قمغم مجقع أصـوف اًمـسوء يمتوسمقفؿ ومنميمفؿ سمنشمػوق
اًمػؼفوء مـ طمقٌ اجلؿؾي.
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أمو ؾمبويو أهؾ اًمؽتوب ومقجقز وـمئفـ سمؿؾؽ اًمقؿلم سموشمػوق اًمسؾػ وًمق مل
ُيسؾؿـ ،ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي –رمحف اهلل" :-وـمئ اإلموء اًمؽتوسمقوت سمؿؾؽ
اًمقؿلم أىمقى مـ وـمئفـ سمؿؾؽ اًمـؽوح قمـد قمقام أهؾ اًمعؾؿ مـ إئؿي إرسمعي
وهمػمهؿ ومل يذيمر قمـ أطمد مـ اًمسؾػ َتريؿ ذًمؽ" .ا.ـه ]اًمػتووى اًمؽؼمى  2يمتوب اًمـؽوح[.

أمو وـمم اًمقصمـقوت سمؿؾؽ اًمقؿلم ىمبؾ أن ُيسؾؿـ ومؼد مـع مـف مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ
مـ إرسمعي وهمػمهؿ سمؾ ىمد ُرمل ظمالف هذا اًمؼقل سموًمشذوذ!
قال شٔخ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ –زمحُ اهلل " :-صمؿ إئؿي إرسمعي متػؼقن

قمغم أن اًمقـمل إكام يمون سمعد اإلؾمالم :وأن وـمل اًمقصمـقي ٓ ُيقز ،يمام ٓ ُيقز
شمزوُيفو" .ا.ـه [سموب اًمعتؼ مـ اًمػتووى].

قال اإلماو الكسطيب –زمحُ اهلل  -يف تفسريِ عل ٙقْلُ تعاىل :ﭽ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ]اًمبؼرة [221 :حاكًٔا اخلالفَ " :و َر َوى ْاسم ُـ َو ْه ٍ
ى َقم ْـ
قز َأ ْن شمُق َـم َل سمِ ِؿ ْؾ ِ
ِ
ِ ٍ
ؽ ا ًْم َق ِؿ ِ
وت
لمَ ،ويم ََذًمِ َؽ ا ًْم َق َصمـ ِ َّق ُ
ُي ُ
َموًمؽ َأ َّن ْإَ َم َي ا ْعم َُجقؾم َّق َي َٓ َ ُ
ِ
قب َقم ِـ ْاسم ِـ
حي َقك ْسم ُـ َأجُّ َ
َو َهم ْ ُػم ُه َّـ م َـ اًمؽوومرات ،وقمغم هذا مجوقمي اًمعؾامء َّإٓ َمو َر َوا ُه َ ْ
وء وقمؿ ِرو سم ِـ ِديـ ٍَور َأهنام ؾم ِئ َال قمـ كِؽَوحِ ْ ِ ِ
ٍ
قؾمق ِ
ِ
وتَ ،وم َؼ َوٓ:
اإل َموء ا ْعم َُج َّ
َ ْ
َّ ُ َ ُ
ُضم َر ْي ٍٍ َقم ْـ َقم َط َ َ ْ ْ
َٓ َسم ْل َس سمِ َذًم ِ َؽ.
وشم ََلو َٓ َىمق َل ِ
ِ
مهو َقم َغم َقم ْؼ ِد
َ َّ ْ َّ
اّلل َقم َّز َو َضم َّؾ :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ َوم َف َذا قمـْدَ ُ َ
ِ
ِ
َحقا ْ ِ
اطمت ََّجو سمِ َس ْب ِل َأ ْو َـم ٍ
اًمـِّؽ ِ
اإل َمو َء
اًمص َحو َسم َي َكؽ ُ
وسَ ،و َأ َّن َّ
َوح َٓ َقم َغم ْإَ َمي ا ْعم ُ ْش َ َؽماةَ ،و ْ
ِمـْفـ سمِ ِؿ ْؾ ِ
ؽ ا ًْم َق ِؿ ِ
لم.
ُ َّ
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قن ْ ِ
وسَ :و َه َذا َىم ْق ٌل َؿموذَ ،أ َّمو َؾم ْب ٌل َأ ْو َـم ٍ
قز َأ ْن َي ُؽ َ
اإل َمو ُء
ُي ُ
َىم َول اًمـ ََّّح ُ
وس َوم َؼدْ َ ُ
ِ ِ
ِ
وج سمِ َؼ ْقًم ِ ِف َشم َع َومم :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
َوطم ُف َّـَ ،و َأ َّمو آ ْطمت َج ُ
َأ ْؾم َؾ ْؿ َـ َوم َج َوز كؽ ُ
ِ
َوح ِذم اًمؾغي يؼع قمغم اًمعؼد
ﭶﭷ ﭼ َوم َغ َؾ ٌطَّ َِٕ ،هنُ ْؿ َ َ
َوح َقم َغم ا ًْم َع ْؼدَ ،واًمـِّؽ ُ
مح ُؾقا اًمـِّؽ َ
وقمغم اًمقـمئَ ،وم َؾ َّام َىم َول :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ َطم َّر َم يم َُّؾ كؽوح يؼع قمغم

اعمنميموت مـ كؽوح ووـمئ.

و َىم َول َأبق ُقمؿر سمـ َقمب ِد ا ًْمؼم :و َىم َول ْإَو َز ِ
اًمر ُضم ِؾ
اقم ُّلَ :ؾم َل ْخ ًُ ُّ
ْ
ُ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ َ
َ
اًمز ْه ِر َّي َقم ِـ َّ
ِ
اّلل َوـمِ َئ َفوَ .و َقم ْـ ُيقك َُس
َي ْش َ ِؽمي ا ْعم َُجقؾم َّق َي َأجَ َط ُم َهو؟ َوم َؼ َول :إِ َذا َؿم ِفدَ ْت َأ ْن َٓ إِ َ َ
َل إِ َّٓ َّ ُ
َقم ِـ ْاسم ِـ ِؿم َف ٍ
وب َىم َولَ َٓ :حيِ ُّؾ ًَم ُف َأ ْن َي َط َل َهو َطمتَّك شم ُْسؾِ َؿ.
َىم َول َأبُق ُقم َؿ َرَ :ىم ْق ُل ْاسم ِـ ِؿم َف ٍ
وب َٓ َحيِ ُّؾ ًَم ُف َأ ْن َي َط َل َهو َطمتَّك شم ُْسؾِ َؿ َه َذاَ -و ُه َق َأ ْقم َؾ ُؿ
ػم -دًم ِ ٌقؾ َقم َغم َومس ِ
َّوس سمِو ْ َعم َغ ِ
اًمـ ِ
ود َىم ْق ِل َم ْـ َز َقم َؿ َأ َّن ؾمبك أوـموس وطء َو َ ْمل
اًمس َ ِ َ
َ
وزي َو ِّ
ُي ْسؾِ ْؿ َـ.
ُر ِو َي َذًم ِ َؽ َقم ْـ َـموئِ َػ ٍي ِمـ ُْف ْؿ َقم َطو ٌء َو َقم ْؿ ُرو ْسم ُـ ِديـ ٍَور َىم َوَٓ َٓ :سم ْل َس سمقـمئ
قؾمق ِي ،وه َذا َمل ي ْؾت َِػً إِ ًَمق ِف َأطمدٌ ِمـ ا ًْم ُػ َؼف ِ
ِ
وء سمِ ْوَٕ ْم َص ِ
ور.
َ
َ
ا ْ َعم ُج َّ َ َ ْ َ ْ ْ َ
ٍمي -و ُهق ِِمـ َمل يؽُـ َهم ْزوه و َٓ َهم ْزو َأ ْه ِؾ ك ِ
َوطم َقتِ ِف
ُ
احل َس ِـ ا ًْم َب ْ ِ ِّ َ َ َّ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ
َو َىمدْ َضمو َء َقم ِـ ْ َ
ِ
ونَ ،و ًَم ْق َس ِمـ ُْف ْؿ َأ َطمدٌ َأ ْه َؾ يمِت ٍ
اؾم َ
لم ًَم َؽ
َوبَ -مو ُي َب ِّ ُ
إِ َّٓ ا ًْم ُػ ْر َس َو َمو َو َرا َء ُه ْؿ م ْـ ُظم َر َ
ِ
اّللِ ْسم ُـ ُحم ََّؿ ِد ْسم ِـ َأ َؾم ٍد،
َيم ْق َ
اًمس َػم ُة ِذم كِ َس ِوئ ِف ْؿ إِ َذا ُؾمبِ َ
لمَ ،ىم َولَ :أ ْظم َ َؼمكَو َقم ْبدُ َّ
ػ يمَوكًَ ِّ
ِ
قؿ ْسم ُـ َأ ْمحَدَ ْسم ِـ ِوم َر ٍ
اسَ ،ىم َولَ :طمدَّ َصمـَو َقم ِ ُّكم ْسم ُـ َقم ْب ِد ا ًْم َع ِز ِيزَ ،ىم َول:
َىم َولَ :طمدَّ َصمـَو إِ ْسم َراه ُ
ٍ
ِ
احل َس ِـَ ،ىم َولَ :ىم َول َر ُضم ٌؾ ًَم ُفَ :يو
َطمدَّ َصمـَو َأبُق ُقم َب ْقدَ ،ىم َولَ :طمدَّ َصمـَو ه َشو ٌم َقم ْـ ُيقك َُس َقم ِـ ْ َ
َأبو ؾم ِع ٍ
ػ ُيمـْت ُْؿ شم َْصـَ ُع َ
قه َّـ؟ َىم َولُ :يمـَّو ك َُق ِّضم ُف َفو إِ َمم ا ًْم ِؼ ْب َؾ ِي َوك َْل ُم ُر َهو
قد َيم ْق َ
قن إِ َذا َؾم َب ْقت ُُؿ ُ
َ َ
ِ
ِ
اّلل َو َأ َّن ُحم ََّؿدً ا َر ُؾم ُ
اّللُ ،صم َّؿ ك َْل ُم ُر َهو َأ ْن َشم ْغت َِس َؾ،
قل َّ
َأ ْن شم ُْسؾ َؿ َوشم َْش َفدَ َأ ْن َٓ إِ َ َ
َل إِ َّٓ َّ ُ
وإِ َذا َأراد ص ِ
وطم ُب َفو َأ ْن ُي ِصق َب َفو َمل ُي ِص ْب َفو َطمتَّك َي ْست ْ ِ
َؼمئ ََفوَ .و َقم َغم َه َذا شم َْل ِو ُيؾ َمجَو َقم ِي
َ َ َ
َ
ْ
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ا ًْمع َؾام ِء ِذم َىمق ِل ِ
وت
اّلل َشم َع َومم :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼَ .أ َّهنُ َّـ ا ًْم َق َصمـ ِ َّق ُ
ْ
َّ
ُ َ
وتَّ َِٕ ،ن اّلل َشمع َومم َىمدْ َأطم َّؾ ا ًْم ِؽتَوسمِق ِ
وا ْعمَج ِ
وت سمِ َؼ ْقًم ِ ِف :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
قؾم َّق ُ
َّ
َ
َّ َ َ
َ ُ
ػَ َٓ ،م ْـ ؿمفر زكوهو مـ اًمؽتوسمقوتَ .و ِمـ ُْف ْؿ َم ْـ
ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ َي ْعـِل ا ًْم َع َػ ِوئ َ
لم مو َمل يؽُـ ِمـْفـ شمَقسم ٌيِ ،حَو ِذم َذًم ِ َؽ ِمـ إِ ْومس ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ود
يم َِر َه كؽ َ
ْ َ
َوطم َفو َو َو ْـم َل َهو سمِؿ ْؾؽ ا ًْم َقؿ ِ َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ
اًمـ ََّس ِ
ى" .ا.ـه
وىمد ظموًمػ ذم هذه اعمسلخي قمدد مـ ضمفوسمذة اًمعؾامء :يمسعقد سمـ اعمسقى
وـموووس وقمطوء وأِب صمقر وقمؿرو اسمـ ديـور وكؼؾ قمـ جموهد وىمد كٍمه ؿمقخ
اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي وشمؾؿقذه اسمـ اًمؼقؿ ،ومؼوًمقا سمجقاز وـمئ اًمقصمـقي ،واؾمتدًمقا ًمف
سملدًمي ىمقيي ،وهق ىمقل وضمقف[ .اكظر :اظمتقورات ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي اًمػؼفقي .]383/8
قال اإلماو ابً الكٔه –زمحُ اهلل" :-روى مسؾؿ ذم صحقحف قمـ أِب ؾمعقد

اخلدري ريض اهلل قمـف أن رؾمقل اهلل ﷺ سمعٌ ضمقشو إمم أوـموس ومؾؼل قمدوا
ومؼوشمؾقهؿ ومظفروا قمؾقفؿ وأصوسمقا ؾمبويو ويملن كوؾمو مـ أصحوب رؾمقل اهلل ﷺ
َترضمقا مـ همشقوهنـ مـ أضمؾ أزواضمفـ مـ اعمنميملم وملنزل اهلل قمز وضمؾ ذم
ذًمؽ :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ أي :ومفـ ًمؽؿ طمالل
إذا اكؼضً قمدهتـ...
ودل هذا اًمؼضوء اًمـبقي قمغم ضمقاز وطء اإلموء اًمقصمـقوت سمؿؾؽ اًمقؿلم :ومنن
ؾمبويو أوـموس ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ مل يؽـ يمتوسمقوت
ومل يشؽمط رؾمقل اهلل ﷺ ذم وـمئفـ إؾمالمفـ ومل ُيعؾ احوكع مـف إٓ اإلؾمتؼماء
ومؼط ،وشملظمػم اًمبقون قمـ وىمً احلوضمي ِمتـع مع أهنؿ طمديثقا قمفد سموإلؾمالم طمتك
ظمػل قمؾقفؿ طمؽؿ هذه اعمسلخي وطمصقل اإلؾمالم مـ مجقع اًمسبويو ويموكقا قمدة
آٓف سمحقٌ مل يتخؾػ مـفؿ قمـ اإلؾمالم ضموريي واطمدة ِمو يعؾؿ أنف ذم همويي اًمبعد،
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:::

ومنهنـ مل يؽرهـ قمغم اإلؾمالم ومل يؽـ ِلـ مـ اًمبصػمة واًمرهمبي واعمحبي ذم اإلؾمالم
مو يؼتيض مبودرهتـ إًمقف مجقعو ومؿؼته اًمسـي وقمؿؾ اًمصحوسمي ذم قمفد رؾمقل اهلل
ﷺ وسمعده ضمقا ز وطء اعمؿؾقيموت قمغم أي ديـ يمـ وهذا مذهى ـموووس
وهمػمه...
وِمو يدل قمغم قمدم اؿمؽماط إؾمالمفـ مو روى اًمؽممذي ذم ضمومعف قمـ قمرسموض
سمـ ؾموريي أن اًمـبل ﷺ طمرم وـمئ اًمسبويو طمتك يضعـ مو ذم سمطقهنـ ومجعؾ
ًمؾتحريؿ همويي واطمدة وهل وضع احلؿؾ وًمق يمون متقىمػو قمغم اإلؾمالم ًمؽون سمقوكف
أهؿ مـ سمقون اإلؾمتؼماء.
وذم اًمســ واعمسـد قمـف ٓ( :حيؾ ٓمرئ يممـ سموهلل واًمققم أظمر أن يؼع قمغم
امرأة مـ اًمسبل طمتك يستؼمئفو) ،ومل يؼؾ طمتك شمسؾؿ ،وٕمحد( :مـ يمون يممـ سموهلل
واًمققم أظمر ومال يـؽح ّـ ؿمقئو مـ اًمسبويو طمتك َتقض) ومل يؼؾ :وشمسؾؿ.
وذم اًمســ قمـف :أنف ىمول ذم ؾمبويو أوـموس ٓ( :شمقـمل طمومؾ طمتك شمضع ،وٓ
همػم طمومؾ طمتك َتقض طمقضي واطمدة) ،ومل يؼؾ :وشمسؾؿ .ومؾؿ ُيكء قمـف اؿمؽماط
إؾمالم اعمسبقي ذم مقضع واطمد اًمبتي!" .ا.ـه [زاد اعمعود .]132/5

ّقال اإلماو الشْكاىٕ –زمحُ اهلل  -يف الئل يف باب استرباء األم٘ إذا
ملكت ما لفظُ" :فموهر أطموديٌ اًمبوب أنف ٓ يشؽمط ذم ضمقاز وـمئ اعمسبقي
اإلؾمالم وًمق يمون رش ًـمو ًمبقـ ُي ﷺ ومل يبقـف ،وٓ ُيقز شملظمػم اًمبقون قمـ وىمً
احلوضمي وذًمؽ وىمتفو ،وٓ ؾمقام وذم اعمسؾؿلم ذم يقم طمـلم وهمػمه مـ هق طمديٌ
قمفد سموإلؾمالم خيػك قمؾقفؿ مثؾ هذا احلؽؿ ،ودمقيز طمصقل اإلؾمالم مـ مجقع
اًمسبويو وهـ ذم همويي اًمؽثرة سمعقد ضمدً ا ،ومنن إؾمالم مثؾ قمدد اعمسبقوت ذم أوـموس
دومعي واطمدة مـ همػم إيمراه ٓ يؼقل سملنف يصح دمقيزه قموىمؾ.
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:::

ومـ أقمظؿ اعمميدات ًمبؼوء اعمسبقوت قمغم ديـفـ مو صمبً مـ رده ﷺ ِلـ سمعد
أن ضموء إًمقف مجوقمي مـ هقازن وؾملخقه أن يرد إًمقفؿ مو أظمذ قمؾقفؿ مـفؿ مـ
اًمغـقؿي ومرد إًمقفؿ اًمسبل ومؼط ،وىمد ذهى إمم ضمقاز وـمئ اعمسبقوت اًمؽوومرات سمعد
آؾمتؼماء اعمنموع مجوقمي مـفؿ ـمووس وهق اًمظوهر حو ؾمؾػ" .ا.ـه
.]365/6
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:::

اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ ؾمبل اعمرشمدة َتً ـموئػي ِمتـعي أو اًمتل حلؼً سمدار
احلرب قمغم ىمقًملم:
فكد ذٍب مجَْز أٍل العله إىل أٌ املستدٗ لٔس هلا إال اإلسالو أّ السٔ
سْاء يف داز اإلسالو أّ حلكت بداز احلسب.
قال اإلماو ابً قدام٘ –زمحُ اهلل " :-ومجؾتف أن اًمرق ٓ ُيري قمغم اعمرشمد

ؾمقاء يمون رضمال أو امرأة ،وؾمقاء حلؼ سمدار احلرب أو أىموم سمدار اإلؾمالم وهبذا ىمول
اًمشوومعل ،وىمول أبق طمـقػي :إذا حلؼً اعمرشمدة سمدار احلرب ضموز اؾمؽمىموىمفو ٕن أبو
سمؽر ؾمبك سمـل طمـقػي واؾمؽمق كسوءهؿ وأم حمؿد سمـ احلـػقي مـ ؾمبقفؿ.
وًمـو ىمقل اًمـبل ﷺ ( :مـ سمدل ديـف وموىمتؾقه) وٕنف ٓ ُيقز إىمراره قمغم يمػره
ومؾؿ ُيز اؾمؽمىموىمف يموًمرضمؾ ،ومل يثبً أن اًمذيـ ؾمبوهؿ أبق سمؽر يموكقا أؾمؾؿقا وٓ
صمبً ِلؿ طمؽؿ اًمردة ومنن ىمقؾ ومؼد روي قمـ قمكم أن اعمرشمدة شمسبك ىمؾـو هذا احلديٌ
ضعقػ ضعػف أمحد" .ا.ـه [اعمغـل .]89/11
ّذٍب بعض أٍل العله إىل أىَا تُسب.ٙ
قال الكاضٕ أبْ ْٓس –زمحُ اهلل" :-وًمق أن اعمرشمديـ مـعقا اًمدار ؾمبل

كسوئفؿ وذرارهيؿ وأضمؼموا قمغم اإلؾمالم يمام ؾمبك أبق سمؽر ــريض اهلل قمـف ـ ذراري
مـ ارشمد مـ اًمعرب مـ سمـل طمـقػي وهمػمهؿ ،ويمام ؾمبك قمكم سمـ أِب ـموًمى -ريض
اهلل قمـف -سمـل كوضمقف مقاومؼي ِٕب سمؽر ،وٓ يقضع قمؾقفؿ اخلراج ،وإن أؾمؾؿقا ىمبؾ
اًمؼتول وىمبؾ أن يظفر قمؾقفؿ طمؼـقا دموءهؿ وأمقاِلؿ وامتـعقا مـ اًمسبل ،وإن
فمفر قمؾقفؿ وملؾمؾؿقا طمؼـقا اًمدموء ومه ومقفؿ طمؽؿ اًمسبوء قمغم اًمصبقون
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واًمـسوء ،وأمو اًمرضمول وملطمرار ٓ يسؽمىمقن ...وًمقس قمغم اًمرضمول مـ أهؾ اًمردة
وٓ مـ قمبدة إوصمون ؾمبل وٓ ضمزيي إكام هق اًمؼتؾ أو اإلؾمالم ويمؾ مـ يمون قمؾقف
اًمؼتؾ أو اإلؾمالم ومظفر اإلموم قمغم دارهؿ ؾمبك اًمذراري وىمتؾ اًمرضمول وىمسؿً
اًمغـقؿي ،وإن شمرك اإلموم اًمسبوء وإمقال ومفق ذم ؾمعي" .ا.ـه [يمتوب اخلراج ص.]67

ّقال شٔخ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ –زمحُ اهلل " :-ويمذًمؽ ىمد شمـوزع اًمعؾامء ذم

اؾمؽمىموق اعمرشمدة :وـموئػي شمؼقل إهنو شمسؽمق يمؼقل أِب طمـقػي ،وـموئػي شمؼقلٓ :
شمسؽمق يمؼقل اًمشوومعل وأمحد ،واعمعروف قمـ اًمصحوسمي هق إول وأنف شمسؽمق
مـفـ اعمرشمدات ،ومنن احلـػقي اًمتل شمرسى هبو قمكم سمـ أِب ـموًمى -ريض اهلل قمـف -أم
اسمـف حمؿد سمـ احلـػقي مـ ؾمبل سمـل طمـقػي اعمرشمديـ اًمذيـ ىموشمؾفؿ أبق سمؽر اًمصديؼ -
ريض اهلل قمـف -واًمصحوسمي حو سمعٌ ظموًمد سمـ اًمقًمقد ذم ىمتوِلؿ".

ا.ـه [اًمػتووى اًمؽؼمى

.]129/3

ّاخلالف يف املسأل٘ قْٖ ،غري أىيا منٔل لكْل اجلَنْز ،وهق :قمدم ضمقاز

ؾمبل اعمرشمدةً ،مظوهر ىمقل اًمـبل ﷺ ( :مـ سمدل ديـف وموىمتؾقه)
وىمقًمف( :إكَّام اًمـِّسوء َؿم َؼوئِ ُؼ اًمر َ ِ
اخل ْؿ َس ُي َّإٓ اًمـ ََّس ِوئ ّل] ،ومحؽؿ اعمرشمدة يمحؽؿ
ضمول) [أظمرضمف ْ َ
ِّ
َ َ ُ

مسؾام]،
[أظمرضمف اًمستي إٓ
ً

اعمرشمد اإلؾمالم أو اًمسقػ!

أمو مسلخي حمؿد سمـ احلـػقي –رمحف اهلل ،-وأن أمف مـ ؾمبل سمـل طمـقػي ،ومؼد
سمـ ُقمروةََ ،قمـ َوموـمِؿ َي سمِـ ِ
اىم ِدي ،طمدَّ َصمـِل اسم ِـ َأ ِِب ِّ ِ
روى ِ
ِ
ًْ اعمُـ ِْذ ِر،
ْ
اًمزكَودَ ،قم ْـ ه َشو ِم ِ ْ َ
اًمق ُّ َ
َ
َ َ
َ
ْ
َقمـ َأؾمامءَ ،ىمو ًَم ًْ" :ر َأج ًُ ا ِ
ِ
نم َـم ٌي َطم َسـَ ُي َّ
اًمش ْع ِر ."...ا.ـه
َ ْ
َ
ْ ْ َ َ
حلـَػ َّق َي َوه َل َؾم ْق َدا ُء ُم ْ َ
ويمقهنو ؾمقداء يؼقي يمقهنو مـ إموء سمـل طمـقػي وًمقس مـفؿ ،إذ يـدر ذم
اًمعرب اًمسقاد! وقمؾقف :ومنهنو مـ احول اًمذي همـؿ مـ اعمرشمديـ وىمسؿ ،ومؽوكً
احلـػقي مـ كصقى قمكم سمـ أِب ـموًمى –ريض اهلل قمـف ،-واهلل أقمؾؿ.
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ك(-)1كك لكي ف خكوننحك ل اًَّةكمخكسوج نكمبجزدكناً ن؟ ك
ٓ خيؾقا طمول اًمسبقي مـ أن شمُسبك ًمقطمدهو أو ُيسبك معفو زوضمفو:
ومنن ُؾمبقً ًمقطمدهو اكػسخ اًمـّؽوح سمال ظمالف سملم اًمػؼفوء ،وىمد روى مسؾؿ

ذم صحقحف قمـ أِب ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـف أن رؾمقل اهلل ﷺ سمعٌ ضمقشو

إمم أوـموس ومؾؼل قمدوا ومؼوشمؾقهؿ ومظفروا قمؾقفؿ وأصوسمقا ؾمبويو ويملن كوؾمو مـ
أصحوب رؾمقل اهلل ﷺ َترضمقا مـ همشقوهنـ مـ أضمؾ أزواضمفـ مـ اعمنميملم
وملنزل اهلل قمز و ضمؾ ذم ذًمؽ :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ

[اًمـسوء ]24 :أي :ومفـ ًمؽؿ طمالل إذا اكؼضً قمدهتـ.


ّإٌ سُبٔا معا فكد اختل أٍل العله يف ذلك عل ٙقْلني:

إول :أن كؽوطمفام سموق وٓ يـػسخ سموًمسبل وهق ىمقل احلـػقي واحلـوسمؾي ،ىموًمقا :
ًَ َأجْ َام ُكؽ ُْؿ} ،كزًمً ذم ؾمبويو أوـموس،
َوت ِم َـ اًمـ َِّسوء إَِّٓ َمو َم َؾؽ ْ
ٕن آيي { َوا ْعم ُ ْح َصـ ُ

أزواضمفـ ،وهمػم ذًمؽ مـ أدًمتفؿ...
ويموكقا أظمذوا اًمـّسوء دون
ّ

[اكظر :سمدائع اًمصـوئع

 ،339/2واعمغـل .]113/13
ّ
واًمشوومع ّقي
اًمثوين :أن كؽوطمفام مـػسخ سمؿجرد اًمسبل وهق ىمقل احوًمؽ ّقي
قري واًم ّؾقٌ وأِب صمقر...
واًم ّث ّ
اّلل ﷺ أوـموس وسمـل
قال اإلماو الشّافعّٕ –زمحُ اهلل " :-ؾمبك رؾمقل ّ
وىمسؿ اًمػلء ،وأمر أّٓ شمقـمل طمومؾ طمتّك شمضع ،وٓ طموئؾ طمتّك َتقض،
اعمصطؾؼ ّ
ومل يسلل قمـ ذات زوج وٓ همػمهو" .ا.ـه [اعمفذب .]383/3
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وىمول اإلموم اسمـ اًمؼقؿ –رمحف اهلل -قمغم طمديٌ ؾمبويو أوـموس" :ومتضؿـ
هذا احلؽؿ إسموطمي وطء اعمسبقي وإن يمون ِلو زوج مـ اًمؽػور وهذا يدل قمغم
اكػسوخ كؽوطمف وزوال قمصؿي سمضع امرأتف وهذا هق اًمصقاب ٕنف ىمد
اؾمتقمم قمغم حمؾ طمؼف وقمغم رىمبي زوضمتف وصور ؾموسمقفو أطمؼ هبو مـف ومؽقػ
حيرم سمضعفو قمؾقف ومفذا اًمؼقل ٓ يعورضف كص وٓ ىمقوس.
واًمذيـ ىموًمقا مـ أصحوب أمحد وهمػمهؿ :إن وـملهو إكام يبوح إذا ؾمبقً
وطمدهو ىموًمقا ٕ :ن اًمزوج يؽقن سمؼوؤه جمفقٓ ،واعمجفقل يموعمعدوم ومقجقز
وـممهو سمعد اإلؾمتؼماء ومنذا يمون اًمزوج معفو مل ُيز وـممهو مع سمؼوئف وملورد
قمؾقفؿ مو ًمق ؾمبقً وطمدهو وشمقؼـو سمؼوء زوضمفو ذم دار احلرب ومنهنؿ ُيقزون
وـملهو وملضموسمقا سمام ٓ ُيدي ؿمقئو ،وىموًمقا  :إصؾ إحلوق اًمػرد سموٕقمؿ
إهمؾى ومقؼول ِلؿ :إقمؿ إهمؾى سمؼوء أزواج اعمسبقوت إذا ؾمبلم مـػردات
ومقهتؿ يمؾفؿ كودر ضمدا ،صمؿ يؼول :إذا صورت رىمبي زوضمفو وأماليمف مؾؽو
ًمؾسوِب وزاًمً اًمعصؿي قمـ ؾموئر أماليمف وقمـ رىمبتف ومام اعمقضمى ًمثبقت
اًمعصؿي ذم ومرج امرأتف ظموصي وىمد صورت هل وهق وأماليمفام ًمؾسوِب؟!".
ا.ـه [زاد اعمعود .]118/5
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ك(-)2ك نترب ءكرح ك ل اًة :ك
ذكس اإلماو ابً الكٔه –زمحُ اهلل  -يف ٍرا فصال حمككا يف كتاب شاد
املعاد ،ىكتصس علُٔ لكفآتُ ّعظه فائدتُ ،قال زمحُ اهلل:
ِ
اّلل ِ ﷺ ذم آؾمتؼماء:
يمر طمؽ ِؿ رؾمقل َّ
ذ ُ
اّلل قمـف ،أن
صمبً رم صحقح مسؾؿ :مـ طمديٌ أبك ؾمعقد اخلُدري ريض َّ
يقم ُطمـلم سمعٌ ضمقش ًو إمم أوـموس ،ومؾؼك قمدو ًا ،ومؼوشمؾقهؿ،
اّلل ﷺ
رؾمقل َّ
َ
ِ
َترضمقا
وأصوسمقا ؾمبويو ،ومؽلن كوؾم ًو ِمـ
ومظفروا قمؾقفؿ،
أصحوب رؾمقل َّ
اّلل ﷺ َّ
ُ
مـ ِهمشقوهنـ ِمـ ِ
قمز َّ
وضمؾ رم ذًمؽ :ﭽ
اّلل َّ
أضمؾ أزواضمفـ مـ اعمنميملم ،وملنزل َّ ُ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ  ،أيَ :وم ُف َّـ ًمؽ ُْؿ َطم َ
ال ٌل إذا

اكؼضً قمدهتـ.

اّلل قمـف ،أن اًمـبل ﷺ
وذم "صحقحف" ً
أجضو :مـ طمديٌ أِب اًمدرداء ريض َّ
ٍ
سمومرأة ُجم ٍّح َقم َغم ِ
سموب ُومسطوط ،ومؼولًَ ( :م َع َّؾ ُف ُيريد َأ ْن ُيؾِ َّؿ هبو) .ومؼوًمقا :كعؿَ ،
ومؼول
مر
َّ
وه َق َٓ
َر ُ
مه ْؿ ًُ َأ ْن َأ ْخ َعـَ ُف ًَم ْعـ ًو َيدْ ُظم ُؾ َم َع ُف َىم ْ َؼم ُهَ ،يمقْ َ
ػ ُي َق ِّر ُصم ُف ُ
ؾمقل َّ
اّلل ﷺ ًَ ( :م َؼدْ َ َ
وه َق َٓ َحيِ ُّؾ ًَم ُف).
َحيِ ُّؾ ًَم ُفَ ،يم ْق َ
ػ َي ْس َت ْخ ِد ُم ُف ُ
ِ
طمرم َو ْط َء
ورم اًمؽممذي :مـ طمديٌ قمرسموض سمـ ؾموريي ،أن اًمـبل ﷺ َّ
ًمسبو َيو َطمتَّك َي َض ْع َـ َمو ذم ُسم ُط ِ ِ
قهن َّـ.
ا َّ
اّلل قمـف،
ورم "اعمسـد" ،وؾمــ أِب داود :مـ طمديٌ أِب ؾمعقد اخلُدري ريض َّ
وم ٌؾ طمتَّك شم ََضع ،وَٓ َهمػم َذ ِ
أن اًمـبل ﷺ ىمول رم ؾمبويو َأوـموس َٓ( :شمُق َـم ُل طم ِ
ات
َ َ
َ
َ
ُْ
َمح ٍْؾ طمتَّك َ ِ
قض َطم ْق َض ًي).
َت َ
َ
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اّلل قمـف ،أن اًمـبل ﷺ ىمول:
ورم اًمؽممذي :مـ طمديٌ ُرويػع سمـ صموسمً ريض َّ
"مـ يم َ ِ
ال َي ْسؼل َمو َء ُه َو ًَمد َهم ْ ِ
وّلل ِ َواًم َق ْق ِم أظمرَ ،وم َ
ػمه" .ىمول اًمؽممذى :طمديٌ
َ ْ
َون ُيمم ُـ سمِ َّ
طمسـ.

ٍ
ىء ي ْم ِمـ سمِوّلل ِ واًمقق ِم ِ
ِ
أظم ِر َأ ْن
وٕبك داود ،مـ طمديثف ً
أجضوَ َٓ( :حي ُّؾ ٓ ْم ِر ُ ُ َّ َ َ ْ
ٍ ِ
اًمس ْبل َطم َّتك َي ْست َْؼمئَفو).
َي َؼ َع َقم َغم ا ْم َرأ َة م َـ َّ
ِ
أظم ِر َوم َ ِ
َون ي ْم ِمـ سموّلل ِ واًمقق ِم ِ
اًمس َبو َيو َطمتَّك
َْ
وٕمحدَ ( :م ْـ يم َ ُ ُ َّ
ال َيـْؽ َح َّـ َصم ِّقب ًو م َـ َّ

َِ
قض).
َت َ

ِ ِ
اًمقًمقد ُة اًمتك شمُق َـمل،
وذيمر اًمبخورى ذم "صحقحف" :ىمول اسمـ قمؿر" :إذا ُوه َبً َ
أو سمق َعً ،أو قمتؼً ،وم ُؾتستؼمأ سمحقضي ،وٓ شمُستؼمأ اًمعذرا ُء".
وذيمر قمبد اًمرزاق ،قمـ معؿر ،قمـ قمؿرو سمـ مسؾؿ ،قمـ ـموووس :أرؾمؾ
رؾمقل اّلل ﷺ مـوديو رم سمعض مغوزيف َٓ( :ي َؼعـ رضم ٌؾ َقمغم طم ِ
وم ٍؾَ ،وَٓ َطموئِ ِؾ
َ
َ َ َّ َ ُ
َّ
طمتَّك َ ِ
قض).
َت َ
َ
وذيمر قمـ ؾمػقون اًمثقري :قمـ زيمريو ،قمـ اًمشعبل ،ىمول :أصوب اعمسؾؿقن
ُ
اّلل صغم اهلل قمؾقف وآخف وؾمؾؿ أن ٓ يؼعقا قمغم
ؾمبويو يق َم أوـموس ،وملمرهؿ
رؾمقل َّ
ِ
طموم ٍؾ طمتك شم ََض َع ،وٓ قمغم همػم طمومؾ طمتَّك َتقض.

ك
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رصل ك
كرتضم تك ذهك ل خكححننمنًكعديدة :ك
أحدٍا :أىُ ال جيْش ّط ُء املسبٔ٘ حتُٓ ٙعله بساءُٗ زمحَا؛
 ومنن يموكً طموم ًال ومبقضع محؾفو،
 وإن يموكً طموئ ًَتقض طمقضي،
ال ومبلن َ
ِ
ػ ومقفو ورم اًمبِؽر ،ورم
كص ومقفو ،واظمتُؾِ َ
 ومنن مل شمؽـ مـ ذوات احلقض ومال َّقمؼقى احلقض ومل يطلهو،
اًمتل ُيعؾؿ سمراء ُة رمحفو سملن طموضً قمـد اًمبوئع ،صمؿ سموقمفو
َ
ٍ
امرأة وهل مصقكي ،وموكتؼؾً قمـفو إمم رضمؾ،
ومل ُخيرضمفو قمـ مؾؽف ،أو يموكً قمـد
ً
أظمذا سمعؿقم
اًمشوومعك وأبق طمـقػي وأمحد آؾمتؼما َء رم ذًمؽ يمؾف،
وملوضمى
ُّ
إطموديٌ ،واقمتبورا ِ
سموًمعدة طمقٌ دمى مع اًمعؾؿ سمؼماءة اًمرطمؿ ،واطمتجوضمو سمآثور
َ
شمداول صمالصم ٌي
اسمـ ضمريٍ ،ىمول :ىمول قمطوء:
اًمصحوسمي ،يمام ذيمر قمبد اًمرزاق :طمدصمـو ُ
مـ اًمتجور ِ
اّلل قمـف اًمؼوومي ،وملخحؼقا
ضموري ًي ،ومق ًَمدت ،ومدقمو قمؿر سمـ اخلطوب ريض َّ
اعمحقض،
اّلل قمـف :مـ اسمتوع ضموريي ىمد سمؾغً
َ
وًمدهو سملطمدهؿ ،صمؿ ىمول قمؿر ريض َّ
ص هبو َخسو وأرسمعلم ًمقؾي.
ص هبو طمتك َتقض ،ومنن يموكً مل َتض
ومؾقؽمسم ْ
ومؾقؽمسم ْ
َّ
َّ
اّلل اًمعدة قمغم مـ يئسً مـ اعمحقض ،وقمغم مـ مل شمبؾغ
ىموًمقا :وىمد أوضمى َّ
ومقجى قمغم أيسي،
ؾمـ اعمحقض ،وضمعؾفو صمالصمي أؿمفر ،وآؾمتؼما ُء قمدة إمي،
ُ

اًمعؾؿ سمؼماءة
ومـ مل شمبؾغ ؾم َـ اعمحقض .وىمول آظمرون :اعمؼصق ُد مـ آؾمتؼماء
ُ
ُ
وـممهو وٓ اؾمتؼماء قمؾقف ،يمام
اًمرطمؿ ،ومحقٌ شمقؼـ
احوًمؽ سمراءة رطمؿ إمي ،ومؾف ُ
اّلل قمـف
رواه قمبد اًمرزاق ،قمـ معؿر ،قمـ أجقب ،قمـ كوومع ،قمـ اسمـ قمؿر ريض َّ
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ىمول :إذا يموكً إمي قمذرا َء مل يستؼمئفو إن ؿموء ،وذيمره اًمبخورى رم "صحقحف"
قمـف.

اّلل اًمؾخؿل ،قمـ
وذيمر محود سمـ ؾمؾؿي ،طمدصمـو قمكم سمـ زيد ،قمـ أجقب سمـ قمبد َّ
اسمـ قمؿر ىمول :وىمعً رم ؾمفؿل ضموري ٌي يق َم َضم ُؾق َ
ٓءَّ ،
إسمريؼ ِوم َّضي ،ىمول
يملن ُقمـُ َؼفو ُ

واًمـوس يـظرون.
ضمعؾً أىمبؾفو
مؾؽً كػيس أن
اسمـ قمؿر :ومام
ُ
ُ
ُ

اّلل
ومذهى موًمؽ إمم هذا يرضمع ،وهوك ىموقمدشمف وومروقمفو :ىمول أبق قمبد َّ
احوزري وىمد قمؼد ىموقمدة ًمبوب آؾمتؼماء ومـذيمرهو سمؾػظفو.
َ
ُ
احلؿؾ ،ومال يؾزم ومقفو آؾمتؼما ُء،
واًمؼقل اجلومع رم ذًمؽ :أن يمؾ َأ َم ٍي ُأ ِم َـ قمؾقفو
ويم ُُّؾ َم ْـ همؾى قمغم اًمظـ يمقهنو طموم ً
ال ،أو ؿمؽ ذم محؾفو ،أو شمردد ومقف ،وموٓؾمتؼما ُء
ٓزم ومقفو ،ويمؾ مـ هم َّؾى اًمظـ سمؼماءة رمحفوً ،مؽـف مع اًمظـ اًمغوًمى ُيقز
ِ
صمبقت آؾمتؼماء وؾمؼقـمِف.
طمصق ًُمف ،ومنن اعمذهى قمغم ىمقًملم رم
اًمػروع اعمختؾػي ومقفو- ،"...ذيمر يمثػما مـفو صمؿ ىمول:-
صمؿ ظمرج قمغم ذًمؽ
َ
اًمػروع يم ُّؾفو ِمـ مذهبف شمُـبقؽ قمـ ملظمذه رم آؾمتؼماء ،وأنف إكام ُيى
"وهذه
ُ
طمقٌ ٓ يعؾؿ وٓ ُيظـ سمراءة اًمرطمؿ ،ومنن ُقمؾؿً أو ُفمـًَ ،وم َ
ال اؾمتؼماء ،وىمد ىمول
أبق اًمعبوس اسمـ ْسيٍ وأبق اًمعبوس اسمـ شمقؿقي :إكف ٓ ُيى اؾمتؼما ُء اًمبؽر ،يمام صح

اّلل قمـفام ،وسمؼقِلؿ كؼقل ،وًمقس قمـ اًمـبل ﷺ كص قموم ذم
قمـ اسمـ قمؿر ريض َّ
وضمقب اؾمتؼماء يمؾ مـ دمدَّ د ًمف قمؾقفو مؾؽ قمغم أي طموًمي يموكً ،وإكام هنك قمـ
ِ
شمضع طمقام ُؾفـ ،وَتقض طمقائؾفـ.
وطء اًمسبويو طمتك َ
ومعؿقمف يؼتيض َتريؿ وـمئ أبؽورهـ ىمبؾ آؾمتؼماء ،يمام يؿتـع وـمم
ومنن ىمقؾ:
ُ

اًمثقى!
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ىمقؾ :كعؿ ،وهمويتُف أنف قمؿقم أو إـمالق فمفر اًمؼصدُ مـف ،وم ُقخص أو ُيؼقد قمـد
ِ
أجضو سمؿػفقم ىمقًمف ﷺ ذم طمديٌ رويػعَ ( :م ْـ
اكتػوء
مقضمى آؾمتؼماء ،وخيص ً
ِ
يم َ ِ
ال يـ ِْؽح َصمقب ًو ِمـ اًمسبويو طمتَّك ِ
قض).
َت َ
وّلل َواًم َق ْق ِم أظم ِر َوم َ َ ْ ِّ َ َّ َ َ
َون ُيمم ُـ سمِ َّ
أجضو سمؿذهى اًمصحوِب ،وٓ يعؾؿ ًمف خموًمػ.
وخيص ً
اّلل ﷺ قمؾقو
وذم صحقح اًمبخوري :مـ طمديٌ سمريدة ،ىمول :سمعٌ رؾمقل َّ
ِ
قمغم مـفو َؾمبِ َّق ًي،
رىض َّ
اّلل قمـف إمم ظموًمد يعـك سموًمقؿـ ًمقؼبض اخلُ ُؿ َس ،وموصطػك ٌ

ومؼؾً خلوًمد :أمو شمرى إمم هذا؟ ورم روايي :ومؼول ظموًمد
وملصبح وىمد اهمتسؾ،
ُ
ِ
اّلل قمـف ،ومؾام
ًُمؼميدة :أٓ شمرى مو َصـ ََع هذا؟ ىمول سمريدة :و ُيمـ ًُْ ُأبْغ ُض قمؾقو ريض َّ
ذيمرت ذًمؽ ًمف ،ومؼول( :يو ُسم َر ْيدَ َة َأتُ ْب ِغ ُض َقمؾِقو)؟ ىمؾً :كعؿ،
ىمدمـو إمم اًمـبل ﷺ ،
ُ
نن ًمف رم اخلُ ُؿ ِ
ىمولُ َٓ( :شم ْب ِغ ْض ُف َوم َّ
س َأ ْيم َث َر ِم ْـ َذًم ِ َؽ).
ومفذه اجلوري ُي إمو أن شمؽقن سمؽرا ومؾؿ ير قمكم وضمقب اؾمتؼمائفو ،وإمو أن شمؽقن
رم آظمر طمقضفو ،ومويمتػك سموحلقضي ىمبؾ مت ُّؾؽف ِلو.
وسمؽؾ طمول ،ومال سمد أن يؽقن َتؼؼ سمرا َءة رمحفو سمحقٌ أهمـوه قمـ آؾمتؼماء.
طمؼ اًمتلمؾ ،وضمدت ىمقًمف( :وَٓ شمُق َـم ُل طم ِ
َلمؾً َ
وم ٌؾ َطمتَّك
ىمقل اًمـبل ﷺ َّ
ومنذا شم َ
َ ْ َ
قض) ،فمفر ًمؽ مـف أن اعمراد سمغػم ِ
شم ََضع ،وَٓ َهمػم َذ ِ
ات َمح ٍْؾ طمتَّك َ ِ
ذات احلؿؾ َم ْـ
َت َ
َ
َ َ
ُْ
ُيقز أن شمؽقن طمومال ،و َأن ٓ شمؽقن ،وم ُقؿسؽ قمـ وـمئفو خموومي احلؿؾٕ ،نف ٓ
ُ
قمؾؿ ًمف سمام اؿمتؿؾ قمؾقف رمحفو ،وهذا ىموًمف رم اعمسبقوت ًمعدم قمؾؿ اًمسوِب سمحوِل َّـ.
وقمغم هذا َومؽ ُُّؾ مـ مؾؽ أمي ٓ يعؾؿ طموِلو ىمبؾ اعمؾؽ ،هؾ اؿمتؿؾ رمحفو قمغم
محؾ أم ٓ؟ مل يطلهو طمتك يستؼمئفو سمحقضي ،هذا أمر معؼقل ،وًمقس سمتعبد حمض ٓ
ِ
حي ِؿ ُؾ مث ُؾفو ،واًمتل
معـك ًمف ،ومال معـك ٓؾمتؼماء اًمعذراء واًمصغػمة اًمتك ٓ َ ْ
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اؿمؽماهو مـ امرأتف وهل رم سمقتف ٓ خت ُرج أص ً
ال ،وكحقهو ِمـ ُيعؾؿ سمراءة رمحفو."...

ا.ـه
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ك(-)3ك لكلألمةكعلىكنًد نك َ

ك–حي:كيفك ملاًت-؟ ك

قال اإلماو ابً قدام٘ –زمحُ اهلل " :-وٓ ىمسؿ قمغم اًمرضمؾ ذم مؾؽ يؿقـف،

ومؿـ يمون ًمف كسوء وإموء ،ومؾف اًمدظمقل قمغم اإلموء يمقػ ؿموء ،واإلؾمتؿتوع هبـ إن
ؿموء يموًمـسوء ،وإن ؿموء أىمؾ ،وإن ؿموء أيمثر ،و إن ؿموء ؾمووى سملم اإلموء ،وإن ؿموء
ومضؾ ،وإن ؿموء اؾمتؿتع مـ سمعضفـ دون سمعض ،سمدًمقؾ ىمقًمف شمعومم :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ]اًمـسوء [3:وىمد يمون ًمؾـبل ﷺ موريي اًمؼبطقي،
ورحيوكي ،ومؾؿ يؼسؿ ِلام وٕن إمي ٓ طمؼ ِلو ذم اإلؾمتؿتوع ،وًمذًمؽ ٓ يثبً ِلو
اخلقور سمؽقن اًمسقد جمبقسمو أو قمـقـو ،وٓ شمُرضب ِلو مدة اإليالءً ،مؽـ إن اطمتوضمً
إمم اًمـؽوح ومعؾقف إقمػوومفو  ،إمو سمقـمئفو ،أو شمزوُيفو ،أوسمقعفو" .ا.ـه [اعمغـل .]248/11
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(-)4كعىرةك ألمة :ك
إٌ عْزٗ األم٘ تيكسه إىل قسنني:
اًمؼسؿ إول :قمقرهتو سموًمـسبي ًمـظر إضموكى إًمقفو :ومؼد طمؼؼ ذًمؽ ؿمقخ
اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي –رمحف اهللَ -تؼقؼو مستـدا ومقف إمم مو يمون قمؾقف احلول ذم زمـ
اًمـبل ﷺ وصحوسمتف اًمؽرام رضقان اهلل قمؾقفؿ ،وىمد ظمؾص رمحف اهلل إمم أن
قمقرهتو" :هل يمؾ مو ؾمقى ضقاطمقفو  ،واًمضقاطمل هل" :اًمرأس واًمعـؼ واًمقديـ
واًمؼدملم" وؾمؿقً سمذًمؽ ٕهنو شمضحك أي شمؼمز هموًمبو وهق سمؿعـك ىمقل اًمػؼفوء:
مو يظفر هموًمبو .قمغم اقمتبور أن آيي احلجوب وإمر سمندكوء اجلؾبوب مل شمتـوول اإلموء
يمام شمـووًمً احلرائر ومبؼلم قمغم إصؾ ،واجلؾبوب :هق اعمؾحػي اًمتل شمعؿ اًمرأس
واًمبدن.
قال شٔخ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ -زمحُ اهلل " :-وىمد مضً اًمسـي سموًمػرق
سملم احلرة وإمي ذم سموب اًمعقرة ،وإصؾ ذم ذًمؽ أن اهلل ؾمبحوكف ىمول :ﭽ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ

إطمزاب59 :

أيي وموظمتص اهلل ؾمبحوكف سموٕمر سمندكوء اجلالسمقى

أزواج اًمـبل ﷺ وسمـوشمف وكسوء اعمممـلم ،ومل يذيمر إموءه وٓ إموء اعمممـلم وًمسـ
داظمالت ذم كسوء اعمممـلم سمدًمقؾ أن ىمقًمف شمعومم :ﭽ ﯫ ﯬ ﭼ  ،وىمقًمف :ﭽ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ وىمقًمف :ﭧ ﭨ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ  ،إكام
قمـك سمف إزواج ظموصي وإذا مل يؽـ داظمالت ذم إمر سموًٓمتحوف سمؼلم قمغم أصؾ
اإلسموطمي ٓ ؾمقام وختصقص اعمذيمقرات سموحلؽؿ يدل قمغم اكتػوئف ومقام ؾمقاهـ.
ويمذًمؽ ىمقًمف شمعومم :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ أيي مل شمدظمؾ
ومقف إمي ٕنف مل يستثـ ؾمقدهو وٕنف ىمد ىمول:
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ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ وإكام يؽقن هذا ًمؾحرة وهذه يموكً ؾمـي اعمسؾؿلم
قمغم قمفد رؾمقل اهلل ﷺ مع قمؾؿف سمذًمؽ ومروى أنس سمـ موًمؽ ريض اهلل شمعومم
قمـف ىمول" :حو أومل اًمـبل ﷺ قمغم صػقي ىمول اعمسؾؿقن :إطمدى أمفوت اعمممـلم أو
مو مؾؽً يؿقـف؟ ومؼوًمقا  :إن طمجبفو ومفل إطمدى أمفوت اعمممـلم ،وإن مل حيجبفو
ومفل ِمو مؾؽً يؿقـف .ومؾام ارَتؾ وـمل ِلو ظمؾػف ومد احلجوب" متػؼ قمؾقف ،ومعؾؿ
هبذا أن مو مؾؽً أجامهنؿ مل يؽقكقا حيجبقهنـ يمحجى احلرائر وأن آيي احلجوب
ظموصي سموحلرائر دون اإلموء ،وىمد روى أبق طمػص سمنؾمـوده قمـ أنس سمـ موًمؽ أن
قمؿر سمـ اخلطوب رأى قمغم أمي ىمـوقمو ومتـووِلو سمدرشمف وىمول ٓ" :شمتشبفل سموحلرائر".
وقمـ أِب ىمالسمي أن قمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـف يمون ٓ يدع أمي شمتؼـع ذم
ظمالومتف وىمول" :إكام اًمؼـوع ًمؾحرائر"...
وإصؾ أن قمقرة إمي يمعقرة احلرة يمام أن قمقرة اًمعبد يمعقرة احلرً ،مؽـ حو
يموكً مظـي اعمفـي واخلدمي وطمرمتفو شمـؼص قمـ طمرمي احلرة رظمص ِلو ذم إسمداء مو
َتتوج إمم إسمدائف وىمطع ؿمبففو سموحلرة ومتققز احلرة قمؾقفو وذًمؽ حيصؾ سمؽشػ
ضقاطمقفو مـ رأؾمفو وأـمراومفو إرسمعي وملمو اًمظفر واًمصدر ومبوق قمغم إصؾ".
ا.ـه [رشح اًمعؿدة .]244/2

أمو إذا ظمقػ آومتتون هبو ومتممر سموٓطمتجوب ،يمام ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي –
رمحف اهلل" :-يموكً اإلموء قمغم قمفد اًمصحوسمي يؿشلم ذم اًمطرىموت وهـ متؽشػوت
اًمرؤوس وختدم اًمرضمول مع ؾمالمي اًمؼؾقب ،ومؾق أراد اًمرضمول أن يؽمك اإلموء
اًمؽميمقوت احلسون يؿشلم سملم اًمـوس ذم مثؾ هذه اًمبالد وإوىموت يمام يمون أوئلؽ
اإلموء يؿشلم يمون هذا مـ سموب اًمػسود" .ا.ـه [اًمػتووى اًمؽؼمى .]113/2
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ّقال اإلماو ابً الكٔه –زمحُ اهلل يف إعالو املْقعني" :ومصؾ :اًمػرق سملم

اًمـظر إمم احلرة وإمي وأمو َتريؿ اًمـظر إمم اًمعجقز احلرة اًمشقهوء اًمؼبقحي
وإسموطمتف إمم إمي اًمبورقمي اجلامل ومؽذب قمغم اًمشورع وملجـ طمرم اهلل هذا وأبوح هذا
واهلل ؾمبحوكف إكام ىمول :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ومل يطؾؼ اهلل
ورؾمقًمف ًمألقملم اًمـظر إمم اإلموء اًمبورقموت اجلامل وإذا ظمٌم اًمػتـي سموًمـظر إمم إمي
طمرم قمؾقف سمال ريى ،وإكام كشلت اًمشبفي أن اًمشورع رشع ًمؾحرائر أن يسؽمن
وضمقهفـ قمـ إضموكى وأمو اإلموء ومؾؿ يقضمى قمؾقفـ ذًمؽً ،مؽـ هذا ذم إموء
آؾمتخدام وآسمتذال وأمو إموء اًمترسي اًمالت ضمرت اًمعودة سمصقهنـ وطمجبفـ
وملجـ أذن اهلل ورؾمقًمف ِلـ أن يؽشػـ وضمقهـ ذم إؾمقاق واًمطرىموت وجمومع
اًمـوس وأذن ًمؾرضمول ذم اًمتؿتع سموًمـظر إًمقفـ ومفذا همؾط حمض قمغم اًمنميعي وأيمد
هذا اًمغؾط أن سمعض اًمػؼفوء ؾمؿع ىمقِلؿ إن احلرة يمؾفو قمقرة إٓ وضمففو ويمػقفو
وقمقرة إمي مو ٓ يظفر هموًمبو يموًمبطـ واًمظفر واًمسوق ومظـ أن مو يظفر هموًمبو
طمؽؿف طمؽؿ وضمف اًمرضمؾ وهذا إكام هق ذم اًمصالة ٓ ذم اًمـظر ومنن اًمعقرة قمقرشمون:
قمقرة ذم اًمـظر وقمقرة ذم اًمصالة وموحلرة ِلو أن شمصكم مؽشقومي اًمقضمف واًمؽػلم
وًمقس ِلو أن خترج ذم إؾمقاق وجمومع اًمـوس يمذًمؽ واهلل أقمؾؿ" .ا.ـه
اًمؼسؿ اًمثوين :قمقرهتو ذم اًمصالة :أمو قمقرهتو ذم اًمصالة ومؽعقرهتو ظمورضمفو،
وهل مو ؾمقى ضقاطمقفو ،ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل" :-وروى
إثرم سمنؾمـوده قمـ قمكم ريض اهلل قمـف ىمول :شمصكم إمي يمام خترج وهق يمام ىمول قمكم
ريض اهلل قمـف ومنن مثؾ هذا ٓ ُيقز أن خيػك قمؾقف مـ ؾمـي رؾمقل اهلل ﷺ وهق
فموهر ومنن إمي إذا يموكً خترج مؽشقومي اًمرأس سمون شمصح صالهتو هؽذا يمون أومم
وأطمرى ومنن مو شمسؽمه اعمرأة قمـ اًمـوس أؿمد ِمو شمسؽمه ذم اًمصالة ،وٕنف إذا مل يؽـ
آظمتامر واضمبو قمؾقفو وٓ يموكً قمودة إموئفؿ ذًمؽ ومؿعؾقم أهنؿ مل يؽقكقا وىمً
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اًمصالة يضعقن ِلـ َخرا وٓ يغػمون ِلـ هقئي وهذا ِمو ٓ كعؾؿ ومقف ظمالومو."...
ا.ـه [رشح اًمعؿدة .]244/2
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ٓؿمؽ أن هذا اًمبوب مـ اًمعؾؿ واؾمع ،همػم أن همقوسمف قمـ واىمع اعمسؾؿلم –
ً
ومضال قمـ قمومتفؿ ،ومبؼل
دهرا مـ اًمزمـ -ىمد ضقع أهمؾبف مـ أذهون ومؼفوئفؿ،
مريمقكو ذم اًمؽتىً ،مذا ومال يستققمى ذم رؾموًمي واطمدة ،وًمقس مـ احلؽؿي أن
ً
ص
كخرضمف
وب َم ْـ َظم َّ
"سم ُ
يمومال ذم آن واطمد ،ىمول اإلموم اًمبخوري –رمحف اهللَ :-
ِ
ون َىمق ٍم ،يمَر ِ
اه َق َي َأ ْن َ
َّوس ،سمِ َام َي ْع ِر ُوم َ
قن
ٓ َي ْػ َف ُؿقاَ ،و َىم َول َقم ِكمَ :طمدِّ ُصمقا اًمـ َ
سمِوًمع ْؾ ِؿ َىم ْق ًمو ُد َ ْ
َ
َأت ُِح ُّب َ
اّلل َو َر ُؾمق ًُم ُف" .ا.ـه
قن َأ ْن ُيؽ ََّذ َبُ َّ ،
سمؾ ايمتػقـو سمنظمراج أهؿ أطمؽومف ،وأبرز مسوئؾف ،همػم أنـو وضعـو قمغم قموشمؼـو أن
كخرج دىموئؼف وهمقامضف ؿمقئو ومشقئو –سمنذن اهلل شمعومم.-
وآظمر دقمقاكو أن احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم أرشف إنبقوء
واعمرؾمؾلم ،وقمغم آخف وصحبف أمجعلم.

ديوان البحوث واإلفتاء
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مؼدمي
واصطالطمو:
أوًٓ :شمعريػف اًمسبل ًمغي
ً
صموك ًقو :إـمالق اًمسبل قمغم آؾمؽمىموق:
صموًم ًثو :منموقمقي اًمسبل:
راسم ًعو :إمر سموإلطمسون ًمؾسبويو ومؾؽ اًمقؿلم:
ظمومسو :هؾ اًمسبل يؼع قمغم كسوء أهؾ اًمؽتوب ومحسى ،أم قمغم مجقع اعمنميموت؟
ً
ؾمودؾمو :هؾ ُيقز وطء ؾمبويو أهؾ اًمؽتوب وهمػمهـ مـ اًمقصمـقوت سمؿؾؽ اًمقؿلم ىمبؾ
ً
أن يسؾؿـ؟
ؾموسم ًعو :طمؽؿ ؾمبل اعمرشمدة:
صمومـًو :سمعض إطمؽوم اعمتعؾؼي سموًمسب َّقي:
( -)1هؾ يـػسخ كؽوح اًمسب َّقي مـ زوضمفو سمؿجرد ؾمبقفو؟
( -)2اؾمتؼماء رطمؿ اًمسبقي:
ومصؾ
( -)3هؾ ًمألمي قمغم ؾمقدهو َىمسؿ –أي :ذم اعمبقً-؟
( -)4قمقرة إمي:
اخلومتي:
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