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 كتاب الجنايات[]

كتاب اجليايات] 
(1)

] 

 *******************************الشرح:

 سمٔمزير.٣م زصمر اهلل فمز وصمؾ فمٛمف زمحد, أو هل ىمؾ همٔمؾ حمرم ذفمً اجلٛم٣مي٥م: 

أو وأصؾ اجلٛم٣مي٥م: هق آفمتداء فمعم ايمٛمٖمس, أو ايمٌدن, أو اظم٣مل, أو ايمٔمٗمؾ, 

 ايمٔمرض.

, وهل زم٣مظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمٜم٣م أي فمعم ايميوري٣مت اخلٚمس ايمتل صم٣مءت إدي٣من

 .ايمٛمٖمس وايمٔمرض واظم٣مل وايمٔمٗمؾ وايمديـ 

 همًٝمٟميت َمـ إديم٥م ايمًمء ايم٘مثغم دم حتريؿ إزه٣مومٜم٣م إٓ زمحٗمٜم٣م.أَم٣م ايمٛمٖمس: 

 .وايمتٔمذي٤م وٞمحق ذيمؽ  ؽمقاء َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣ميميب وىمذا:

همٗمد ضمرم اهلل فمز وصمؾ ايمزٞمك, وايمٗمذف, وايمٛمٚمٝمٚم٥م, وايمٕمٝم٥ٌم, وأَم٣م ايمٔمرض: 

 , ونمغمه٣م, وَمـ أصمؾ احلٖم٣مظ فمعم ايمٔمرض.وايم٘مذب, وايمٌٜمت٣من

همٗمد ضمرم اهلل فمز وصمؾ ايمنوم٥م, وايمٛمٜم٥ٌم, وايمٕمِم٤م, وايمٛمِم٤م, وأَم٣م اظم٣مل: 

 ذيمؽ, َمـ أصمؾ احلٖم٣مظ فمعم اظم٣مل. ٞمحقو

                                                           
بدأتُيفُتدريسُهذاُالكتابُيفُالرابعُمنُمجادىُاآلخرة,ُلعامُواحدُوأربعنيُوأربعامئةُوألفُمنُ (1)

 الدُادسلمني.اهلجرة,ُيفُمسجدُالصحابةُيفُمدينةُالغوضةُحرسهاُاهللُعزُوجلُوسائرُب
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اظمً٘مر: َمـ اخلٚمر, أو  سمٔم٣مؿملهمٗمد ضمرم اهلل فمز وصمؾ وأَم٣م ايمٔمٗمؾ: 

عم ذيمؽ مم٣م يذه٤م ايمٔمٗمؾ, َمـ أصمؾ احلٖم٣مظ فم ٞمحقاحلُمٝمش, أو اظمخدرات, و

 ايمٔمٗمؾ.

همٗمد ضمرم اهلل فمز وصمؾ ايمردة, وَم٣ًٌٌمهت٣م, وضمرم ايمممك وأَم٣م ايمديـ: 

َم٣م يقومع دم ايم٘مٖمر وايمممك َمـ أصمؾ احلٖم٣مظ ىمؾ فمف: إىمػم, وإصٕمر, واٞمقٟمزم

 فمعم ايمديـ.

 بٝإ أععِ ايرْٛب: 
 وأفمٓمؿ ايمذٞمقب ايمممك زم٣مهلل فمز وصمؾ, شمؿ ايمٗمتؾ, شمؿ ايمزٞمك.

 ىمام دم ايمِمحٝمحكم: 

ـِ َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس رَ  َؿ فَم ِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: ؽُمئَِؾ ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

٣ٌَمئِِر, وَم٣مَل:  , َووَمْتُؾ ايمٛمهْٖمِس, َوؾَمَٜم٣مَدُة »ايمَ٘م ـِ اُك زم٣ِمهللهِ, َوفُمُٗمقُق ايمَقايمَِدْي اإِلْذَ

ورِ  شايمزُّ
(1)

 . 

فَمٛمُْف, وَم٣مَل: وَم٣مَل ايمٛمهٌِلُّ َمـ ضمدي٧م َأِِب زَمْ٘مَرَة َرِِضَ اهللهُ وصم٣مء دم ايمِمحٝمحكم: 

َؿ:  ٣ٌَمئِِر؟»َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٌُِّئُ٘مْؿ زمَِٟمىْمػَمِ ايمَ٘م شَماَلشًم٣م, وَم٣ميُمقا: زَمعَم َي٣م َرؽُمقَل ش َأَٓ ُأَٞم

                                                           
 .(88)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,3562)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ـِ »اهللهِ, وَم٣مَل:  اُك زم٣ِمهللهِ, َوفُمُٗمقُق ايمَقايمَِدْي  -َوصَمَٙمَس َوىَم٣مَن َُمته٘مًِئ٣م هَمَٗم٣مَل  -اإِلْذَ

ورِ  َأَٓ  ُرَه٣م ضَمتهك وُمْٙمٛم٣َم: شَووَمْقُل ايمزُّ "يَمْٝمَتُف ؽَمَ٘م٦َم ", وَم٣مَل: هَماَم َزاَل ُيَ٘مرِّ
(1)

 . 

ـِ فَمْٚمٍرو ودم صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ٌِْد اهللهِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

ْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, وَم٣مَل: صَم٣مَء َأفْمَراِِبٌّ إلَِم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهلُل فَمٙمَ 

٣ٌَمئُِر؟ وَم٣مَل:  اُك زم٣ِمهللهِ »َرؽُمقَل اهللهِ, ََم٣م ايمَ٘م شُمؿه فُمُٗمقُق »وَم٣مَل: شُمؿه ََم٣مَذا؟ وَم٣مَل: ش اإِلْذَ

ـِ  وُمْٙم٦ُم: َوََم٣م ايمَٝمِٚمكُم ش ايمَٝمِٚمكُم ايمَٕمُٚمقُس »وَم٣مَل: شُمؿه ََم٣مَذا؟ وَم٣مَل: ش ايمَقايمَِدْي

ٙمٍِؿ, ُهَق همِٝمَٜم٣م ىَم٣مِذٌب ايمهِذي َيٗمْ »ايمَٕمُٚمقُس؟ وَم٣مَل:  ًْ شَتْمُِع ََم٣مَل اَْمِرٍئ َُم
(3)

. 

ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ ودم ايمِمحٝمحكم:  َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, فَم

َؿ وَم٣مَل:  ٌَْع اظمُقزمَِٗم٣مِت »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًه ٌُقا ايم
؟ شاصْمَتٛمِ ـه , وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ َوََم٣م ُه

, َوَأىْمُؾ »٣مَل: ومَ  ٓه زم٣ِمحَلؼِّ َم اهللهُ إِ ْحُر, َووَمْتُؾ ايمٛمهْٖمِس ايمهتِل ضَمره ًِّ ُك زم٣ِمهللهِ, َوايم ْ ايمممِّ

ضْمِػ, َووَمْذُف اظمُْحَِمٛم٣َمِت اظم٠ُْمَِمٛم٣َمِت  زَم٣م, َوَأىْمُؾ ََم٣مِل ايمَٝمتِٝمِؿ, َوايمتهَقرمِّ َيْقَم ايمزه ايمرِّ

شايمَٕم٣مهماَِلِت 
(2)

. 

 بٝإ أععِ ايكتٌ: 

                                                           
 .(88)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,3562)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)

 .(5236)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(82)يحو كاإلماـ مسلم في صح (,3855)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)
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أن يٗمتؾ ايمرصمؾ ويمده طمُمٝم٥م أن  ؾ ذٞمٌف فمٓمٝمؿ, وأفمٓمٚمف دم اإلشمؿوايمٗمت

 يْمٔمؿ َمٔمف.

ٌِْد اهللهِ زمـ َمًٔمقد َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف وَم٣مَل: : كمِمحٝمحايمٖمل هم َمـ ضمدي٧م فَم

ْٞم٤ِم فِمٛمَْد اهللهِ  -َأْو ؽُمئَِؾ  -ؽَمَٟميْم٦ُم  َؿ: َأيُّ ايمذه َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

 , ا َوُهَق طَمَٙمَٗمَؽ »وَم٣مَل: َأىْمػَمُ َٔمَؾ هللِهِ ٞمِدًّ ؟ وَم٣مَل: ش َأْن ََتْ شُمؿه َأْن سَمْٗمُتَؾ »وُمْٙم٦ُم: شُمؿه َأيٌّ

؟ وَم٣مَل: ش َويَمَدَك طَمُْمَٝم٥َم َأْن َيْْمَٔمَؿ ََمَٔمَؽ  ش َأْن سُمَزاِِنَ زمَِحٙمِٝمَٙم٥ِم صَم٣مِركَ »وُمْٙم٦ُم: شُمؿه َأيٌّ

َؿ: وَم٣مَل: َوَٞمَزيَم٦ْم َهِذِه أَي٥ُم سَمِْمِديًٗم٣م يمِٗمَ  ْقِل َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٓه } َم اهللهُ إِ ٣م آطَمَر َوَٓ َيْٗمُتُٙمقَن ايمٛمهْٖمَس ايمهتِل ضَمره ـَ َٓ َيْدفُمقَن ََمَع اهللهِ إََِلً َوايمهِذي

"[86]ايمٖمروم٣من:  {زم٣ِمحَلؼِّ َوَٓ َيْزُٞمقنَ 
 (1)

. 

إن ؾم٣مء اهلل دم زم٣مزمف ؽمده, وؽمٝمٟميت ايم٘مالم فمـ ايمزٞمك, وزمٝم٣من طمْمقرسمف, وَمٖم٣م

 فمز وصمؾ.

 بٝإ أقطاّ ادتٓاٜات: 
 اجلٛم٣مي٣مت َمٛمٗمًٚم٥م إلم شمالشم٥م أوم٣ًمم: 

 صمٛم٣مي٣مت ايمٗمِم٣مص.ايمٗمًؿ إول: 

 وهل صمرائؿ ايمٗمتؾ, وَم٣م يتٔمٙمؼ زمجرح ايمٌدن وومْمع إؿمراف.

 صمٛم٣مي٣مت احلدود.ايمٗمًؿ ايمث٣مِن: 

                                                           
 .(  121كمسلم ) (2851)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 وهل ىم٣ميمٗمتؾ, وايمزٞمك, وايمنوم٥م, ونمغمه٣م مم٣م همٝمف ضمد.

 صمٛم٣مي٣مت ايمتٔمزير.يم٧م: ايمٗمًؿ ايمث٣م

 وهل ظمـ ارسم٘م٤م ىمٌغمة ومل حيد فمٙمٝمٜم٣م ضمد دم ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م.

 بٝإ ايفسم بني اذتد ٚايتعصٜس: 
 دم ايمممع. اً صم٣مء َمٗمدرَم٣م احلد: 

يمٝمس يمف سمٗمدير دم ايمممع, وإٞمام يرصمع دم ذيمؽ إلم وارم أَمر وايمتٔمزير: 

 اظمًٙمٚمكم.

 فَمٛمُْف, وَم٣مَل: ىَم٣مَن ايمٛمهٌِلُّ َصعمه َمـ ضمدي٧م َأِِب زُمْردَة َرِِضَ اهللهُودم ايمِمحٝمحكم: 

َؿ َيُٗمقُل:  ـْ ضُمُدوِد »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٓه دِم ضَمدٍّ َِم َٙمُد هَمْقَق فَممْمِ صَمَٙمَداٍت إِ َٓ ُُيْ

شاهللهِ
(1)

. 

همال ُيقز دم ايمممع أن , ام دم ضم٣مل اظمًٙمؿ إذا ومتؾ ىم٣مهمًراوزمٝم٣من ايمٖمرق زمٝمٛمٜم

 زم٘م٣مهمر. اظمًٙمؿ يٗمتؾ

ـِ َأِِب ؿَم٣ميم٤ٍِم ٝمحكم: همٖمل ايمِمح -َمـ ؿمريؼ َأِِب صُمَحْٝمَٖم٥َم, وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم يمَِٔمقِمِّ زْم

ٓه ىمَِت٣مُب اهللهِ, َأْو هَمْٜمٌؿ ُأفْمْمَِٝمُف » : َهْؾ فِمٛمَْدىُمْؿ ىمَِت٣مٌب؟ وَم٣مَل:-رِض اهلل فمٛمف َٓ, إِ

                                                           
 .(1868)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,5828)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ِحٝمَٖم٥ِم. وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: هَماَم دِم َهِذهِ  ٙمٌِؿ, َأْو ََم٣م دِم َهِذِه ايمِمه ًْ ِحٝمَٖم٥ِم؟ وَم٣مَل:  َرصُمٌؾ َُم ايمِمه

ٙمٌِؿ زمَِ٘م٣مهمِرٍ  ًْ شايمَٔمْٗمُؾ, َوهَمَ٘م٣مُك إؽَِمغِم, َوَٓ ُيْٗمَتُؾ َُم
(1)

. 

١مذا ىم٣من اظمًٙمؿ زم٣منمًٝم٣م َمٖمًًدا دم إرض, همٝمممع يمقرم إَمر أن حي٘مؿ زمٗمتٙمف هم

 . َمـ زم٣مب درء هم٣ًمده, وي٘مقن ذيمؽ ضمًدا8 ٕن اظمًٙمؿ ٓ يٗمتؾ زم٘م٣مهمر ٓسمٔمزيًرا 

 فظ: بٝإ ادتسمي١ ع٢ً ايٓ

 اجلريٚم٥م فمعم ايمٛمٖمس سمٛمٗمًؿ إلم ومًٚمكم: 

 ايكطِ األٍٚ: دسمي١ ايكتٌ.
 وسمٛمٗمًؿ صمريٚم٥م ايمٗمتؾ إلم شمالشم٥م أوم٣ًمم: 

٣ًٌم.إول:   ومتؾ ايمٔمٚمد: وهق أن ئمٚمد إيمٝمف زمام يٗمتؾ نم٣ميم

ومتؾ ؾمٌف ايمٔمٚمد: وومد طم٣ميمػ همٝمف زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ ىم٣مظم٣ميم٘مٝم٥م, ضمٝم٧م ايمث٣مِن: 

 زفمٚمقا أن ايمٗمتؾ إٞمام هق فمٚمد وطمْمٟم.

 ي إلم ومتٙمف.دٔمٚمد ضزمف زمام ٓ يٗمتؾ دم ايمٔم٣مدة, همٝم٠متهق أن يٌف ايمٔمٚمد: وؾم

ومتؾ اخلْمٟم: وهق أن يٖمٔمؾ اإلٞم٣ًمن َم٣م يمف همٔمٙمف همٝمِمٝم٤م آدَمٝم٣ًم ايمث٣ميم٧م: 

 َمٔمِمقم ايمدم مل يٗمِمده همٝمٗمتٙمف.

 ايمٔمٚمد واخلْمٟم.ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٞمقفمكم َمـ ايمٗمتؾ:  اهلل فمز وصمؾ دم وومد ذىمر

                                                           
  .(111)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)
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ـْ وَمَتَؾ َوََم٣م ىَم٣مَن ظمُِ }وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  ٓه طَمَْمًٟم َوََم ـٍ َأْن َيْٗمُتَؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم إِ ٠ْمَِم

وُمقا هَم١مِْن ىَم٣مَن  ده ٓه َأْن َيِمه َٚم٥ٌم إلَِم َأْهٙمِِف إِ ٙمه ًَ ٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم َوِدَي٥ٌم َُم َُم٠ْمَِمٛم٣ًم طَمَْمًٟم هَمَتْحِريُر َروَم

٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛمَ  ـٌ هَمَتْحِريُر َروَم ـْ وَمْقٍم فَمُدوٍّ يَمُ٘مْؿ َوُهَق َُم٠ْمَِم ـْ وَمْقٍم زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َِم ٥ٍم َوإِْن ىَم٣مَن َِم

ْ َُيِْد هَمِِمَٝم٣مُم  ـْ مَل ٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم هَمَٚم ِريُر َروَم َٚم٥ٌم إلَِم َأْهٙمِِف َوحَتْ ٙمه ًَ َوزَمْٝمٛمَُٜمْؿ َِمٝمَث٣مٌق هَمِدَي٥ٌم َُم

ـَ اهللهِ َوىَم٣مَن اهللهُ فَمٙمِٝماًم ضَم٘مِٝماًم  ـِ َُمَتَت٣مزمَِٔمكْمِ سَمْقزَم٥ًم َِم ـْ َيْٗمتُ  *ؾَمْٜمَرْي ْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َوََم

ًدا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمهُؿ طَم٣ميمًِدا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمده يَمُف فَمَذازًم٣م  َُمَتَٔمٚمِّ

 .[79-79ايمٛم٣ًمء: ] {فَمٓمِٝماًم 

 ايمٗمِم٣مص, أو ايمدي٥م وسم٘مقن َمـ َم٣مل ايمٗم٣مسمؾ.ايمٔمٚمد:  ايمٗم٣مسمؾ دمويٙمحؼ 

 ايمدي٥م, وسم٘مقن فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م.ويٙمحؼ ومتؾ اخلْمٟم: 

 ايمدي٥م, وسم٘مقن فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م.ويٙمحؼ ومتؾ ؾمٌف ايمٔمٚمد:  

 .ف وؽمٝمٟميت َمٔمٛم٣م إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ أضم٘م٣مم ايمدي٣مت دم زم٣مزم

 ايكطِ ايجاْٞ: ادتساح.
 واجلراح ٞمقفم٣من: 

 َم٣م َمثٙمف ي٘مقن همٝمف ايمٗمِم٣مص.إول: 

 َم٣م َمثٙمف ٓ ي٘مقن همٝمف ايمٗمِم٣مص, وإٞمام ي٘مقن همٝمف إرش.ايمث٣مِن: 
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ٌْ }: وم٣مل اهلل فمز وصمؾ ٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ همِٝمَٜم٣م َأنه ايمٛمهْٖمَس زم٣ِميمٛمهْٖمِس َوايْمَٔمكْمَ زم٣ِميْمَٔمكْمِ َوىَمَت

َق  ـْ سَمَِمده ُروَح وِمَِم٣مٌص هَمَٚم ِـّ َواجْلُ ًِّ ـه زم٣ِميم ًِّ ُُذِن َوايم ْٕ ُُذَن زم٣ِم ْٕ َْٞمِػ َوا ْٕ َْٞمَػ زم٣ِم ْٕ َوا

ُ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل اهللهُ همَ  ـْ مَلْ حَيْ ٣مَرٌة يَمُف َوََم  .{ُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايمٓمه٣مظمُِقنَ زمِِف هَمُٜمَق ىَمٖمه

ومتؾ ايمٛمٖمس اظمٔمِمقَم٥م أضم٘م٣مم  "ٔمٛمقان: زمورم زمٚمحٚمد اهلل فمز وصمؾ ىمت٣مب 

 .سم٘مٙمٚم٦م همٝمف فمعم ىمثغم َمـ أضم٘م٣مم هذا ايم٣ٌمب, وزم٣مهلل ايمتقهمٝمؼ  "وأضم٘م٣مَمف

 بٝإ أْٛاع ايٓفظ املعص١َٛ: 

 : أٞمقاع ايمٛمٖمس اظمٔمِمقَم٥م شمالث

, يًٝمح ذيمؽٓ زمح٘مؿ ذفمل اظمًٙمؿ إ ومتؾهمال ُيقز , ٞمٖمس اظمًٙمؿإولم: 

 يرصمع إلم ورم أَمر اظمًٙمٚمكم. وإَمر دم ذيمؽ

 ٞمٖمس ايمذَمل.ايمث٣مٞمٝم٥م: 

٘مقن دم زمالد هيقدي٣ًم أو ٞمٌماٞمٝم٣ًم أو َمـ دم ضم٘مٚمٜمام يهق ايم٘مت٣مِب وايمذَمل: 

 .ودطمؾ حت٦م ذَمتٜمؿ وفمٜمدهؿ اظمًٙمٚمكم, 

َمـ ضمدي٧م فمٚمر زمـ ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  هم

٥ِم " فمٛمف فمٛمد ايمقهم٣مة صمٔمؾ يٗمقل: اخلْم٣مب رِض اهلل ٥ِم اهللهِ, َوِذَمه َوُأوِصٝمِف زمِِذَمه

ـْ َوَرائِِٜمْؿ  ْؿ زمَِٔمْٜمِدِهْؿ, َوَأْن ُيَٗم٣مسَمَؾ َِم َؿ, َأْن ُيقذَم ََلُ َرؽُمقيمِِف َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ُٖمقا هَمْقَق ؿَم٣موَمتِِٜمْؿ  "َوَأْن َٓ ُيَ٘مٙمه
(1)

. 

                                                           
 .(1223)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ]كتاب الجنايات[

 

[10] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

رِض اهلل -َمـ ضمدي٧م َأِِب زَمْ٘مَرةَ اهلل سمٔم٣ملم: ودم ؽمٛمـ اإلَم٣مم أِب داود رمحف 

َؿ: -فمٛمف ـْ وَمَتَؾ َُمَٔم٣مِهًدا دِم نَمغْمِ », وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ََم

ٛمه٥مَ  َم اهللهُ فَمَٙمْٝمِف اجْلَ شىُمٛمِْٜمِف ضَمره
(1)

. 

 ٞمٖمس اظمًتٟمَمـ.ايمث٣ميمث٥م: 

 ٚمكم زمٔمٗمد اإلَم٣مم وصٙمحف.هق ايم٘م٣مهمر يدطمؾ زمالد اظمًٙمواظمًتٟمَمـ: 

 بٝإ ملٔ ٜهٕٛ قتٌ ايهافس اذتسبٞ؟ 
إن ىم٣من َمٛمف َم٣م ايم٘م٣مهمر احلرِب, ايمِمحٝمح أٞمف ومتٙمف إلم ورم إَمر,  ضمتكو

 وٓ ؽمٝمام دم َمثؾ هذه إزَم٣من.يقصم٤م ومتٙمف, 

ومد ُير ومتٙمف إلم هم٣ًمد فمريض دم ايمٌٙمدان اإلؽمالَمٝم٥م, وٓ َمِمٙمح٥م ضمٝم٧م 

 يمٙمٚمًٙمٚمكم دم ذيمؽ.

 ً٘ بعض ادتُاعات اإلضال١َٝ ادتٗاد١ٜ َٔ  قتٌ ايهفاز: فعبٝإ حهِ َا ت
ٗمقم زمف اجلامفم٣مت اجلٜم٣مدي٥م: ىمدافمش, وايمٗم٣مفمدة, سموهبذا سمٔمٙمؿ أن َم٣م 

 واظمًامة زمجامفم٥م اجلٜم٣مد, ٓ يٚم٦م إلم اإلؽمالم زمِمٙم٥م.

وهق ومتؾ إزمري٣مء َمـ اظمًٙمٚمكم, وومتؾ ايمًٝم٣مح, وومتؾ ايمًٖمراء, هم٘مؾ هذه 

 َمل َل٣م.دَم٣مء َمٔمِمقَم٥م زمٔمِمٚم٥م ايمديـ اإلؽمال

                                                           
, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل (3856) أخرجو اإلماـ أبو داكد رحمو اهلل (3)

(, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. كالحديث صححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل 1158تعالى برقم )
 تعالى في صحيح أبي داكد. 
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ومتؾ اظمٔم٣مهد,  ضمٝم٧م هنك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ

 .فوقازمْم٣م, إٓ زمحدود ايمممع, وَلهمال ُيقز ايمتٔمرض , واظمًتٟمَمـ, وايمذَمل

 بٝإ َٔ أباح اإلضالّ قتًِٗ: 
اظمٔمِمقَم٥م مجٙم٥م ممـ أزم٣مح ايمممع  ايمٛمٖمس ومتؾ وومد ذىمرت دم ىمت٣مِب أضم٘م٣مم

 ٓطمتِم٣مر, وهؿ : ومتٙمٜمؿ أذىمرهؿ دم هذا اظمقؿمـ َمع ا

 وم٣مسمؾ ايمٛمٖمس فمٚمًدا.إول: 

 اظمرسمد.ايمث٣مِن: 

 اهللِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  , حلدي٧م ازمـ َمًٔمقد ايمزاِن اظمحِمـايمث٣ميم٧م: 

ٙمٍِؿ, اَْمِرئٍ  َدمُ  حَيِؾُّ  َٓ  ": َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  ًْ ٓه  إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  َيُْمَٜمُد  َُم  َوَأِنِّ  اهللُ إِ

ٓه  اهللِ, َرؽُمقُل  اِِن, ايمثهٝم٤ُِّم : شَماَلٍث  زم١ِمضِْمَدى إِ  يمِِديٛمِفِ  َوايمته٣مِركُ  زم٣ِميمٛمهْٖمِس, َوايمٛمهْٖمُس  ايمزه

 .  َمتٖمؼ فمٙمٝمف  " يمِْٙمَجاَمفَم٥مِ  اظمَُْٖم٣مِرُق 

 ايمٙمقؿمل, وومتٙمف زم٣مإلمج٣مع.ايمرازمع: 

 .وإٞمام اطمتٙمػ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ دم ىمٝمٖمٝم٥م ومتٙمف 

 َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  فَمْرهَمَج٥َم,همٔمـ , اخل٣مرج فمعم إَم٣مم اظمًٙمٚمكماخل٣مَمس: 

ـْ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙمهَؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  اهللِ  َواضِمٍد, َرصُمؾٍ  فَمعَم  مَجِٝمعٌ  َوَأَْمُرىُمؿْ  َأسَم٣مىُمؿْ  ََم

َق  َأوْ  فَمَِم٣مىُمْؿ, َيُُمؼه  َأنْ  ُيِريُد   .أطمرصمف َمًٙمؿ  شهَم٣موْمُتُٙمقهُ  مَج٣َمفَمَتُ٘مْؿ, ُيَٖمرِّ
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, ؽَمِٔمٝمدٍ  َأِِب  حلدي٧م ٝمٖمتكم: إذا زمقيع خلٙمايم٣ًمدس ْدِريِّ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  اخْلُ

, زُمقيِعَ  إَِذا: »َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  اهللِ ٙمِٝمَٖمَتكْمِ طَمرَ  هَم٣موْمُتُٙمقا خِلَ ْٔ   شَِمٛمُْٜماَم  ا

 ايم٣ًمضمر.ايم٣ًمزمع: 

ٗمد شم٦ٌم ومتٙمف فمـ شمالشم٥م َمـ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ, وهؿ: فمٚمر زمـ هم

وصمٛمدب  إلم إصمٛم٣مد أن اومتٙمقا ىمؾ ؽم٣مضمر وؽم٣مضمرة, ضمٝم٧م ىمت٤م اخلْم٣مب,

 اخلغم, وضمٖمِم٥م زمٛم٦م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب, رِض اهلل فمٛمٜمؿ.

وشم٦ٌم فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر رِض اهلل فمٛمٜمام, وفمثامن زمـ فمٖم٣من رِض اهلل 

فمٛمف فمٛمدَم٣م واهمؼ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر فمعم ومتٙمف, ويم٘مٛمف أٞم٘مر فمٙمٝمف َم٣ٌمذة ايمٗمتؾ, 

 وفمدم ايمرصمقع إيمٝمف.

هـ, وايمٔمراف, واظمٛمجؿ, واظمُمٔمقذ, وىمؾ َمـ دطمؾ دم زم٣مب ايم٘م٣موَمثٙمف: 

 ادفم٣مء ايمٕمٝم٤م.

 َمًتحؾ احلرام.ايمث٣مَمـ: 

رِض اهلل -َمـ ضمدي٧م َُمَٔم٣مِوَي٥َم ٖمل ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

َب اخَلْٚمَر هَم٣مصْمٙمُِدوهُ »وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ: -فمٛمف ـْ َذِ , ََم

ازمَِٔم٥ِم هَم٣موْمُتُٙمقهُ  شهَم١مِْن فَم٣مَد دِم ايمره
(1)

. 

                                                           
, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (1222)أخرجو اإلماـ  الترمذم في سننو  (1)

 . (1112مذم, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )التر 

 



 

 

 

 ]كتاب الجنايات[

 

[13] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ايمٗمتؾ دم َمٛمًقخ وهق ضمًـ, ضمدي٧م هذا: اهلل رمحف ايمقادفمل ؾمٝمخٛم٣م وم٣مل

 .ايمِمحٝمح دم ايمتل زمُمغم زمـ ايمٛمٔمامن ومِم٥م زمديمٝمؾ

 فمـ أزم٣من ضمدشمٛم٣م إؽمٚمٔمٝمؾ زمـ َمقؽمك ضمدشمٛم٣م: اهلل رمحف داود أزمق ووم٣مل* 

 وم٣مل ؽمٖمٝم٣من أِب زمـ َمٔم٣موي٥م فمـ ذىمقان ص٣ميمح أِب فمـ فم٣مصؿ

 إن شمؿ هم٣مصمٙمدوهؿ اخلٚمر ذزمقا إذا وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل وم٣مل

 .هم٣مومتٙمقهؿ ذزمقا إن شمؿ هم٣مصمٙمدوهؿ ذزمقا إن شمؿ هم٣مصمٙمدوهؿ ذزمقا

 .ضمًـ ضمدي٧م هذا

 َم٣م: ووم٣مل فمٚمر همًٌف زم٣ميمٛمٔمٝمامن أيت أٞمف أرصمح, ايمٌخ٣مري صحٝمح دم وايمذي

 اخلٚمر ضمد فمٙمٝمف يٗم٣مم زمٟمن ؿوؽمٙم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل همٟمَمر زمؽ, ي٠مسمك َم٣م أىمثر

 .زمٗمتٙمف يٟمَمر ومل

وفمعم ايمٗمقل ايمِمحٝمح َمـ أومقال , َمـ وومع فمعم ذات حمرم َم٠مزمدايمت٣مؽمع: 

 أهؾ ايمٔمٙمؿ.

ـْ همَ  ـِ  َٔم ٌه٣مٍس, ازْم ـْ ": - َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  - اهللهِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَم  ََم

ٌَِٜمٝمَٚم٥مَ  َواوْمُتُٙمقا هَم٣موْمُتُٙمقُه, هَبِٝمَٚم٥مٍ  فَمعَم  َووَمعَ  ـْ َوَمَ  هَم٣موْمُتُٙمقُه, حَمَْرمٍ  َذاِت  فَمعَم  َووَمعَ   "ايْم

َؿ ايمٔم٣مذ:  ؽم٣مب اهلل فمز وصمؾ, وؽم٣مب ايمٛمٌل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

 وإن سم٣مب, وإن ىم٣من هذا يدطمؾ دم ايمردة.
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ُروُه يمُِت٠ْمَِمٛمُقا زم٣ِمهللهِ َوَرؽُمقيمِِف َوسُمَٔمزِّ }وم٣مل اهلل فَمزه َوصَمؾه يٗمقل:  ُروُه َوسُمَقومِّ

ٌُِّحقُه زُمْ٘مَرًة َوَأِصٝمالً  ًَ  [.7]ايمٖمتح: {َوسُم

َؿ يمف ضمؼ فمٓمٝمؿ وَمٛمزيم٥م رهمٝمٔم٥م ُي٤م  هم٣ميمرؽمقل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

فمعم اظمًٙمٚمكم سمٔمٓمٝمٚمف وسمقومغمه, وَمـ ؽمٌف أو سمٛمٗمِمف أو ؽمخر زمف همٜمق ىم٣مهمر زم٣مهلل 

 : َتْٜمِزُؤون )}ايمٔمٓمٝمؿ, وم٣مل اهلل فَمزه َوصَمؾه ًْ ( َٓ 86َأزم٣ِمهللِّ َوآَي٣مسمِِف َوَرؽُمقيمِِف ىُمٛمُتْؿ سَم

 . 88-86]ايمتقزم٥م: {سَمْٔمَتِذُروْا وَمْد ىَمَٖمْرسُمؿ زَمْٔمَد إِياَمٞمُِ٘مؿْ 

َؿ يٗمتؾ ردة هم١من  هم٣ًمب اهلل فَمزه َوصَمؾه ورؽمقيمف َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

 ٛمف ايمٗمتؾ. سم٣مب َمـ ؽم٤م اهلل فَمزه َوصَمؾه ؽمٗمط فم

َؿ وصم٤م ومتٙمف  وإن سم٣مب َمـ ؽم٤م رؽمقل اهلل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ضمدا ٓ ردة8 ٕن ضمٗمقق اهلل فَمزه َوصَمؾه َمٌٛمٝم٥م فمعم اظم٣ًمحم٥م, وضمٗمقق ايمٛم٣مس 

َمٌٛمٝم٥م فمعم اظمُم٣مضم٥م, همال ُيقز ايمتٛم٣مزل فمـ ضمؼ ايمٛمٌل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف 

ايمًٝمػ اظمًٙمقل فمعم »ويمُمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م ىمت٣مب ٞمٖمٝمس زمٔمٛمقان  َوؽَمٙمهَؿ,

 ش.ؾم٣مسمؿ ايمرؽمقل

 ومتؾ َمـ أزمك ومٌقل ايمٖمرائض.احل٣مدي فممم: 

ِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم  ُهَرْيَرَة,همٖمل ايمِمحٝمحكم فمـ أِب  َ ايمٛمٌه وَم٣مَل: ظمَه٣م سُمُقدمِّ

َؿ َواؽْمُتْخٙمَِػ َأزُمقزَمْ٘مٍر, َوىمَ  ـَ ايمَٔمَرِب, وَم٣مَل فُمَٚمُر: َي٣م َأزَم٣م آيمِِف َوؽَمٙمه ـْ ىَمَٖمَر َِم َٖمَر ََم

َؿ:  زَمْ٘مٍر, ىَمْٝمَػ سُمَٗم٣مسمُِؾ ايمٛمه٣مَس, َووَمْد وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه
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ـْ وَم٣مَل: » ٓه اهللُ, هَمَٚم َٓ إيَِمَف إِ ٓه اهللُ, ُأَِمْرُت َأْن ُأوَم٣مسمَِؾ ايمٛمه٣مَس ضَمتهك َيُٗمقيُمقا:  َٓ إيَِمَف إِ

٣مزُمُف فَمعَم اهللِ ًَ ِف, َوضِم ٓه زمَِحٗمِّ ُف إِ ًَ ؟ وَم٣مَل َأزُمقزَمْ٘مٍر: َواهلِل شهَمَٗمْد فَمَِمَؿ َِمٛمِّل ََم٣ميَمُف َوَٞمْٖم

ىَم٣مَة ضَمؼُّ اظم٣َمِل, َواهللِ يَمْق ََمٛمَُٔمقِِن  ىَم٣مِة, هَم١مِنه ايمزه اَلِة َوايمزه َق زَمكْمَ ايمِمه ـْ هَمره ـه ََم وَُم٣مسمَِٙم َٕ

َؿ يَمَٗم٣مسَمْٙمُتُٜمْؿ فمَ  وهَن٣َم إلَِم َرؽُمقِل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه ٛم٣َموًم٣م ىَم٣مُٞمقا ُي٠َمدُّ

َح اهللُ َصْدَر َأِِب زَمْ٘مٍر  ٓه َأْن َرَأْي٦ُم َأْن وَمْد َذَ فَمعَم ََمٛمِْٔمَٜم٣م وَم٣مَل فُمَٚمُر: هَمَقاهللِ ََم٣م ُهَق إِ

ُف   . 1شاحَلؼُّ يمِْٙمِٗمَت٣مِل, هَمَٔمَرهْم٦ُم َأٞمه

 اظمح٣مرب.ايمث٣مِن فممم: 

َٔمْقَن دِم إَْرِض }وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  ًْ ـَ حُي٣َمِرزُمقَن اهللَّ َوَرؽُمقيَمُف َوَي اَم صَمَزاء ايمهِذي إِٞمه

ـَ  ـْ طِمالٍف َأْو ُيٛمَٖمْقْا َِم ٌُقْا َأْو سُمَٗمْمهَع َأْيِدهيِْؿ َوَأْرصُمُٙمُٜمؿ َمِّ ٣مًدا َأن ُيَٗمتهُٙمقْا َأْو ُيَِمٙمه ًَ هَم

ْؿ دِم أطِمَرِة فَمَذاٌب فَمٓمِٝمؿإَ  ْٞمَٝم٣م َوََلُ ْؿ طِمْزٌي دِم ايمدُّ  {ْرِض َذيمَِؽ ََلُ

 [.99]اظم٣مئدة:

 ايمِم٣مئؾ وهق اظمٔمتدي إذا مل ُيدهمع إٓ زم٣ميمٗمتؾ.ايمث٣ميم٧م فممم: 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللُ فَمٛمُْف وَم٣مَل: صَم٣مَء َرصُمٌؾ إلَِم (: 141َمًٙمؿ )همٖمل  فَم

َؿ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, َأَرَأْي٦َم إِْن َرؽُمقِل اهلِل َصعمه ا هللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

وَم٣مَل: َأَرَأْي٦َم إِْن وَم٣مسَمَٙمٛمِل؟ ش هَماَل سُمْٔمْمِِف ََم٣ميَمَؽ »صَم٣مَء َرصُمٌؾ ُيِريُد َأطْمَذ ََم٣مرِم؟ وَم٣مَل: 

                                                           
1

 ( .92( ومسلم )4296البخاري )  
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, وَم٣مَل: َأَرَأْي٦َم إِْن شؾَمِٜمٝمٌد هَمَٟمْٞم٦َم »وَم٣مَل: َأَرَأْي٦َم إِْن وَمَتَٙمٛمِل؟ وَم٣مَل: ش وَم٣مسمِْٙمفُ »وَم٣مَل: 

 ش.ُهَق دِم ايمٛمه٣مرِ »وَمَتْٙمُتُف؟ وَم٣مَل: 

 ومتؾ صم٣مؽمقس ايم٘م٣مهمريـ فمعم اظمًٙمٚمكم:ايمرازمع فممم: 

ـْ َأزمِٝمِف وَم٣مَل: َأسَمك  همٖمل ايمِمحٝمحكم: ىَْمَقِع, فَم ْٕ ـِ ا ـِ ؽَمَٙمَٚم٥َم زْم ـْ إَِي٣مِس زْم فَم

ىمِكَم َوُهَق دِم ؽَمَٖمٍر هَمَجَٙمَس ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه  ـَ اظمُمْمِ َؿ فَمكْمٌ َِم

َؿ:  ُث, شُمؿه اْٞمَٖمَتَؾ هَمَٗم٣مَل ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه فِمٛمَْد َأْصَح٣مزمِِف َيَتَحده

ٌُقُه َواوْمُتُٙمقهُ » ٌَفُ ش اؿْمُٙم َٙمُف ؽَمَٙم ؿ َمًٙم( و9161ايمٌخ٣مري ) , أطمرصمفشهَمَٗمَتَٙمُف هَمٛمَٖمه

(1564.) 

٥ِم اخل٣مَمس فممم:  جه , زَمْٔمَد إوَِم٣مََم٥ِم احْلُ ـَ َقاِرِج, َواظمُْٙمِحِدي ومت٣مل أهؾ ايمٌٕمل, واخْلَ

 فَمَٙمْٝمِٜمْؿ.

ؿ }اهلل سَمَٔم٣ملَم  ٣ملَووم َ ََلُ ٌَكمِّ ٣م َوََم٣م ىَم٣مَن اهللُّ يمُِٝمِّمؾه وَمْقًَم٣م زَمْٔمَد إِْذ َهَداُهْؿ ضَمتهك ُي َمه

اَر طَمْٙمِؼ -رِض اهلل فمٛمٜمام-ـُ فُمَٚمَر َوىَم٣مَن ازمْ , [116]ايمتقزم٥م:  {َيتهُٗمقنَ  َيَراُهْؿ ِذَ

٣مِر هَمَجَٔمُٙمقَه٣م فَمعَم اظم٠ُْمَِمٛمكِمَ "اهلل َووَم٣مَل:  ُُؿ اْٞمَْمَٙمُٗمقا إلَِم آَي٣مٍت َٞمَزيَم٦ْم دِم ايْمُ٘مٖمه  ."إهِنه

********** 
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]بيان أن األصل هو حرمة دم المسلم وأنه ال يحل إال 

 ببعض األمور[

ـِ ) – 1187 ًْ فَم ـِ ََم  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  -ُٔمقٍد ازْم

ٙمِؿٍ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ًْ ٓه اهللهُ, َوَأِنِّ  ;َٓ حَيِؾُّ َدُم اَْمِرٍئ َُم َٓ إيَِمَف إِ َيُْمَٜمُد َأْن 

اِِن, َوايمٛمهْٖمُس زم٣ِميمٛمهْٖمِس, َوايمته  ٓه زم١ِمضِْمَدى شَماَلٍث: ايمثهٝم٤ُِّم ايمزه ٣مِرُك َرؽُمقُل اهللهِ, إِ

شاظمَُْٖم٣مِرُق يمِْٙمَجاَمفَم٥مِ  ;يمِِديٛمِفِ 
(1)

  (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـْ ) – 1151 ـْ َرؽُمقِل اهللهِ فَم٣مئَُِم٥َم  َوفَم صعم اهلل فمٙمٝمف  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمَْٜم٣م, فَم

ـٌ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ٓه دِم إضِْمَدى شَماَلِث طِمَِم٣مٍل: َزاٍن حُمَِْم ٙمٍِؿ إِ ًْ َٓ حَيِؾُّ وَمْتُؾ َُم

ؽْماَلِم هَمغُمْ  ـَ اإْلِ ُرُج َِم ًدا هَمُٝمْٗمَتُؾ, َوَرصُمٌؾ َْخْ ٙماًِم َُمَتَٔمٚمِّ ًْ صَمُؿ, َوَرصُمٌؾ َيْٗمُتُؾ َُم

َْرضِ  ْٕ ـَ ا شهَمُٝمَح٣مِرُب اهللهَ َوَرؽُمقيَمُف, هَمُٝمْٗمَتُؾ, َأْو ُيِْمَٙم٤ُم, َأْو ُيٛمَْٖمك َِم
(3)

. َرَواُه َأزُمق 

٣مىمِؿُ  َحُف احْلَ , َوَصحه لُّ
٣مئِ ًَ  (.َداُوَد, َوايمٛمه

 *******************************الشرح:

 .ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ حس١َ دّ املطًِ

                                                           
 (.1585(, كاإلماـ مسلم رحمو اهلل تعالى )5888أخرجو اإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى ) (1)

(, كصححو 258/ 2(, كالحاكم )21/ 8(, كالنسائي )2262ركاه أبو داكد )الحديث صحيح.  (1)
 اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.
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ٌُقا }ل اهلل فمز وصمؾ: وم٣م ًَ ـَ ُي٠ْمُذوَن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت زمَِٕمغْمِ ََم٣م اىْمَت َوايمهِذي

َت٣مًٞم٣م َوإشِْماًم َُمٌِٝمٛم٣ًم  . {هَمَٗمِد اضْمَتَٚمُٙمقا هُبْ

ضمرَم٥م دم اظمًٙمؿ فمٓمٝمٚم٥م ضمتك أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم  زمٝم٣من أن وفيُ:

 . آيمف وؽمٙمؿ

ـِ فَمْٚمٍروٖمل ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم ٌِْد اهللهِ زْم - َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ وَم٣مَل: -رِض اهلل فمٛمف ْٞمَٝم٣م َأْهَقُن فَمعَم », َأنه ايمٛمهٌِله َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه يَمَزَواُل ايمدُّ

ٙمِؿٍ اهللهِ ًْ ـْ وَمْتِؾ َرصُمٍؾ َُم ش َِم
 (1)

 . وصححف ايمؼمَمذي اظمقومقف 

ـِ فُمَٚمرَ ودم ؽمٛمـ ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم:   -رِض اهلل فمٛمف- َمـ ضمدي٧م ازْم

َؿ اظمِٛمْػَمَ هَمٛم٣َمَدى زمَِِمْقٍت َرهمِٝمٍع, هَمَٗم٣مَل:  وَم٣مَل: َصِٔمَد َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َٓ َي٣م ََمْٔممَمَ َمَ » ٙمِِٚمكَم َو ًْ َٓ سُم٠ْمُذوا اظمُ ٣مٞمِِف َومَلْ ُيْٖمِض اإِلياَمُن إلَِم وَمْٙمٌِِف,  ًَ
ـْ َأؽْمَٙمَؿ زمِٙمِ

ٌهَع اهللهُ  ٙمِِؿ سَمَت ًْ ٌهَع فَمْقَرَة َأطِمٝمِف اظمُ ـْ سَمَت ُف ََم َٓ سَمتهٌُِٔمقا فَمْقَراهِتِْؿ, هَم١مِٞمه وُهْؿ َو ُ سُمَٔمغمِّ

ٌهَع اهللهُ فمَ  ـْ سَمتَ ـُ ش ْقَرسَمُف َيْٖمَّمْحُف َويَمْق دِم صَمْقِف َرضْمٙمِفِ فَمْقَرسَمُف, َوََم وَم٣مَل: َوَٞمَٓمَر ازْم

                                                           
(, كأخرجو اإلماـ ابن ماجو 2288, كاإلماـ النسائي )(1226)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

 (, من حديث اْلبػىرىاًء ْبًن عىاًزبو رضي اهلل عنهما, أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىْيوً 3512في سننو )
 : نْػيىا أىْىوىفي عىلىى اللًَّو ًمْن قػىْتًل ميْؤًمنو ًبغىْيًر حىق  »كىسىلَّمى قىاؿى ككال الحديثين يصححهما «, لىزىكىاؿي الدُّ

 اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.
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٥ٌَِم هَمَٗم٣مَل:  ٌَْٝم٦ِم َأْو إلَِم ايمَ٘مْٔم ََم٣م َأفْمَٓمَٚمِؽ َوَأفْمَٓمَؿ ضُمْرََمَتِؽ, »فُمَٚمَر َيْقًَم٣م إلَِم ايم

ـُ َأفْمَٓمُؿ ضُمْرََم٥ًم فِمٛمَْد اهللهِ َِمٛمِْؽ  شَواظم٠ُْمَِم
 (1)

. 

ـْ َأِِب زَمْرَزةَ  ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمٝمِْف -رِض اهلل فمٛمف- إؽَْمَٙمِٚملِّ  َوُرِوي فَم , فَم

َؿ َٞمْحُق َهَذا.  َوؽَمٙمه

 بٝإ حهِ قتٌ ْفظ املطًِ املعصّٛ: 

ًدا هَمَجَزآُؤُه صَمَٜمٛمهُؿ طَم٣ميمًِدا همِٝمَٜم٣م } وم٣مل اهلل فمز وصمؾ: َتَٔمٚمِّ َوََمـ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َمُّ

 [.79]ايمٛم٣ًمء: {ٛمَُف َوَأفَمده يَمُف فَمَذازًم٣م فَمٓمِٝماًم َونَمِّم٤َم اهلّلُ فَمَٙمْٝمِف َويَمٔمَ 

َٓ َيْٗمُتُٙمقَن }ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ٣م آطَمَر َو َٓ َيْدفُمقَن ََمَع اهللهِ إََِلً ـَ  َوايمهِذي

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ َيْٙمَؼ َأشَم٣مًَم٣م  َٓ َيْزُٞمقَن َوََم ؼِّ َو ٓه زم٣ِمحْلَ َم اهللهُ إِ  *ايمٛمهْٖمَس ايمهتِل ضَمره

ُٙمْد همِٝمِف َُمَٜم٣مًٞم٣م ُيَّم  ـَ َوفَمِٚمَؾ  *٣مفَمْػ يَمُف ايْمَٔمَذاُب َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوَْخْ ـْ سَم٣مَب َوآََم ٓه ََم إِ

ٛم٣َمٍت َوىَم٣مَن اهللهُ نَمُٖمقًرا َرضِمٝماًم  ًَ ُل اهللهُ ؽَمٝمَِّئ٣مهِتِْؿ ضَم ٌَدِّ ٣م هَمُٟمويَمئَِؽ ُي  *فَمَٚماًل َص٣محِلً

ُف يَ  ٣م هَم١مِٞمه ـْ سَم٣مَب َوفَمِٚمَؾ َص٣محِلً  . {ُتقُب إلَِم اهللهِ ََمَت٣مزًم٣مَوََم

وهذا يدل فمعم أن ومتؾ ٞمٖمس اظمًٙمؿ اظمٔمِمقم ىمٌغمة َمـ ىم٣ٌمئر ايمذٞمقب, 

 وفمٓمٝمٚم٥م َمـ فمٓم٣مئؿ أشم٣مم, ٞمًٟمل اهلل فمز وصمؾ ايمًالَم٥م َمـ ذيمؽ.

                                                           
حيح , كقاؿ فيو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في ص(3623)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

 الترمذم: حسن صحيح.
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ُ٘مْؿ إِنه اهللهَ ىَم٣منَ } ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ : ًَ  {زمُِ٘مْؿ َرضِمٝماًم  َوَٓ سَمْٗمُتُٙمقا َأْٞمُٖم

 نمغمه. أوُيقز يمإلٞم٣ًمن أن يٗمتؾ ٞمٖمًف,  همال [97]ايمٛم٣ًمء: 

 ودم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرةَ 

٣م دِم »َوؽَمٙمهَؿ:  ُٟم هِبَ ُف زمَِحِديَدٍة هَمَحِديَدسُمُف دِم َيِدِه َيَتَقصمه ًَ ـْ وَمَتَؾ َٞمْٖم زَمْْمٛمِِف دِم َٞم٣مِر  ََم

٣مُه دِم َٞم٣مِر  ًه ُف هَمُٜمَق َيَتَح ًَ َب ؽُمامًّ هَمَٗمَتَؾ َٞمْٖم ـْ َذِ ًدا همِٝمَٜم٣م َأزَمًدا, َوََم صَمَٜمٛمهَؿ طَم٣ميمًِدا خُمَٙمه

دهى دِم  ُف هَمُٜمَق َيؼَمَ ًَ ٌٍَؾ هَمَٗمَتَؾ َٞمْٖم ـْ صَم ـْ سَمَردهى َِم ًدا همِٝمَٜم٣م َأزَمًدا, َوََم صَمَٜمٛمهَؿ طَم٣ميمًِدا خُمَٙمه

ًدا همِٝمَٜم٣م َأزَمًداَٞم٣مِر صَم  شَٜمٛمهَؿ طَم٣ميمًِدا خُمَٙمه
(1)

. 

 ودم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

٣مكِ  حه ـَ ايمّمه ُف زَم٣مَيَع َرؽُمقُل اهلِل -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م شَم٣مزم٦َِم زْم ُه َأٞمه , َأطْمػَمَ

َجَرِة َوَأنه َرؽُمقَل اهللِ َصعمه  ٦َم ايمُمه َؿ حَتْ َؿ وَم٣مَل:  َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ُف » ًَ ـْ وَمَتَؾ َٞمْٖم ؽْماَلِم ىَم٣مِذزًم٣م هَمُٜمَق ىَماَم وَم٣مَل, َوََم ٥ٍم نَمغْمِ اإْلِ ـْ ضَمَٙمَػ فَمعَم َيِٚمكٍم زمِِٚمٙمه ََم

َٓ َيْٚمٙمُِ٘مفُ  ٍء  َب زمِِف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َويَمْٝمَس فَمعَم َرصُمٍؾ َٞمْذٌر دِم َرْ ٍء فُمذِّ شزمًَِمْ
(3)

. 

 ٌ ايٛيد: بٝإ حهِ قت

                                                           
  .(162)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(116)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)
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وُمْؾ سَمَٔم٣ميَمْقا }وٓ ُيقز ومتؾ ايمقيمد ظم٣م سمٗمدم َمـ إديم٥م, ويمٗمقل اهلل فمز وصمؾ: 

َٓ سَمْٗمُتُٙمقا  ٣مًٞم٣م َو ًَ ـِ إضِْم ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي ٓه سُممْمِ ُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َأ َم َرزمُّ َأسْمُؾ ََم٣م ضَمره

ـُ َٞمْرُزوُمُ٘مْؿ َوإِ  ـْ إَِْماَلٍق َٞمْح َدىُمْؿ َِم َٓ َٓ سَمْٗمَرزُمقا ايْمَٖمَقاضِمَش ََم٣م ـَمَٜمَر َِمٛمَْٜم٣م َأْو ٣مُهْؿ َو يه

ُ٘مْؿ  ٣مىُمْؿ زمِِف يَمَٔمٙمه ؼِّ َذيمُِ٘مْؿ َوصه ٓه زم٣ِمحْلَ َم اهللهُ إِ َٓ سَمْٗمُتُٙمقا ايمٛمهْٖمَس ايمهتِل ضَمره ـَ َو َوََم٣م زَمَْم

 .{سَمْٔمِٗمُٙمقنَ 

َدىُمْؿ طَمُْمَٝم٥َم إَِْماَل }ويمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  َٓ َٓ سَمْٗمُتُٙمقا َأْو ـُ َٞمْرُزوُمُٜمْؿ َو ٍق َٞمْح

٣مىُمْؿ إِنه وَمْتَٙمُٜمْؿ ىَم٣مَن طِمْْمًئ٣م ىَمٌغًِما  .{َوإِيه

ٙمِؿٍ »قولُ:  ًْ ٓه اهللهُ ;َٓ حَيِؾُّ َدُم اَْمِرٍئ َُم َٓ إيَِمَف إِ  ش. َيُْمَٜمُد َأْن 

 اإلؽمالم. دمهذا زمٝم٣من ظم٣م يدطمؾ زمف اإلٞم٣ًمن 

 همٝمدطمؾ اإلؽمالم زمال إيمف إٓ اهلل.

إٓ زمحؼ اإلؽمالم ٓ اهلل, فمِمؿ دَمف, وَم٣ميمف, وفمروف هم١مذا وم٣مل: ٓ إيمف إ

 وضم٣ًمزمف فمعم اهلل فمز وصمؾ.

 . أي إٓ أن يٟميت زمام يقصم٤م ومتٙمف

ـِ فُمَٚمرَ ودم ايمِمحٝمحكم:   , َأنه َرؽُمقَل اهللهِ -رِض اهلل فمٛمٜمام-َمـ ضمدي٧م ازْم

َؿ وَم٣مَل:  ٓه  ُأَِمْرُت َأْن ُأوَم٣مسمَِؾ ايمٛمه٣مَس ضَمتهك»َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َيُْمَٜمُدوا َأْن َٓ إيَِمَف إِ
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ىَم٣مَة, هَم١مَِذا هَمَٔمُٙمقا َذيمَِؽ  اَلَة, َوُي٠ْمسُمقا ايمزه ًدا َرؽُمقُل اهللهِ, َوُيِٗمٝمُٚمقا ايمِمه اهللهُ, َوَأنه حُمَٚمه

ْؿ فَمعَم اهللهِ  ٣مهُبُ ًَ ٓه زمَِحؼِّ اإِلؽْماَلِم, َوضِم ْؿ إِ شفَمَِمُٚمقا َِمٛمِّل ِدََم٣مَءُهْؿ َوَأَْمَقاََلُ
(1)

. 

 . شَوَأِنِّ َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ: 

إهمراد اهلل فمز وصمؾ دفمقهتؿ إلم أي أن اهلل فمز وصمؾ أرؽمٙمف إلم اخلٙمؼ ىم٣مهم٥م 

وْخرصمٜمؿ اهلل فمز وصمؾ زمف َمـ ايمٓمٙمامت إلم ايمٛمقر, وهيدهيؿ زمف إلم , زم٣ميمٔم٣ٌمدة

 ساؿمف ايمٔمزيز احلٚمٝمد.

ٓه زم١ِمضِْمَدى شَماَلٍث »قولُ:   . شإِ

 . زمٝم٣من َمـ ُيقز ومتٙمٜمؿد سمٗمدم هذا يمٝمس فمعم ؽمٌٝمؾ احلٌم, وومو

 وصمقًدااخلِم٣مل ؾمٝمقفًم٣م واٞمتُم٣مًرا, ووأـمٜمر 8 ٕهن٣م أىمثر ايمثالثوإٞمام ذىمر 

 زمكم اظمًٙمٚمكم.

اِِن »قولُ:   . شايمثهٝم٤ُِّم ايمزه

وئمػم فمٛمف زم٣مظمحِمـ, وهق ايمذي ؽمٌؼ يمف أن سمزوج اَمرأًة زواصًم٣م ايمثٝم٤م: 

 ل أهؾ ايمٔمٙمؿ.ذفمًٝم٣م صحٝمًح٣م, ودطمؾ زمزوصمتف, وهذا فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقا

 إلم أن جمرد ايمٔمٗمد ي٘مقن زمف حمِمٛم٣ًم, وايمِمحٝمح هق إول. زمٔمّمٜمؿ وذه٤م

 .شَوايمٛمهْٖمُس زم٣ِميمٛمهْٖمسِ »قولُ: 

 أي ايمٛمٖمس اظمٔمِمقَم٥م وْخرج زمف فمدم ومتؾ ايمقايمد زمقيمده .

                                                           
 .(33)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,36)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 . ٕهؾ ايمٔمٙمؿايمِمحٝمح ٗمقل فمعم ايموايمًٝمد ٓ يٗمتؾ زمٔمٌده, 

 بٝإ إٔ املؤَٓني تتهافأ دَاؤِٖ: 
 ٘م٣مهمٟم دَم٣مؤهؿ.اظم٠مَمٛمقن سمتو

ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, ٖمل ؽمٛمـ اإلَم٣مم أِب داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم َمـ ضمدي٧م فَمْٚمِرو زْم

هِ  ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف, فَم , وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف -رِض اهلل فمٛمٜمام-فَم

تِِٜمْؿ أَ »َوؽَمٙمهَؿ:  َٔمك زمِِذَمه ًْ ٙمُِٚمقَن سَمَتَ٘م٣مهَمُٟم ِدََم٣مُؤُهْؿ. َي ًْ ْدَٞم٣مُهْؿ, َوُُيغُِم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ اظمُْ

هيِْؿ  ُهْؿ فَمعَم َُمّْمِٔمِٖمِٜمْؿ, َوَُمَتَنِّ ـْ ؽِمَقاُهْؿ َيُردُّ َُمُِمدُّ َأوْمَِم٣مُهْؿ, َوُهْؿ َيٌد فَمعَم ََم

َٓ ُذو فَمْٜمٍد دِم فَمْٜمِدهِ  ـٌ زمَِ٘م٣مهمٍِر, َو َٓ ُيْٗمَتُؾ َُم٠ْمَِم ش فَمعَم وَم٣مفِمِدِهْؿ 
(1)

. 

زمف, ؽمقاء ىم٣من اظمًٙمؿ ضمًرا أم فمًٌدا,  همٚمـ ومتؾ َمًٙماًم زمٕمغم ضمؼ َمتٔمٚمًدا ومتؾ

 ىم٣من ذىمًرا أم أٞمثك, همتٗمتؾ اظمرأة زم٣ميمرصمؾ, ويٗمتؾ ايمرصمؾ زم٣مظمرأة.

 ش. اظمَُْٖم٣مِرُق يمِْٙمَجاَمفَم٥مِ  ;َوايمته٣مِرُك يمِِديٛمِفِ »قولُ: 

اظمٖم٣مرق جلامفم٥م أي اظمرسمد, ورزمام محؾ احلدي٧م فمعم اظمٔمٛمٝمكم: اظمرسمد, و

 ؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: ىمام دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙم, اظمًٙمٚمكم

                                                           
(,  2621ك 3861(, كأبو داكد )311ك 123ك 123ػ  3/121أخرجو اإلماـ أخرجو أحمد ) (1)

= (, كىو 8/32(, كالبيهقي )1682( مفرقا, كابن الجاركد )3586ك 3562اجو )ككذا ابن م
(, كقاؿ فيو: صحيح. كجاء من حديث 3368في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )= 

علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو عند النسائي, كمن حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما عند ابن 
 اـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.ماجو, كصححهما اإلم



 

 

 

 ]بيان أن األصل هو حرمة دم المسلم وأنه ال يحل إال ببعض األمور[

 

[24] 
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, وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللِ َصعمه اهلُل -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م فَمْرهَمَج٥مَ 

َؿ, َيُٗمقُل:  َق َأَْمَر َهِذِه »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ َأَراَد َأْن ُيَٖمرِّ ُف ؽَمَتُ٘مقُن َهٛم٣َمٌت َوَهٛم٣َمٌت, هَمَٚم إِٞمه

ٝمْ  ًه زُمقُه زم٣ِميم ٥ِم َوِهَل مَجِٝمٌع, هَم٣مْضِ َُمه ْٕ ـْ ىَم٣منَ ا ٛم٣ًم ََم
شِػ ىَم٣مئِ

(1)
. 

وَم٣مَل:  -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م  فَمْرهَمَج٥مَ  ًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم:ظمودم يمٖمظ 

َؿ, َيُٗمقُل:  ـْ َأسَم٣مىُمْؿ َوَأَْمُرىُمْؿ مَجِٝمٌع »ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلِل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ََم

٣مفَمَتُ٘مْؿ, هَم٣موْمُتُٙمقهُ  فَمعَم َرصُمٍؾ َواضِمٍد, ُيِريُد َأْن َيُُمؼه فَمَِم٣مىُمْؿ, َق مَجَ  ش.َأْو ُيَٖمرِّ

ْدِريِّ َمًٙمؿ: دم و , وَم٣مَل: وَم٣مَل -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م  َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ

طَمَر َِمٛمُْٜماَم »َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  ْٔ , هَم٣موْمُتُٙمقا ا ٙمِٝمَٖمَتكْمِ شإَِذا زُمقيَِع خِلَ
(3)

. 

 ود رمحف اهلل سمٔم٣ملم: دم ؽمٛمـ اإلَم٣مم أِب داو

اِر,  ـِ ؽَمْٜمٍؾ, وَم٣مَل: ىُمٛمه٣م ََمَع فُمْثاَمَن َوُهَق حَمُِْمقٌر دِم ايمده َمـ ضمدي٧م َأِِب ُأََم٣مََم٥َم زْم

ٌَاَلِط, هَمَدطَمَٙمُف فُمْثاَمُن,  ـْ فَمعَم ايْم ـْ َدطَمَٙمُف ؽَمِٚمَع ىَماَلَم ََم اِر ََمْدطَمٌؾ, ََم َوىَم٣مَن دِم ايمده

 ٌ ُْؿ يَمَٝمَتَقافَمُدوَٞمٛمِل زم٣ِميْمَٗمْتِؾ آٞمًِٖم٣م, وَم٣مَل: وُمْٙمٛم٣َم: هَمَخَرَج إيَِمْٝمٛم٣َم َوُهَق َُمَتَٕمغمِّ  يَمْقُٞمُف, هَمَٗم٣مَل: إهِنه

َ َيْٗمُتُٙمقَٞمٛمِل؟ ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه  َيْ٘مِٖمٝمَ٘مُٜمُؿ اهللهُ َي٣م َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم, وَم٣مَل: َومِل

َؿ َيُٗمقُل:  ٓه زم١ِمضِْمَدى شَماَلٍث: ىُمْٖمٌر زَمْٔمَد َٓ حَيِؾُّ َدُم ا "اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٙمٍِؿ إِ ًْ َْمِرٍئ َُم

, هَمَقاهللهِ ََم٣م َزَٞمْٝم٦ُم دِم "إؽِْماَلٍم, َأْو ِزًٞم٣م زَمْٔمَد إضِْمَِم٣مٍن, َأْو وَمْتُؾ َٞمْٖمٍس زمَِٕمغْمِ َٞمْٖمٍس 

                                                           
 .(1863)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)

 .(1862)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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ًٓ َُمٛمُْذ هَ  ٦ٌُْم َأنه رِم زمِِديٛمِل زَمَد ٌَ َٓ َأضْم , َو َٓ دِم إؽِْماَلٍم وَمطُّ َٓ صَم٣مِهٙمِٝمه٥ٍم, َو َداِِن اهللهُ, َو

٣م, هَمٌَِؿ َيْٗمُتُٙمقَٞمٛمِل؟ ًً فُمْثاَمُن َوَأزُمق زَمْ٘مٍر َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم »وَم٣مَل َأزُمق َداُوَد:  "وَمَتْٙم٦ُم َٞمْٖم

٣مِهٙمِٝمه٥مِ  ْٚمَر دِم اجْلَ شسَمَرىَم٣م اخْلَ
(1)

. 

ٓه دِم إِ »: يف حديث عائشة رضي اهلل عيَا قولُو ٙمٍِؿ إِ ًْ ضْمَدى َٓ حَيِؾُّ وَمْتُؾ َُم

 . ششَماَلِث طِمَِم٣ملٍ 

 وومتٙمف ي٘مقن إلم ورم أَمر اظمًٙمٚمكم.

وأَم٣م َم٣م زمقب فمٙمٝمف اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف همٗم٣مل: 

ْٙمَْم٣منِ " ًُّ ُف َأْو اوْمَتصه ُدوَن ايم ـْ َأطَمَذ ضَمٗمه  ."زَم٣مُب ََم

 ؾ إن مل يٗمؿ احل٣مىمؿ زمام أوصم٤م اهلل فمٙمٝمف.همٜمذا حيٚمؾ فمعم َمـ ومتؾ ٞمٖمس ايمٗم٣مسم

 هم٣مٕصؾ أن إوم٣مَم٥م احلدود إلم وارم أَمر اظمًٙمٚمكم, ويمٝمس يمٙمٛم٣مس همٝمٜم٣م وإٓ

 َمدطمؾ8 وذيمؽ ضمٗمٛم٣ًم يمدَم٣مئٜمؿ, وصقًٞم٣م ٕفمراوٜمؿ.

صَمؿُ »قولُ:  ـٌ هَمغُمْ  . شَزاٍن حُمَِْم

 فمعم َم٣م سمٗمدم ويٟميت إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ .

                                                           
(, كابن 32ػ  3/32(, كالترمذم )3/155, كالنسائي )(2663)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

(, 86ك 56ك 53ػ  1/51كأحمد ) (,83(, كالطيالسي )825(, كابن الجاركد )3622ماجو )
(, كقاؿ فيو: ىذا حديث 268كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 صحيح على شرط الشيخين. كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.



 

 

 

 ]بيان أن األصل هو حرمة دم المسلم وأنه ال يحل إال ببعض األمور[

 

[26] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ٌه٣مٍس و ـِ فَم ْمه -رِض اهلل فمٛمٜمام-َمـ ضمدي٧م  ازْم ـُ اخْلَ -٣مِب وَم٣مَل: وَم٣مَل فُمَٚمُر زْم

يَمَٗمْد طَمُِمٝم٦ُم َأْن َيُْمقَل زم٣ِميمٛمه٣مِس َزََم٣مٌن ضَمتهك َيُٗمقَل وَم٣مئٌِؾ: ََم٣م »: -رِض اهلل فمٛمف

َٓ َوإِنه  ـْ هَمَرائِِض اهللهِ, َأ ِك هَمِريَّم٥ٍم َِم صْمَؿ دِم ىمَِت٣مِب اهللهِ, هَمَٝمِّمٙمُّقا زمؼَِمْ َأصِمُد ايمره

صُمُؾ َووَم٣مََم٦ِم ايمْ  ـَ ايمره , إَِذا ُأضْمِِم صْمَؿ ضَمؼٌّ اٌف, َووَمْد ايمره ٌَٝمِّٛم٥َُم, َأْو ىَم٣مَن مَحٌْؾ َأِو افْمؼِمَ

٣م:  ٌَته٥مَ }وَمَرْأهُتَ ٣م ايْم ْٝمَخ٥ُم إَِذا َزَٞمَٝم٣م هَم٣مْرمُجُقُُهَ ْٝمُخ َوايمُمه َرصَمَؿ َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهلُل » {ايمُمه

ٛم٣َم زَمْٔمَدهُ  َؿ َوَرمَجْ  .أطمرصمف َمًٙمؿ  شفَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

 (: 2/528اىل يف املًدص ايفكٗٞ )قاٍ اإلَاّ ايفٛشإ حفع٘ اهلل تع
وىم٣من ايمرصمؿ َمذىمقًرا دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ, شمؿ ٞمًخ يمٖمٓمف وزمٗمك ضم٘مٚمف, 

وايمُمٝمخ وايمُمٝمخ٥م إذا زٞمٝم٣م8 هم٣مرمجقُه٣م أيمٌت٥م ٞم٘م٣مًٓ َمـ }وذيمؽ دم ومقيمف سمٔم٣ملم: 

 .{اهلل واهلل فمزيز ضم٘مٝمؿ

وَمع شمٌقت ايمرصمؿ زم٣ميمٗمرآن اظمٛمًقخ يمٖمظ دون ضم٘مٚم٥م, وزم٣ميمًٛم٥م اظمتقاسمرة 

ع8 همٗمد َترأ اخلقارج وَمـ دم ضم٘مٚمٜمؿ َمـ زمٔمض ايم٘مت٣مب اظمٔم٣مسيـ واإلمج٣م

إلم إٞم٘م٣مر ايمرصمؿ8 سمٌٔم٣م ٕهقائٜمؿ, وختْمٝم٣م يمألديم٥م ايمممفمٝم٥م وإمج٣مع      

 قا اظمًٙمٚمكم.
ًدا هَمُٝمْٗمَتُؾ »قولُ:  ٙماًِم َُمَتَٔمٚمِّ ًْ  . شَوَرصُمٌؾ َيْٗمُتُؾ َُم

 ومِم٣مص الهمهبذا ايمٗمٝمد, وهق ايمتٔمٚمد دم ايمٗمتؾ, أَم٣م اخلْمٟم, وؾمٌف ايمٔمٚمد, 

ٝمٛم٣َم َأْو َأطْمَْمْٟمَٞم٣م}وم٣مل اهلل فمز وصمؾ: , همٝمٜمام
ًِ َٓ سُم٠َماطِمْذَٞم٣م إِْن َٞم ٛم٣َم   .{َرزمه



 

 

 

 ]بيان أن األصل هو حرمة دم المسلم وأنه ال يحل إال ببعض األمور[

 

[27] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ايم٘م٣مهمر.همخرج زمٗمقيمف َمًٙماًم: 

طمرج خمرج ايمٕم٣ميم٤م, وإٓ همًقاء ىم٣من ايمٗم٣مسمؾ رصماًل, ش: رصمؾ»وأَم٣م ومقيمف: 

 أو اَمرأة, وؽمقاء ىم٣من اظمٗمتقل رصماًل أو اَمرأة, هم٣محل٘مؿ واضمد.

ٝمٜمقد اَمرأة َمـ اظمًٙمٚمكم همٗمتؾ هب٣م, وزمقب فمٙمٝمف اإلَم٣مم همٗمد ومتؾ رصمؾ َمـ ايم

صُمِؾ زم٣ِمظمَْْرَأةِ "ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف:   ."زَم٣مُب وَمْتِؾ ايمره

ـُ ُزَرْيٍع,  -(: 8666شمؿ وم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم ) شَمٛم٣َم َيِزيُد زْم ٌد, ضَمده ده ًَ شَمٛم٣َم َُم ضَمده

ـْ أَ  ـْ وَمَت٣مَدَة, فَم شَمٛم٣َم ؽَمِٔمٝمٌد, فَم ـِ ََم٣ميمٍِؽ َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, َأنه ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ ضَمده َٞمِس زْم

٣م»فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ,  ٣م زمَِج٣مِرَي٥ٍم وَمَتَٙمَٜم٣م فَمعَم َأْوَو٣مٍح ََلَ  ش.وَمَتَؾ هَيُقِديًّ

ؽْماَلمِ »قولُ:  ـَ اإْلِ ُرُج َِم  . شَوَرصُمٌؾ َْخْ

 . إلم أي ديـ آطمر اإلؽمالم أي يٗمع دم ايمردة, همغمسمد فمـ ديٛمف

 ش.هَمُٝمَح٣مِرُب اهللهَ َوَرؽُمقيَمفُ »قولُ: 

وٓ يٙمزم ممـ ْخرج فمـ ديـ اإلؽمالم أن حي٣مرب اهلل فمز وصمؾ, ورؽمقيمف 

ؽمٙمؿ, وإٞمام ي٘مٖمل دم ضمٗمف ايمردة, واخلروج َمـ ديـ وصعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 .زمـ َمًٔمقد ضمدي٧م ااإلؽمالم, ىمام دم 

 . دم ايمردة احلرازم٥م, همال يٙمزم إن ؾم٣مء اهلل ٟميت َمٔمٛم٣م ذوط احلرازم٥مٝموؽم

 . ش َأْو ُيِْمَٙم٤ُم  هَمُٝمْٗمَتُؾ »قولُ: 



 

 

 

 ]بيان أن األصل هو حرمة دم المسلم وأنه ال يحل إال ببعض األمور[

 

[28] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ومتؾ وؾمقه, هم١مٞمف يِمٙم٤م ضمتك يٚمقت, أو يٗمتؾ  يٗم٣مم فمٙمٝمف احلد هم١منأي 

ويِمٙم٤م زمٔمد َمقسمف8 ضمتك يرسمدع َمـ ىم٣من فمعم ؾم٣مىمٙمتف, وْخػ ذهؿ, وومد 

 يتقزمقن َمـ ذيمؽ.

َْرضِ »قولُ:  ْٕ ـَ ا  ش.َأْو ُيٛمَْٖمك َِم

س, وأطم٣مهمٜمؿ, وـمٙمٚمٜمؿ, ومل يٗمتؾ أضمًدا وهذا إن ىم٣من ومد أطمذ أَمقال ايمٛم٣م

وزمٝم٣من ذيمؽ دم ومقل اهلل فمز وصمؾ: , ؿ, هم١مٞمف يٛمٖمك َمـ إرض, وٓ يٗمتؾَمٛمٜم

٣مًدا َأْن ُيَٗمتهُٙمقا } ًَ َْرِض هَم ْٕ َٔمْقَن دِم ا ًْ ٣مِرزُمقَن اهللهَ َوَرؽُمقيَمُف َوَي ـَ حُيَ اَم صَمَزاُء ايمهِذي إِٞمه

ٌُقا َأْو سُمَٗمْمهَع َأْيِدهيِ  َْرِض َذيمَِؽ َأْو ُيَِمٙمه ْٕ ـَ ا ـْ طِماَلٍف َأْو ُيٛمَْٖمْقا َِم ْؿ َوَأْرصُمُٙمُٜمْؿ َِم

طِمَرِة فَمَذاٌب فَمٓمِٝمٌؿ  ْٔ ْؿ دِم ا ْٞمَٝم٣م َوََلُ ْؿ طِمْزٌي دِم ايمدُّ ٌِْؾ َأْن * ََلُ ـْ وَم ـَ سَم٣مزُمقا َِم ٓه ايمهِذي إِ

 .{سَمْٗمِدُروا فَمَٙمْٝمِٜمْؿ هَم٣مفْمَٙمُٚمقا َأنه اهللهَ نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ 

اهلل  َذىَمرَ  ََم٣م اظْمَُح٣مِرزمكِمَ  :َوفُمُٗمقزَم٥مُ (991/ 1) ايمتٛمزيؾ دم َمٔم٣ممل يوم٣مل ايمٌٕمق

ٌَْح٣مَٞمفُ  ٌُقا َأوْ  ُيَٗمتهُٙمقا َأنْ }: َوسَمَٔم٣ملَم  ؽُم ـْ  َوَأْرصُمُٙمُٜمؿْ  َأْيِدهيِؿْ  سُمَٗمْمهعَ  َأوْ  ُيَِمٙمه  طِماَلٍف  َِم

ـَ  ُيٛمَْٖمْقا َأوْ  َْرضِ  َِم ْٕ ََم٣ممَ  َأنه  إلَِم  وَمْقمٌ  هَمَذَه٤َم [ 99: اظم٣مئدة] {ا َٝم٣مرِ  اإْلِ  َأَْمرِ  دِم  زم٣ِمخْلِ

ْٙم٤ِم  َوايْمَٗمْْمعِ  ايْمَٗمْتؾِ  زَمكْمَ  اظمَُْح٣مِرزمكِمَ   َوَذَه٤َم  أي٥م, ـم٣مهر هق ىَماَم  َوايمٛمهْٖمِل  َوايمِمه

ىَْمَثُرونَ  ْٕ َراِئؿِ  سَمْرسمِٝم٤ِم  فَمعَم  ايْمُٔمُٗمقزَم٣مِت  َهِذهِ  َأنه  إلَِم  ا   ايمتخٝمغم اهـ فمعم َٓ  اجْلَ

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

  ********** 
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 ]بيان عظم سفك الدماء بغير حق[

ـْ ) – 1151 ُٔمقٍد َوفَم ًْ ـِ ََم ٌِْد اهللهِ زْم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل  -رِض اهلل فمٛمف  -فَم

ُل ََم٣م ُيْٗم٢َم زَمكْمَ ايمٛمه٣مِس َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم دِم »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -اهللهِ  َأوه

ََم٣مءِ  شايمدِّ
(1)

 (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

 ايتػدٜد يف حكٛم اآلدَٝني ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ 
, وهذا هق ايمدَم٣مء يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همٟمول َم٣م يٗم٢م فمٙمٝمف َمـ ضمٗمقق أدَمٝمكم

 .ديمٝمؾ فمعم فمٓمٝمؿ هذا إَمر وطمْمره, واهلل اظمًتٔم٣من 

-رِض اهلل فمٛمف-٧م َأِِب ُهَرْيَرةَ َمـ ضمدي ودم صحٝمح َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم:

َؿ, وَم٣مَل:  وَم٣ميُمقا: ش َأسَمْدُروَن ََم٣م اظْمُْٖمٙمُِس؟», َأنه َرؽُمقَل اهلِل َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َٓ ََمَت٣مَع, هَمَٗم٣مَل:  َٓ ِدْرَهَؿ يَمُف َو ـْ  تِل َيْٟميِت َيْقَم »اظمُْْٖمٙمُِس همِٝمٛم٣َم ََم ـْ ُأَمه إِنه اظمُْْٖمٙمَِس َِم

ََم٥ِم زمَِِماَلٍة, َوِصَٝم٣مٍم, َوَزىَم٣مٍة, َوَيْٟميِت وَمْد ؾَمَتَؿ َهَذا, َووَمَذَف َهَذا, َوَأىَمَؾ ََم٣مَل ايْمِٗمَٝم٣م

ـْ  ٛم٣َمسمِِف, َوَهَذا َِم ًَ ـْ ضَم َب َهَذا, هَمُٝمْٔمَْمك َهَذا َِم َهَذا, َوؽَمَٖمَؽ َدَم َهَذا, َوَضَ

                                                           
كاللفظ  (1588(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )5622أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 «.يـو القيامة»لمسلم, إذ البخارم ليس عنده اللفظ: 
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ٌَْؾ َأْن ُيْٗم٢َم ََم٣م فمَ  ٛم٣َمسُمُف وَم ًَ ٛم٣َمسمِِف, هَم١مِْن هَمٛمَِٝم٦ْم ضَم ًَ ـْ طَمَْم٣مَي٣مُهْؿ ضَم َٙمْٝمِف ُأطِمَذ َِم

شهَمُْمِرضَم٦ْم فَمَٙمْٝمِف, شُمؿه ؿُمِرَح دِم ايمٛمه٣مرِ 
(1)

. 

 ايصال٠: أٍٚ َا ٜكط٢ يف حدٜح أٍٚ َا ٜكط٢ يف ايدَا٤ ٚادتُع بني حدٜح 
رِض اهلل -َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرةَ دم ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

َؿ َيُٗمقُل: , وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللهِ-فمٛمف َل ََم٣م » َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه إِنه َأوه

ـْ فَمَٚمٙمِِف َصاَلسُمُف, هَم١مِْن َصُٙمَح٦ْم هَمَٗمْد َأهْمَٙمَح  ٌُْد َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َِم حُي٣َمؽَم٤ُم زمِِف ايمَٔم

ـْ هَمِريَّمتِِف َرْ  , هَم١مِْن اْٞمَتَٗمَص َِم َدْت هَمَٗمْد طَم٣مَب َوطَمِنَ ًَ ٌء, وَم٣مَل َوَأْٞمَجَح, َوإِْن هَم

ـَ  ٣م ََم٣م اْٞمَتَٗمَص َِم َؾ هِبَ ٍع هَمُٝمَ٘مٚمه ـْ سَمَْمقُّ ٌِْدي َِم : اْٞمُٓمُروا َهْؾ يمَِٔم بُّ فَمزه َوصَمؾه ايمره

 .شايمَٖمِريَّم٥ِم, شُمؿه َيُ٘مقُن ؽَم٣مئُِر فَمَٚمٙمِِف فَمعَم َذيمَِؽ 

 ي٘مقن اجلٚمع زمكم احلدشمكم: و

 أن أول َم٣م حي٣مؽم٤م فمٙمٝمف ايمٔمٌد يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م دم ضمؼ اهلل فمز وصمؾ َمـ

 . ايمٔم٣ٌمدات ايمِمالة

 ايمدَم٣مء. دموأول َم٣م يٗم٢م زمكم ايمٛم٣مس َمـ ضمٗمقومٜمؿ 

-رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرةَ ودم صحٝمح َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ُٗمقَق إلَِم َأْهٙمَِٜم٣م َيْقَم », َأنه َرؽُمقَل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, وَم٣مَل:  نه احْلُ يَمُت٠َمدُّ

٣مِة ايْمَٗمْرَٞم٣مءِ ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم,  ـَ ايمُمه ْٙمَح٣مِء, َِم ٣مِة اجْلَ شضَمتهك ُيَٗم٣مَد يمِٙمُمه
(1)

. 

                                                           
 .(3681)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)
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ٌه٣مسٍ ودم ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ـِ فَم رِض -َمـ ضمدي٧م  ازْم

َؿ وَم٣مَل: -اهلل فمٛمٜمام ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َُيِلُء اظمَْٗمُتقُل زم٣ِميمَٗم٣مسمِِؾ َيْقَم », فَم

, وَمَتَٙمٛمِل َهَذا, ايمِٗمَٝم٣م ََم٥ِم َٞم٣مِصَٝمُتُف َوَرْأؽُمُف زمَِٝمِدِه َوَأْوَداصُمُف سَمُْمَخ٤ُم َدًَم٣م, َيُٗمقُل: َي٣م َربِّ

ـَ ايمَٔمْرشِ  شضَمتهك ُيْدٞمَِٝمُف َِم
(3)

. 

ٌه٣مسٍ  ـِ فَم زْم ِٓ َي٥َم: -رِض اهلل فمٛمٜمام-وَم٣مَل: هَمَذىَمُروا  ْٔ , ايمتهْقزَم٥َم, هَمَتاَل َهِذِه ا

ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛمً } ًداَوََم َٓ »[, وَم٣مَل: 79]ايمٛم٣ًمء:  {٣م َُمَتَٔمٚمِّ َي٥ُم, َو ْٔ َخ٦ْم َهِذِه ا ًِ ََم٣م ُٞم

يَم٦ْم, َوَأٞمهك يَمُف ايمتهْقزَم٥مُ   ش. زُمدِّ

ُٔمقدٍ ودم ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمٛم٣ًمئل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ًْ ـِ ََم ٌِْد اهللهِ زْم -َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ ومَ -رِض اهلل فمٛمف ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه صُمُؾ آطِمًذا زمَِٝمِد » ٣مَل:, فَم َُيِلُء ايمره

َ وَمَتْٙمَتُف؟ هَمَٝمُٗمقُل: وَمَتْٙمُتُف  , َهَذا وَمَتَٙمٛمِل, هَمَٝمُٗمقُل اهللهُ يَمُف: مِل صُمِؾ هَمَٝمُٗمقُل: َي٣م َربِّ ايمره

صُمِؾ هَمَٝمُٗمق صُمُؾ آطِمًذا زمَِٝمِد ايمره ٣َم رِم. َوَُيِلُء ايمره ُة يَمَؽ, هَمَٝمُٗمقُل: هَم١مهِنه ُل: يمَِتُ٘مقَن ايْمِٔمزه

                                                                                                                                        
 .(3683)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

(, كىو في الصحيح 2666, كالنسائي في سننو )(2632)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (3)
 (. 626م )المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برق
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ُة يمُِٖماَلٍن, هَمَٝمُٗمقُل:  َ وَمَتْٙمَتُف؟ هَمَٝمُٗمقُل: يمَِتُ٘مقَن ايْمِٔمزه إِنه َهَذا وَمَتَٙمٛمِل, هَمَٝمُٗمقُل اهللهُ يَمُف: مِل

ٌُقُء زم١ِمشِْمِٚمفِ  ٦ْم يمُِٖماَلٍن هَمَٝم ًَ ٣َم يَمْٝم شإهِنه
(1)

. 

ؽمٖمؽ ايمدَم٣مء َمت٘م٣مشمرة دم حتريؿ  ايمِمحٝمح٥م ايمًٛم٥موإديم٥م َمـ ايم٘مت٣مب, و

 .واهلل أفمٙمؿ  ٣م,وَم٣ًٌٌمهت اظمحرَم٥م

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل (2228)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو  (1)

(, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن رجالو رجاؿ الصحيح إال إبراىيم بن المستمر 868تعالى برقم )
 كقد قاؿ النسائي إنو صدكؽ. 
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 القصاص بين السيد والعبد[بيان ] 

ـْ ) – 1159 صعم اهلل  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  -ؽَمُٚمَرَة َوفَم

ٌَْدُه صَمَدفْمٛم٣َمهُ »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ـْ صَمَدَع فَم ٌَْدُه وَمَتْٙمٛم٣َمُه, َوََم ـْ وَمَتَؾ فَم شََم
(1)

َرَواُه َأمْحَُد,   

ـْ ؽَمُٚمَرَة, َووَمِد َوا يِّ فَم ٌٌَْمِ ـِ ايْم ًَ ـْ ِرَواَي٥ِم احْلَ , َوُهَق َِم َِمِذيُّ ْ ٛمَُف ايمؼمِّ ًه َْرزَمَٔم٥ُم, َوضَم ْٕ

 اطْمُتٙمَِػ دِم ؽَماَمفِمِف َِمٛمُْف.

 : لِّ
٣مئِ ًَ َِِب َداُوَد, َوايمٛمه ِٕ ٌُْدُه طَمَِمْٝمٛم٣َمهُ »َودِم ِرَواَي٥ٍم  ـْ طَمٍَم فَم شَوََم

(3)
َح  , َوَصحه

٣مىمُِؿ َهذِ  َي٣مَدةَ احْلَ  (. ِه ايمزِّ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓف اذتدٜح يبٝإ ايكصاص بني ايطٝد ٚعبدٙ .
احلدي٧م ىمام سمرى ؤمٝمػ مل يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف و

 ., وم٣مل ايمؼمَمذي ضمدي٧م ضمًـ نمري٤م وؽمٙمؿ

                                                           
(, كالنسائي 2616(, كأبو داكد )12ك  18ك  13ك  11ك  66ركاه أحمد )الحديث ضعيف.  (1)

( من طريق الحسن, عن سميرة, بو. كليس األمر 3552(, كابن ماجو )1212(, كالترمذم )81)
ىنا إثباتى أسىًمعى الحسن من سميرة أـ ال؟ فهو ال شك قد ثبت سماعو منو, كلكنو رحمو اهلل كاف 

في ركاية «: فائدة»يوجد ىنا.  يدلس, فال يقبل من حديثو إال ما صرح فيو بالسماع, كىو ما ال
 ( باإلسناد الصحيح التصريح بأف الحسن لم يسمع ىذا الحديث من سمرة.66اإلماـ أحمد )

(, كالحاكم 31 - 86(, كالنسائي )2615كىذه الركاية عند أبي داكد )الحديث ضعيف أيضا.  (3)
 ( كعلتو كعلة سابقة.258 - 258/ 2)
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ـَ  ايمِٔمْٙمؿِ  ؾِ َأهْ  زَمْٔمُض  َذَه٤َم  َووَمْد : (681/ 4) إضمقذي حتٖم٥موم٣مل دم   َِم

: َِمٛمُْٜمؿْ  ايمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  زَمْٔمُض  ووَم٣مَل  َهَذا, إلَِم  ايمٛمهَخِٔملُّ  إزِْمَراِهٝمؿُ : َِمٛمُْٜمؿْ  ايمته٣مزمِِٔمكمَ 

ـُ  ًَ , احَل يُّ ٌٌَْمِ ـُ  َوفَمَْم٣مءُ  ايم ٌْدِ  احُلرِّ  زَمكْمَ  يَمْٝمَس : َرزَم٣مٍح  َأِِب  زْم  دِم  وِمَِم٣مٌص  َوايمَٔم

َٓ  ايمٛمهْٖمِس,  إَِذا: زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ووَم٣مَل  َوإؽِْمَح٣مَق, َأمْحََد, وَمْقُل  َوُهقَ  ,ايمٛمهْٖمسِ  ُدونَ  همِٝماَم  َو

ٌَْدهُ  وَمَتَؾ  ٌَْد  وَمَتَؾ  َوإَِذا زمِِف, ُيْٗمَتُؾ  َٓ  فَم هِ  فَم , ؽُمْٖمَٝم٣منَ  وَمْقُل  َوُهقَ  زمِِف, وُمتَِؾ  نَمغْمِ  ايمثهْقِريِّ

 . اهـ ايمُ٘مقهَم٥مِ  َوَأْهؾِ 

 بٝإ حهِ ايطٝد إذا تعُد قتٌ عبدٙ: 
, ويٗمتؾ احلر زم٣ميمٔمٌد َمـ زم٣مب َمؼمصداً  ده إذا ومتٙمف َمتٔمٚمًداايمًٝمد يٗمتؾ زمٔمٌو

 .ف, وإٞمام ومٝمؾ زمٔمدم ومتؾ ايمًٝمد زمٔمٌده ٕٞمف دم َمٙم٘مف وسمٌمهمفأولم8 ٕٞمف ٓ يٚمٙم٘م

 دم ؽمٛمـ اإلَم٣مم أِب داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم: و

ِه فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو رِض  ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف, فَم ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, فَم َمـ ضمدي٧م فَمْٚمِرو زْم

َؿ: اهلل فمٛمٜم ٙمُِٚمقَن سَمَتَ٘م٣مهَمُٟم »ام, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًْ اظمُْ

ـْ  تِِٜمْؿ َأْدَٞم٣مُهْؿ, َوُُيغُِم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأوْمَِم٣مُهْؿ, َوُهْؿ َيٌد فَمعَم ََم َٔمك زمِِذَمه ًْ ِدََم٣مُؤُهْؿ. َي

ُهْؿ فَمعَم َُمّْمِٔمِٖمِٜمْؿ, َوَُمَتَنِّ  ـٌ ؽِمَقاُهْؿ َيُردُّ َُمُِمدُّ َٓ ُيْٗمَتُؾ َُم٠ْمَِم هيِْؿ فَمعَم وَم٣مفِمِدِهْؿ 

َٓ ُذو فَمْٜمٍد دِم فَمْٜمِدهِ  شزمَِ٘م٣مهمٍِر, َو
(1)

 . 

                                                           
( من حديث 2825(, كأخرجو النسائي )3586, كابن ماجو )(3861)أخرجو اإلماـ أبو داكد  (1)

( من 3582علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو, بلفظ: "اْلميْؤًمنيوفى تػىتىكىافىأي ًدمىاؤيىيْم", كابن ماجو )
 حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.
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وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمًٝمد ٓ يٗمتؾ زمٔمٌده وإن سمٔمٚمد ومتٙمف8 ٕن 

 ايمٔمٌد َمٙمؽ يمٙمًٝمد.

 فمدم ومتؾ ايمًٝمد زمٔمٌده: وايمذي يٓمٜمر دم هذه اظمًٟميم٥م

: ٕن ايمٔمٌد َمٙمؽ يمٙمًٝمد. ًٓ  أو

ٞمًٝم٣م: ومد شم٦ٌم دم فمٜمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أن زمٔمض َمـ شم٣م

يٚمٙمؽ ايمٔمٌٝمد أٞمف ىم٣من ُيٙمد فمٌده, ومل يٟمَمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

 زم٣ميمٗمِم٣مص دم اجلٙمد َمـ ايمًٝمد.

وإٞمام أطمػم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٟمن ايمذي ييب فمٌده 

 احلد يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م. ضمًدا مل يٟمسمف, أٞمف يٗمٝمؿ فمٙمٝمف

 ٖمل َمًٛمد اإلَم٣مم ايمٌزار رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

ـِ َي٣مِهٍ  ِر زْم , وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهلُل -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م فَمامه

ٓه ُأوِمٝمَد َِمٛمُْف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  ًٌْدا يَمُف إِ ُب فَم ـْ َرصُمٍؾ َيْيِ شََم٣م َِم
(1)

. 

ـْ صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ودم ُث فَم َمـ ؿمريؼ َذىْمَقاَن, حُيَدِّ

ـَ فُمَٚمرَ  , َدفَم٣م زمُِٕماَلٍم يَمُف هَمَرَأى زمَِٓمْٜمِرِه َأشَمًرا, هَمَٗم٣مَل -رِض اهلل فمٛمٜمام-َزاَذاَن, َأنه ازْم

                                                           
( موقوفنا على 181, كاإلماـ البخارم في األدب المفرد )(1222)في مسنده أخرجو اإلماـ البزار  (1)

عمار رضي اهلل عنهما, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح األدب المفرد 
 (, كقاؿ فيو: صحيح اإلسناد.181/122)
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, وَم٣مَل: هَمَٟمْٞم٦َم فَمتِٝمٌؼ, وَم٣مَل: شُمؿه َأطَمَذ ؾَمْٝمًئ٣م َٓ َْرِض,  يَمُف: َأْوصَمْٔمُتَؽ؟ وَم٣مَل:  ْٕ ـَ ا َِم

صَْمِر ََم٣م َيِزُن َهَذا, إِِنِّ ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف  ْٕ ـَ ا هَمَٗم٣مَل: ََم٣م رِم همِٝمِف َِم

َؿ َيُٗمقُل:  ٣مَرسَمُف َأْن »َوؽَمٙمه ْ َيْٟمسمِِف, َأْو يَمَْمَٚمُف, هَم١مِنه ىَمٖمه ا مَل َب نُماَلًَم٣م يَمُف ضَمدًّ ـْ َضَ ََم

شُئْمتَِٗمفُ 
(1)

. 

حمرم دم مجٝمع احل٣مٓت, ؽمقاء ىم٣من زمكم إضمرار أو زمكم إضمرار  هم٣ميمٓمٙمؿ

 وايمٔمٌٝمد, زمؾ ٓ ُيقز ـمٙمؿ احلٝمقان ايمٌٜمٝمؿ, واهلل اظمًتٔم٣من .

 (: 22-7/21قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
ٌِْد.  رِّ زم٣ِميْمَٔم  َووَمْد اطْمَتَٙمَػ َأْهُؾ ايْمِٔمْٙمِؿ دِم وَمْتِؾ احْلُ

ـْ  َوضَمَ٘مك َص٣مضِم٤ُم  ٓه فَم ٌِْدِه إ ٝمُِّد زمَِٔم ًه َٓ ُيْٗمَتُؾ ايم ُف  مْج٣َمَع فَمعَم َأٞمه ٌَْحِر اإْلِ ايْم

 ايمٛمهَخِٔمّل.

 . َِمِذيُّ ْ ـْ ايمٛمهَخِٔمّل َوزَمْٔمِض ايمته٣مزمِِٔمكَم ايمؼمِّ اَلَف فَم  َوَهَ٘مَذا ضَمَ٘مك اخْلِ

ـْ َأِِب  ٌَْحِر فَم ِه هَمَحَ٘م٣مُه دِم ايْم ٌِْد نَمغْمِ رِّ زمَِٔم ٣م وَمْتُؾ احْلُ   ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َوَأِِب ُيقؽُمَػ.َوَأَمه

ْٔمٌِلِّ َوايمٛمهَخِٔملِّ  ٝم٤ِِّم َوايمُمه ًَ ـِ اظمُْ ـْ ؽَمِٔمٝمِد زْم ٣مِف فَم َوضَمَ٘م٣مُه َص٣مضِم٤ُم ايْمَ٘مُمه

 َووَمَت٣مَدَة َوايمثهْقِريِّ َوَأِِب ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َوَأْصَح٣مزمِِف. 

ـِ َأِِب رَ  يِّ َوفَمَْم٣مِء زْم ٌٌَْمِ ـِ ايْم ًَ ـْ احْلَ َِمِذيُّ فَم ْ زَم٣مٍح َوزَمْٔمِض َأْهِؾ َوضَمَ٘مك ايمؼمِّ

َٓ همِٝماَم ُدوَن ايمٛمهْٖمِس. َٓ دِم ايمٛمهْٖمِس َو ٌِْد وِمَِم٣مٌص  رِّ َوايْمَٔم ُف يَمْٝمَس زَمكْمَ احْلُ  ايْمِٔمْٙمِؿ َأٞمه

                                                           
 .(1568)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)
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ـِ وَم٣مَل:  ـْ فُمَٚمَر زْم ٣مِف فَم َد َوإؽِْمَح٣مَق, َوضَمَ٘م٣مُه َص٣مضِم٤ُم ايْمَ٘مُمه َوُهَق وَمْقُل َأمْحَ

ـِ َوفَمْمَ  ًَ ٌِْد ايْمَٔمِزيِز َواحْلَ .فَم ٣مهمِِٔملِّ  ٣مٍء َوفِمْ٘مِرََم٥َم َوََم٣ميمٍِؽ َوايمُمه

زَمغْمِ  ـِ ايمزُّ ـِ شَم٣مزم٦ٍِم َوازْم ـْ فَمقِمٍّ َوفُمَٚمَر َوَزْيِد زْم ٌَْحِر فَم رِض اهلل -َوضَمَ٘م٣مُه دِم ايْم

 .-فمٛمٜمؿ

ٌٍَؾ. ـِ ضَمٛمْ َد زْم ٣مهمِِٔملِّ َوََم٣ميمٍِؽ َوَأمْحَ  َوايمُمه

٣ًٌم شَم٣م َٟميَم٥ِم ََمْذَه ًْ َِمِذيُّ دِم اظمَْ ْ ٌَْدُه يمًِث٣م هَمَٗم٣مَل: َوَرَوى ايمؼمِّ َووَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: إَذا وَمَتَؾ فَم

ِه وُمتَِؾ زمِِف, َوُهَق وَمْقُل ؽُمْٖمَٝم٣مَن ايمثهْقِريِّ اْٞمَتَٜمك.  ٌَْد نَمغْمِ  َٓ ُيْٗمَتُؾ زمِِف, َوإَِذا وَمَتَؾ فَم

ٌِْد  رِّ َوايْمَٔم اظْمَْذىُمقِر  زمَِحِدي٧ِم ؽَمُٚمَرةَ َووَمْد اضْمَت٨مه اظمُْْثٌُِتقَن يمِْٙمِٗمَِم٣مِص زَمكْمَ احْلُ

ٝمِِّد  ًه َْم٣مِب فَمعَم َأنه نَمغْمَ ايم ٌِْدِه, َوَيُدلُّ زمَِٖمْحَقى اخْلِ ٝمِِّد زمَِٔم ًه َوُهَق َٞمصٌّ دِم وَمْتِؾ ايم

َْولَم.  ْٕ ٌِْد زم٣ِم  ُيْٗمَتُؾ زم٣ِميْمَٔم

 : ًٓ َم همِٝمِف. َوَأصَم٣مَب فَمٛمُْف ايمٛمه٣مهُمقَن َأوه  زم٣ِمظمََْٗم٣مِل ايمهِذي سَمَٗمده

ضََم َوشَم٣مٞمًِٝم٣م:  ْٕ ـْ زم٣ِم ٣َم وَمْد ُرِوَي٦ْم َِم ٌٍْد, هَم١مهِنه َٓ ُيْٗمَتُؾ ضُمرٌّ زمَِٔم ُف  ٣مِدي٧ِم ايْمَٗم٣مِوَٝم٥ِم زمَِٟمٞمه

ي زَمْٔمُّمَٜم٣م زَمْٔمًّم٣م هَمَتِْمُٙمُح يماِِلضْمتَِج٣مِج. َدٍة ُيَٗمقِّ  ؿُمُرٍق َُمَتَٔمدِّ

ُف طَم٣مِرٌج خَمَْرَج ايمتهْحِذيِر. َوشَم٣ميمًِث٣م:   زمَِٟمٞمه

قٌخ, َويُ َوَرازمًِٔم٣م:  ًُ ُف ََمٛمْ ـِ زمِِخاَلهمِِف. زمَِٟمٞمه ًَ ِخ هَمْتَقى احْلَ ًْ ُد َدفْمَقى ايمٛمه  ٠َميِّ

٣م:  ًً ُُصقِل. َوطَم٣مَِم ْٕ َر دِم ا ِه ىَماَم سَمَٗمره ـْ نَمغْمِ  زمَِٟمنه ايمٛمهْٜمَل َأْرصَمُح َِم

ٌٍْد َُمُْمَتِٚمَٙم٥ٌم فَمَٙمْٝمِف. َٓ ُيْٗمَتُؾ ضُمرٌّ زمَِٔم ُف  ضََم٣مِدي٧ُم اظمَْْذىُمقَرُة دِم َأٞمه ْٕ  َوا
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َْم٣مِب دِم وَمْقيمف سَمَٔم٣ملَم: زمَِٟمٞمه َوؽَم٣مِدؽًم٣م:  ـْ َديمِٝمِؾ اخْلِ ٌُْد }ُف ُيْٖمَٜمُؿ َِم رِّ َوايْمَٔم رُّ زم٣ِمحْلُ احْلُ

ٌْدِ  صَْمِقزَم٥َم 156]ايمٌٗمرة:  {زم٣ِميْمَٔم ْٕ َٓ َْخَْٖمك َأنه َهِذِه ا ٌِْد, َو رُّ زم٣ِميْمَٔم َٓ ُيْٗمَتُؾ احْلُ ُف  [ َأٞمه

ـُ َُمٛم٣َموَمَُم٥ُم زَمْٔمِّمَٜم٣م. 
 ُيْٚم٘مِ

ِخ اظمُْْثٌُِتقَن هَمَٗم٣ميُمقا:  َووَمْد فَمَ٘مَس َدفْمَقى ًْ قطَم٥ٌم ايمٛمه ًُ َي٥َم اظمَْْذىُمقَرَة ََمٛمْ ْٔ إنه ا

 [. 46]اظم٣مئدة:  {ايمٛمهْٖمَس زم٣ِميمٛمهْٖمسِ }زمَِٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم: 

: َأنه ايمٛمهٌِله  ـْ فَمقِمٍّ ٣ٌَمِب فَم ِل ايْم ِم دِم َأوه ِدي٧ِم اظْمَُتَٗمدِّ َصعمه  -َواؽْمَتَديمُّقا َأْيًّم٣م زم٣ِمحْلَ

َؿ اهللهُ  ش. اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن سَمَتَ٘م٣مهَمُٟم ِدََم٣مُؤُهؿْ »وَم٣مَل:  - فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َي٥ِم اظمَْْذىُمقَرِة, َأفْمٛمِل وَمْقيمَُف:  ْٔ ضْمتَِج٣مِج زم٣ِم ِٓ ـْ ا  {ايمٛمهْٖمَس زم٣ِميمٛمهْٖمسِ }َوُُي٣َمُب فَم

ائِٝمَؾ يمَِٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم 46]اظم٣مئدة:  ئَم٥ِم زَمٛمِل إْهَ ٣َم ضِمَ٘م٣مَي٥ٌم يممَِمِ َي٥ِم:  [ زمَِٟمهنه ْٔ ِل ا دِم َأوه

ٌْٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ همِٝمَٜم٣م َأنه ايمٛمهْٖمَس زم٣ِميمٛمهْٖمسِ }  [. 46]اظم٣مئدة:  {َوىَمَت

ٌْدِ }زمِِخاَلِف وَمْقيمف سَمَٔم٣ملَم:  ٌُْد زم٣ِميْمَٔم رِّ َوايْمَٔم رُّ زم٣ِمحْلُ ٣َم 156]ايمٌٗمرة:  {احْلُ [ هَم١مهِنه

ٍد  ٥ِم حُمَٚمه َُمه
ِٕ اَم سَمْٙمَزَُمٛم٣َم إَذا  -َؿ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه  -طِمَْم٣مٌب  ٌَْٙمٛم٣َم إٞمه ـْ وَم ئَم٥ُم ََم َوَذِ

فِمٛم٣َم ََم٣م ُْخ٣َميمُِٖمَٜم٣م. ٦ٌُْم دِم َذْ  مَلْ َيْث

٦ٌََم ََم٣م ُهَق ىَمَذيمَِؽ.  َووَمْد شَم

َْصِؾ ىَماَم َذيمَِؽ ََمْٔمُروٌف  ْٕ ـْ ا ٌَْٙمٛم٣َم َِم ـْ وَم ِع ََم ٌُِّد زممَِمْ ُف وَمْد ُاطْمُتٙمَِػ دِم ايمتهَٔم فَمعَم َأٞمه

ُُصقِل.  دِم ىُمُت٤ِم  ْٕ  ا
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ٌََٗمَرِة  ٥ِم يَمَ٘م٣مَٞم٦ْم آَي٥ُم ايْم َُمه ْٕ ِذِه ا يٌع َِلَ َيَتكْمِ مَجِٝمًٔم٣م سَممْمِ ْٔ ٣م يَمْق هَمَرْوٛم٣َم َأنه ا شُمؿه إٞمه

ٌََٗمَرِة َُمَٗمٝمهَدةً  ًة ظم٣َِم ُأهْبَِؿ دِم آَي٥ِم اظم٣َْمئَِدِة, َأْو سَمُ٘مقُن آَي٥ُم اظم٣َْمئَِدِة َُمْْمَٙمَٗم٥ًم, َوآَي٥ُم ايْم َ , َُمَٖمنِّ

 َواظمُْْْمَٙمُؼ حُيَْٚمُؾ فَمعَم اظْمَُٗمٝمهِد. 

رِّ زمَِٟمؿْمَراِف  ـْ احْلُ َٓ ُيْٗمَتصُّ َِم ُف  ٌُقِت ايْمِٗمَِم٣مِص زمَِٟمٞمه َد زَمْٔمُّمُٜمْؿ فَمَدَم شُم َووَمْد َأيه

ٌِْد إمْج٣َمفًم٣م, هَمَ٘مَذا ايمٛمهْٖمُس.  ايْمَٔم

ٌُقَت ايْمِٗمَِم٣مِص هَمَٗم٣مَل: إنه ايْمِٔمْتَؼ ُيَٗم٣مِرُن ا َد آطَمُر شُم ظمُْْثَٙم٥َم هَمَٝمُ٘مقُن صِمٛم٣َمَي٥ًم فَمعَم َوَأيه

٣مِِن ؽَمٝمَِّدُه.  ضُمرٍّ دِم ايمتهْحِٗمٝمِؼ ضَمْٝم٧ُم ىَم٣مَن اجْلَ

ـْ َهَذا:  ٛم٣َمَي٥ِم َزََمٛم٣ًم َوُُي٣َمُب فَم اَم َيتِؿُّ فَمعَم هَمْرِض زَمَٗم٣مِء اظمَْْجٛمِلِّ فَمَٙمْٝمِف زَمْٔمَد اجْلِ ُف إٞمه زمَِٟمٞمه

ٛم٣َمَي٥مَ  ٤َم اجْلِ ـُ همِٝمِف َأْن َيَتَٔمٗمه
ِر  ُيْٚم٘مِ ـْ سَمَٟمطمُّ َٓ زُمده َِم ُف  َٞمه ِٕ ٌَُف اظمَْْقُت  ايْمِٔمْتُؼ شُمؿه َيتََٔمٗمه

ٌَْد ُئْمَتُؼ  ـِ َوإِْن سَمَٗم٣مَرَٞم٣م دِم ايْمَقاوِمِع, َوفَمعَم هَمْرِض َأنه ايْمَٔم ْه ٥ِم دِم ايمذِّ ـْ ايْمِٔمٙمه اظمَْْٔمُٙمقِل فَم

َٓ زم٣ِمظمَُْراهَمَٔم٥ِم َوُهَق حَمَؾُّ طِماَل   ٍف.زمِٛمَْٖمِس اظمُْْثَٙم٥ِم 

ؾْمَ٘م٣مِل هَمَٗم٣مَل:  ـْ َهَذا اإْلِ ُف َيتِؿُّ دِم ُصقَرِة َووَمْد َأصَم٣مَب َص٣مضِم٤ُم اظمِْٛمَْح٥ِم فَم إٞمه

َٓ دِم ُصقَرِة وَمْتٙمِِف اْٞمَتَٜمك.   صَمْدفِمِف َوطَمِْمٝمِِف 

َنه اظمَُْراَد زم٣ِمظمُْْثَٙم٥ِم دِم ىَماَلِم اظمُْقِرِد يمِٙمتهْٟميِٝمِد ِهَل اظمُْْثَٙم٥مُ 
ِٕ ٥ٌَُم  َوَهَذا َوْهٌؿ  ٌِْد اظمُْقصِم زم٣ِميْمَٔم

ـُ  ى ِذْه َٓ اظمُْْثَٙم٥ُم اظمَْْخُِمقَص٥ُم ايمهتِل َهَ ٣م  ْْمِؿ َوَٞمْحِقُِهَ ِب َوايمٙمه ْ يمِِٔمْتِٗمِف زم٣ِميميه

 َص٣مضِم٤ِم اظمِْٛمَْح٥ِم إيَمْٝمَٜم٣م. 
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َتِديمِّكَم زمَِٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم:  ًْ ٌُْد زم٣ِميمْ }َووَمْد َأْوَرَد فَمعَم اظمُْ رِّ َوايْمَٔم رُّ زم٣ِمحْلُ ٌْدِ احْلُ ]ايمٌٗمرة:  {َٔم

156. رِّ ٌُْد زم٣ِمحْلُ َٓ ُيْٗمَتَؾ ايْمَٔم ُف َيْٙمَزُم فَمعَم َُمْٗمَت٢َم َذيمَِؽ َأْن   [ َأٞمه

٣مِوي زَمْٝمٛمَُٜماَم دِم َذيمَِؽ. َوُأصِمٝم٤َم:  ًَ رِّ جُمَْٚمٌع فَمَٙمْٝمِف هَماَل َيْٙمَزُم ايمته ٌِْد زم٣ِمحْلُ  زمَِٟمنه وَمْتَؾ ايْمَٔم

ُف َيْٙمَزمُ  ىَمِر,  َوَأْوَرَد َأْيًّم٣م زمَِٟمٞمه ُْٞمَثك زم٣ِميمذه ْٕ َٓ ا ُْٞمَثك, َو ْٕ ىَمُر زم٣ِم َٓ ُيْٗمَتَؾ ايمذه َأْن 

ـْ َذيمَِؽ. َقاُب فَم  قا َوؽَمَٝمْٟميِت اجْلَ
ٌَْدهُ »قولُ:  ـْ وَمَتَؾ فَم  .شََم

 أي َمـ ومتؾ فمٌده َمتٔمٚمًدا.

 .شومتٙمٛم٣مه»قولُ: 

 أي ومِم٣مًص٣م. 

ٌَْدُه صَمَدفْمٛم٣َمهُ »قولُ:  ـْ صَمَدَع فَم  ش. َوََم

همٝم٘مقن زمٝمٛمٜمام ايمٗمِم٣مص دم , أو ومْمع زمٔمض أفمّم٣مئفَمـ ومْمع أٞمٖمف,  أي

 ايمٗمْمع.

ٌُْدُه طَمَِمْٝمٛم٣َمهُ »قولُ:  ـْ طَمٍَم فَم  ش.َوََم

وهذا أيًّم٣م واخلٝمص هق ؽمؾ اخلِمٝم٥م ضمتك ٓ ي٘مقن يمف رنم٥ٌم دم ايمٛم٣ًمء, 

 همٝمف ٞم٘م٣مرة, َمـ صمٜم٥م أن ايمًٝمد ْخٍم زمٔمٌده, همٝم٠مدي هذا إلم ومْمع ٞمًؾ ايمًٝمد.

  ********** 
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 قتل بولده ولو تعمد قتله[]بيان أن الوالد ال ي

ـْ ) – 1159 ْمه٣مِب َوفَم ـِ اخْلَ وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل  -رِض اهلل فمٛمف  -فُمَٚمَر زْم

شَٓ ُيَٗم٣مُد ايْمَقايمُِد زم٣ِميْمَقيَمدِ »َيُٗمقُل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اهللهِ 
(1)

. َرَواُه َأمْحَُد, 

ـُ  َحُف ازْم ـُ ََم٣مصَمْف, َوَصحه , َوازْم َِمِذيُّ ْ ُف  َوايمؼمِّ : إِٞمه َِمِذيُّ ْ , َووَم٣مَل ايمؼمِّ ٌَْٝمَٜمِٗملُّ ٣مُروِد َوايْم اجْلَ

 (.َُمّْمَْمِرٌب 

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓف اذتدٜح يبٝإ إٔ ايٛايد ال ٜكتٌ بٛيدٙ .
 (86/ 8) إضم٘م٣مم فمٚمدة ذح ايمٙمث٣مم ىمُمػوم٣مل ايمًٖم٣مريٛمل دم 

٣م ومتؾ إذا اظم٘مٙمػ أن ًً  ايمٗمرآن دّل  وومد هب٣م, ُيٗمتؾ هم١مٞمف فمٚمًدا, ضمؼ زمٕمغم ٞمٖم

ٌْٛم٣َم}: -سمٔم٣ملم- زمٗمقيمف ذيمؽ فمعم : اظم٣مئدة] {زم٣ِميمٛمهْٖمسِ  ايمٛمهْٖمَس  َأنه  همِٝمَٜم٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوىَمَت

٣َم}: -سمٔم٣ملم- اهلل ووم٣مل[ , 46 ـَ  َي٣مَأهيُّ  دِم  ايْمِٗمَِم٣مُص  فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  ىُمت٤َِم  آََمٛمُقا ايمهِذي

رُّ  ايْمَٗمْتعَم  رِّ  احْلُ ٌُْد  زم٣ِمحْلُ ٌْدِ  َوايْمَٔم ُْٞمَثك زم٣ِميْمَٔم ْٕ ُْٞمَثك َوا ْٕ  يم٘مـ[ , 156: ايمٌٗمرة] {زم٣ِم

 :صقر[ 46: اظم٣مئدة] {زم٣ِميمٛمهْٖمسِ  ايمٛمهْٖمَس }: -سمٔم٣ملم- ومقيمف فمٚمقم َمـ ُيًتثٛمك

                                                           
(, كابن ماجو 1266(, كالترمذم )22ك  13أحمد ) ركاهالحديث صحيح بطرقو كشواىده.  (1)

(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى 28/ 8(, كالبيهقي )888(, كابن الجاركد )3553)
(, كقاؿ عقبو: كقد ركل الحديث عن سراقة بن مالك كعبد اهلل بن عمرك 3312في اإلركاء )

حديث عمر كابن عباس رضي اهلل عنهم  بأسانيد كاىية , قد خرجها الزيلعي, كفيما خرجتو من
 . حسن كطرقهما كفاية, كىى بمجموعها تدؿ على أف الحديث صحيح ثابت السيما كبعضها
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 فمـ ذيمؽ وصّح  زمف, ُيٗمتؾ ٓ أٞمف فمعم هم٣مجلٚمٜمقر ويمَده, ايمقايمُد  يٗمتؾ أن: َمٛمٜم٣م

 وإن ٔمددة,َمت وصمقهٍ  َمـ - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمٌل فمـ وروي فمٚمر,

 أن َمثؾ همٝمف ؾمؽ ٓ سمٔمٚمًدا ومتٙمف سمٔمّٚمد إن: َم٣ميمؽ ووم٣مل أؽم٣مٞمٝمده٣م, دم سُم٘مٙمؿ

: اجلٚمٜمقر وَمذه٤م ُيٗمتؾ, مل فمِم٣م, أو زمًٝمٍػ  ضَمذهمف وإن زمف, ُيٗمتؾ هم١مٞمف يذزمحف,

 وضمرّي٥م, ديٛم٣ًم اطمتٙمٖم٣م وإن ؽمٖمؾ, وإن زم٣ميمقيمد فمعم وإن إزمقيـ أضمد ُيٗمتؾ ٓ

 .وايمٌٝمٜمٗمل ٣مىمؿاحل صححف أزمٝمف, َمـ يمالزمـ ُيٗم٣مد ٓ: خلػم

 فمٙمٝمف اهلل صعم - اهلل رؽمقل أنّ : -فمٛمٜمؿ اهلل رِض - فم٣ٌمس وازمـ فمٚمر, وفمـ

 ورواُه٣م فمٚمر ضمدي٧م ايمٛم٣ًمئل أطمرج ,"زمقيمدهِ  وايمٌد  ُيٗمتؾ ٓ": وم٣مل - وؽمٙمؿ

وذىمرُه٣م ازمـ فمٌد ايمػم, ووم٣مل: هق ضمدي٧م َمُمٜمقر فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ  َم٣مصمف ازمـ

رسمف وومٌقيمف وايمٔمٚمؾ زمف فمـ زم٣محلج٣مز وايمٔمراق, َمًتٖمٝمض فمٛمدهؿ, ُيًتٕمٛمك زمُمٜم

 -, وٕن ايمٛمٌل ؽمٛم٣مد دم َمثٙمف َمع ؾمٜمرسمف سم٘مٙمٖم٣ماإلؽمٛم٣مد همٝمف, ضمتك ي٘مقن اإل

, وومّمٝم٥م هذه اإلو٣مهم٥م "أٞم٦َم وَم٣ميمؽ ٕزمٝمؽ"وم٣مل:  -ٙمؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽم

متٙمٝمُ٘مف إي٣مه, هم١مذا مل سمث٦ٌم ضمٗمٝمٗم٥م اظمٙم٘مٝم٥م, شمٌت٦م اإلو٣مهم٥م, وهل ؾمٌٜم٥م دم رّد 

وٕٞمف ؽم٤ٌُم إُي٣مده, همال يٛمٌٕمل أن ُيًٙمط ايمٗمِم٣مص8 ٕٞمف ُيدرأ زم٣ميمُمٌٜم٣مت, 

زمًٌٌف فمعم إفمداَمف, وهذا ْخص ايمٔمٚمقَم٣مت, ويٖم٣مرُق إَب نمغُمه َمـ ؽم٣مئر 

ايمٛم٣مس, هم١مهنؿ يمق ومتٙمقا زم٣محلذف وايمًٝمػ, وصم٤م فمٙمٝمٜمؿ ايمٗمِم٣مص, وإُب 

 زمخالهمف.
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ووم٣مل زمٔمدم ومتؾ إب وإن فمال زم٣مٓزمـ وإن ؽمٖمؾ: رزمٝمٔم٥م, وايمثقري, 

ح٣مق, وأصح٣مب ايمرأي, طمالهًم٣م يمٛم٣مهمع, وازمـ وإوزافمل, وايمُم٣مهمٔمل, وإؽم

 اٞمتٜمك .فمعم ايمتٖمِمٝمؾ ايمذي ذىمرٞم٣مه فمٛمف فمٌد احل٘مؿ, وازمـ اظمٛمذر, وىمذا َم٣ميمؽ

 زمٙمقغ زمممح واإلىمرام اجلالل ذي همتحووم٣مل ايمُمٝمخ ايمٔمثٝمٚمكم رمحف اهلل دم  

 ايمٔمٙمامء وأن ضمج٥م زمف سمٗمقم ٓو ؤمٝمػ احلدي٧م هذا: (991/ 6) اظمرام

 احلدي٧م هبذا ه٠مٓء واؽمتدل زمف يٗمتؾ ٓ: همٗمٝمؾ زم٣ميمقيمد, ايمقايمد ومتؾ دم اطمتٙمٖمقا

 ؽم٤ٌم ايمقيمد ي٘مقن أن يٛمٌٕمل همال وصمقده ؽم٤ٌم زمٟمٞمف أيًّم٣م وفمٙمهٙمقا ؤمٝمػ يم٘مٛمف

 وهق زم٣مزمٛمتف زٞمك زمٚمـ وٞمٗمّمٛم٣مه٣م ؽم٣مومْم٥م فمٙمٝمٙم٥م ايمٔمٙم٥م هذه أن وزمٝمهٛم٣م إفمداَمف

 . اٞمتٜمكيمزٞم٣مه يرصمؿ هم١مٞمف حمِمـ

  ********** 
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 لمين []القصاص في الدماء بين المس

ـْ ) – 1154 وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم يَمَٔمقِمٍّ َرِِضَ اهللهُ -رِض اهلل فمٛمف-َأِِب صُمَحْٝمَٖم٥مَ َوفَم

ـَ ايْمَقضْمِل نَمغْمَ ايْمُٗمْرآنِ  ٌء َِم ٌه٥َم  ?فَمٛمُْٜماَم: َهْؾ فِمٛمَْدىُمْؿ َرْ , َوايمهِذي هَمَٙمَؼ احْلَ َٓ وَم٣مَل: 

ٓه هَمْٜمٌؿ ُئْمْمِٝمِف اهللهُ َرصُم  َٚم٥َم, إِ ًْ ِحٝمَٖم٥ِم. َوزَمَرَأ ايمٛمِّ اًل دِم ايْمُٗمْرآِن, َوََم٣م دِم َهِذِه ايمِمه

ِحٝمَٖم٥مِ  ٙمٌِؿ »وَم٣مَل:  ?وُمْٙم٦ُم: َوََم٣م دِم َهِذِه ايمِمه ًْ َٓ ُيْٗمَتُؾ َُم ؽَِمغِم, َو ْٕ ايْمَٔمْٗمُؾ, َوهمَِ٘م٣مُك ا

شزمَِ٘م٣مهمِرٍ 
(1)

ٌَُخ٣مِريُّ   (.. َرَواُه ايْم

لُّ  – 1156
٣مئِ ًَ ـْ : )َوَأطْمَرصَمُف َأمْحَُد, َوَأزُمق َداُوَد, َوايمٛمه ـْ َوصْمٍف آطَمَر فَم -فَمقِمٍّ  َِم

تِِٜمْؿ َأْدَٞم٣مُهْؿ, »َووَم٣مَل همِٝمِف:  -رِض اهلل فمٛمف َٔمك زمِِذَمه ًْ اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن سَمَتَ٘م٣مهَمُٟم ِدََم٣مُؤُهْؿ, َوَي

َٓ ُذو فَمْٜمٍد دِم فَمْٜمِدهِ  ـٌ زمَِ٘م٣مهمٍِر, َو َٓ ُيْٗمَتُؾ َُم٠ْمَِم ـْ ؽِمَقاُهْؿ, َو شَوُهْؿ َيٌد فَمعَم ََم
(3)

 .

َحفُ  ٣مىمِؿُ  َوَصحه  (.احْلَ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ ايكصاص ٜكع بني املطًُني يف 
 ايدَا٤, ٚغريٖا.

 ـ ذه٤م أن احلر يٗمتؾ زم٣ميمٔمٌد, وأن ايمٔمٌد يٗمتؾ زم٣محلر.ظموهذا احلدي٧م ضمج٥م 

                                                           
 (, كانظر أطرافو.111)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

( كزادكا 36 - 82(, كالنسائي )2626(, كأبو داكد )133الحديث صحيح. ركاه أحمد ) (3)
 «.أحدث حدثا أك آكل محدثا, فعليو لعنة اهلل كالمالئكة كالناس أجمعينكمن »جميعا: 
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 اظمرأة سمٗمتؾ زم٣ميمرصمؾ.وأن ايمرصمؾ يٗمتؾ زم٣مظمرأة, و

 .ؾمٌف ايمٔمٚمد, همٙمٝمس همٝمٜمام ايمٗمِم٣مصاخلْمٟم, أو  ي٘مقن دم ايمٔمٚمد, وأَم٣موهذا 

 فمعم َم٣م ؽمٝمٟميت َمٔمٛم٣م زمٝم٣مٞمف إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ.

 ش.َأِِب صُمَحْٝمَٖم٥مَ »قولُ: 

 وهق وه٤م زمـ فمٌد اهلل ايمًقائل رِض اهلل فمٛمف.

 ش. وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم يَمَٔمقِمٍّ َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم »قولُ: 

هلل فمٛمف, ازمـ فمؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم وهق فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رِض ا

زوج هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م و, زمق احلًـ واحلًكم رِض اهلل فمٛمٜمامآيمف وؽمٙمؿ, وهق أ

 ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 وىم٣من ي٘مٛمك زمٟمِب سمراب رِض اهلل فمٛمف.

ـَ ايْمَقضْمِل نَمغْمَ ايْمُٗمْرآنِ »قولُ:  ٌء َِم  ش.?َهْؾ فِمٛمَْدىُمْؿ َرْ

ومٌؾ ايمٕمالة دم فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رِض اهلل فمٛمف, وأٞمف وذيمؽ ظم٣م أؾمٝمع َمـ 

نمغمه٣م َمـ ٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمـ ايمقص٣مي٣م, وفمٛمده َم٣م اطمتِمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙم

 إضم٘م٣مم.

ٝم٣ًّم دم ايمِمحٝمحكم: و
َمـ ؿمريؼ إؽَْمَقِد, وَم٣مَل: َذىَمُروا فِمٛمَْد فَم٣مئَُِم٥َم َأنه فَمٙمِ

ٛمَِدسَمُف إلَِم "يَم٦ْم: َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم ىَم٣مَن َوِصٝم٣ًّم, هَمَٗم٣م ًْ ََمَتك َأْوَص إيَِمْٝمِف, َووَمْد ىُمٛم٦ُْم َُم
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٦ِم, هَمَٙمَٗمْد اْٞمَخٛم٧ََم دِم ضَمْجِري,  -َأْو وَم٣ميَم٦ْم: ضَمْجِري  -َصْدِري؟  ًْ هَمَدفَم٣م زم٣ِميمْمه

ُف وَمْد ََم٣مَت, هَمَٚمَتك َأْوَص إيَِمْٝمِف  "هَماَم ؾَمَٔمْرُت َأٞمه
(1)

. 

 ودم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ََم٣م سَمَرَك َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهلُل », وَم٣ميَم٦ْم: -رِض اهلل فمٛمٜم٣م-َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥مَ 

ءٍ  َٓ َأْوَص زمًَِمْ َٓ زَمِٔمغًما, َو َٓ ؾَم٣مًة, َو ٣م, َو َٓ ِدْرَُهً َؿ ِديٛم٣َمًرا, َو شفَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه
(3)

. 

َٓ »قولُ:   ش. وَم٣مَل: 

فمعم ايمراهمّم٥م ايمذيـ وهذا رد َمـ فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رِض اهلل فمٛمف, وهق رد 

يزفمٚمقن زمٟمن هٛم٣ميمؽ ومرآًٞم٣م يًٚمك زمٗمرآن هم٣مؿمٚم٥م, وىمت٣مزًم٣م يًٚمك زم٘مت٣مب اجلٖمر, 

 وهمٝمف فمٙمؿ َم٣م َم٢م, وفمٙمؿ َم٣م يٟميت.

َٚم٥مَ »قولُ:  ًْ ٌه٥َم َوزَمَرَأ ايمٛمِّ  ش.َوايمهِذي هَمَٙمَؼ احْلَ

َم٣م يٗمًؿ رِض اهلل أومًؿ زم٣مهلل فمز وصمؾ زمٕمغم اؽمتحالف, وومد ىم٣من ىمثغًما 

 هق اهلل فمز وصمؾ. وزمرأه٣م ن ايمذي همٙمؼ احل٥ٌمٕ, فمٛمف هبذا إَمر

ٓه هَمْٜمٌؿ  ُئْمْمِٝمِف اهللهُ َرصُماًل دِم ايْمُٗمْرآنِ »قولُ:   .شإِ

                                                           
  .(1525)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,3821)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(1526)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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أي أٞمف رِض اهلل فمٛمف وم٣مل: َم٣م فمٛمدٞم٣م رء َمـ ايمقصٝم٥م, إٓ َم٣م أفمْم٣مٞم٣م اهلل فمز 

يمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ايمث٣مزمت٥م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم اوصمؾ َمـ ايمٖمٜمؿ: يمٙمٗمرآن, و

 ٙمؿ.آيمف وؽم

ويمٝمس خمِمقًص٣م زمٖمئ٥م , هلل فمز وصمؾ يمٙمٛم٣مس فم٣مَم٥مودم هذا زمٝم٣من أن وضمل ا

 دون همئ٥م, وٓ زمْم٣مئٖم٥م دون ؿم٣مئٖم٥م.

وذىمر فمقم رِض اهلل فمٛمف يمٙمٗمرآن يدطمؾ همٝمف أيًّم٣م ايمًٛم٥م8 ٕن ايمًٛم٥م َمـ 

 وضمل اهلل فمز وصمؾ يمٛمٌٝمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ـِ اَلَْ }ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ:  ٓه َوضْمٌل ُيقضَمك *َقى َوََم٣م َيٛمْْمُِؼ فَم , {إِْن ُهَق إِ

ودم هذا رد فمعم ايمراهمّم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م ايمتل سمٛم٘مر ضمجٝم٥م ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م, واهلل 

 .اظمًتٔم٣من 

ِحٝمَٖم٥مِ »قولُ:   ش. َوََم٣م دِم َهِذِه ايمِمه

أي وفمٛمدٞم٣م رء ىمتٌف يمٛم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم هذه 

 ايمِمحٝمٖم٥م.

 ٔمٙمؿ, وىمت٣مزم٥م احلدي٧م.َممموفمٝم٥م ىمت٣مزم٥م ايم وفيُ:

 َم٣م صم٣مء دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: و

ْدِريِّ  , َأنه َرؽُمقَل اهللِ َصعمه اهلُل -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م  َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ

َؿ وَم٣مَل:  ـْ ىَمَت٤َم فَمٛمِّل نَمغْمَ ايْمُٗمْرآِن هَمْٙمَٝمْٚمُحُف, »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٌُقا فَمٛمِّل, َوََم َٓ سَمْ٘مُت
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ـْ ىَمَذَب فَمقَمه َوضَم  َٓ ضَمَرَج, َوََم شُمقا فَمٛمِّل, َو ٌُُف وَم٣مَل  -دِّ
ًِ ٣مٌم: َأضْم ًدا  -وَم٣مَل َُهه َُمَتَٔمٚمِّ

ـَ ايمٛمه٣مرِ  ْأ ََمْٗمَٔمَدُه َِم ٌَقه شهَمْٙمَٝمَت
(1)

. 

 همٗمد أفمؾ هذا احلدي٧م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ.

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف َمٛمًقخ زمٟمضم٣مدي٧م أطمرى, َمٛمٜم٣م ضمدي٧م: 

 .َمتٖمؼ فمٙمٝمف  شةاىمتٌقا ِٕب ؾم٣م»

ـِ وَم٣م صم٣مء دم ؽمٛمـ اإلَم٣مم أِب داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ٌِْد اهللهِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

ـْ َرؽُمقِل اهللهِ -رِض اهلل فمٛمٜمام-فَمْٚمٍرو ٍء َأؽْمَٚمُٔمُف َِم , وَم٣مَل: ىُمٛم٦ُْم َأىْمُت٤ُم ىُمؾه َرْ

َؿ ُأِريُد ضِمْٖمَٓمُف, هَمٛمََٜمْتٛمِل وُمَرْيٌش وَ  ٍء َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه وَم٣ميُمقا: َأسَمْ٘مُت٤ُم ىُمؾه َرْ

َو٣م,  ُؿ دِم ايْمَٕمَّم٤ِم, َوايمرِّ َؿ زَممَمٌ َيَتَ٘مٙمه َٚمُٔمُف َوَرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًْ سَم

َؿ,  ـِ ايْم٘مَِت٣مِب, هَمَذىَمْرُت َذيمَِؽ يمَِرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ْ٘م٦ُم فَم ًَ هَمَٟمَْم

ٓه »ٌُِٔمِف إلَِم همِٝمِف, هَمَٗم٣مَل: هَمَٟمْوََمَٟم زمُِٟمْص  ُرُج َِمٛمُْف إِ اىْمُت٤ْم هَمَقايمهِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه ََم٣م َْخْ

شضَمؼٌّ 
(3)

. 

                                                           
 .(2662)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن,  , كصححو(2525)أخرجو اإلماـ أبو داكد  (1)
(, كقاؿ فيو: ىذا حديث 822كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 صحيح, رجالو رجاؿ الصحيح, إال الوليد بن عبد اهلل, كقد كثقو ابن معين.
يى بن سعيد, عن عبيد اهلل ( فقاؿ: ثنا يح153ص 3الحديث أخرجو اإلماـ احمد رحمو اهلل )ج

 ( بذلك السند.123بن األخنس بو. كص)
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 (: 1/208قاٍ اذتافغ ابٔ حذس زمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
٥ِم َأِِب ؾَم٣مٍه َأنه ايمٛمهٌِ  ـْ وِمِمه ِم َوَِم َتَٖم٣مد َِمٛمُْف َوَمـ احَلِدي٧م فَمقِمٍّ اظمَُْتَٗمدِّ ًْ له َصعمه َوُي

ِدي٧ِم فَمٛمُْف, َوُهَق ُئَم٣مِرُض ضَمِدي٧َم َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد  َؿ َأِذَن دِم ىمَِت٣مزَم٥ِم احْلَ اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َؿ وَم٣مَل:  ْدِريِّ َأنه َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٌُقا فَمٛمِّل ؾَمْٝمًئ٣م نَمغْمَ »اخْلُ َٓ سَمْ٘مُت

ًْ ش, ايْمُٗمْرآنِ   ٙمٌِؿ. َرَواُه َُم

ْٚمُع زَمْٝمٛمَُٜماَم:  ِه َواجْلَ ٣ٌَمؽِمِف زمَِٕمغْمِ
َأنه ايمٛمهْٜمَل طَم٣مصٌّ زمَِقوْم٦ِم ُٞمُزوِل ايْمُٗمْرآِن طَمُْمَٝم٥َم ايْمتِ

ْذَن دِم نَمغْمِ َذيمَِؽ.   َواإْلِ

ْذَن دِم  ٍء َواضِمٍد َواإْلِ  َأْو َأنه ايمٛمهْٜمَل طَم٣مصٌّ زمِ٘مَِت٣مزَم٥ِم نَمغْمِ ايْمُٗمْرآِن ََمَع ايْمُٗمْرآِن دِم َرْ

 سَمْٖمِريِٗمِٜماَم.

٣م. ٣ٌَمِس َوُهَق َأوْمَرهُبَ
يْمتِ ِٓ ـَ ا ـِ َِم ََْم ْٕ ْذَن َٞم٣مؽِمٌخ يَمُف فِمٛمَْد ا ٌم َواإْلِ  َأِو ايمٛمهْٜمَل َُمَتَٗمدِّ

َٓ ُيٛم٣َمهمِٝمَٜم٣م. ُف   ََمَع َأٞمه

ْٖمِظ َووِمٝمَؾ:  َ٘م٣مُل فَمعَم ايْم٘مَِت٣مزَم٥ِم ُدوَن احْلِ سمِّ ِٓ ـْ طُمًِمَ َِمٛمُْف ا ايمٛمهْٜمُل طَم٣مصٌّ زمَِٚم

ـَ َِمٛمُْف َذيمَِؽ.َواإْلِ  ـْ ُأَِم  ْذُن ظمَِ

ـْ َأفَمؾه ضَمِدي٧َم َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد َووَم٣مَل:  َقاُب َووْمُٖمُف فَمعَم َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم ايمِمه

ُه. ٌَُخ٣مِريُّ َونَمغْمُ  وَم٣ميَمُف ايْم

                                                                                                                                        

( فقاؿ رحمو اهلل: أخبرنا مسدد, حدثنا يحيى, عن عبيد اهلل بن 125ص 1كأخرجو الدارمي )ج
 األخنس بو.
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ِدي٧ِم وَم٣مَل ايْمُٔمَٙماَمُء:  َح٣مزَم٥ِم َوايمته٣مزمِِٔمكَم ىمَِت٣مزَم٥َم احْلَ ـَ ايمِمه ٌُّقا  ىَمِرَه مَج٣َمفَم٥ٌم َِم َواؽْمَتَح

٥ُم  َئِٚمه ْٕ َٚمُؿ َوطَمًِمَ ا ِت اَْلِ ـْ ظمَه٣م وَمٌُمَ
َأْن ُي٠ْمطَمَذ فَمٛمُْٜمْؿ ضِمْٖمًٓم٣م ىَماَم َأطَمُذوا ضِمْٖمًٓم٣م يَم٘مِ

 َوَٝم٣مَع ايْمٔمٙمؿ دوٞمقه. 

ـِ َوأول َمـ دون احَلِدي٧م:  ْهِريُّ فَمعَم َرْأِس اظم٣ِْمَئ٥ِم زمَِٟمَْمِر فُمَٚمَر زْم زمـ ؾِمَٜم٣مٍب ايمزُّ

ٌِْد ايْمَٔمِزيزِ   .فَم

ْٚمُد. ِف احْلَ ـُ شُمؿه ايمتهِْمٛمِٝمُػ َوضَمَِمَؾ زمَِذيمَِؽ طَمغْمٌ ىَمثغٌِم هَمٙمِٙمه  قا شُمؿه ىَمُثَر ايمتهْدِوي
ِحٝمَٖم٥مِ »قولُ:   ش. ?وُمْٙم٦ُم: َوََم٣م دِم َهِذِه ايمِمه

 ايم٠ًمال فمام يُم٘مؾ. فيُ:

 ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ. وفيُ:

 ش.وَم٣مَل: ايْمَٔمْٗمُؾ »قولُ: 

 أي ايمدي٣مت وَم٣م يتٔمٙمؼ هب٣م.ايمٔمٗمؾ: 

ٕهن٣م سمّم٣مف إلم ايمٔم٣مومٙم٥م, وٓ ؽمٝمام دم دي٥م ومتؾ اخلْمٟم, ودم زم٣ميمٔمٗمؾ8  وؽمٚمٝم٦م

 دي٥م ومتؾ ؾمٌف ايمٔمٚمد.

 هؿ ومرازم٥م ايمرصمؾ دون ايمٗم٣مسمؾ.وايمٔم٣مومٙم٥م: 

ؽَِمغمِ »قولُ:  ْٕ  . شَوهمَِ٘م٣مُك ا

 أي وصمقب ايمًٔمل دم إؿمالق أهى اظمًٙمٚمكم .

 ودم صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 
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ِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م  َأِِب َُمقؽَمك رَ 

, َئْمٛمِل: إؽَِمغَم, َوَأؿْمِٔمُٚمقا اجَل٣مئَِع, َوفُمقُدوا اظمَِريَض »َوؽَمٙمهَؿ:  قا ايمَٔم٣مِِنَ شهُم٘مُّ
(1)

. 

ٙمٌِؿ زمَِ٘م٣مهمِرٍ »قولُ:  ًْ َٓ ُيْٗمَتُؾ َُم  ش.َو

 وفمعم هذا مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 . ظمًٟميم٥م أزمق ضمٛمٝمٖم٥م وَمـ إيمٝمفوطم٣ميمػ دم هذه ا

ـُ  حَيَْٝمك ضَمَ٘مك: (16/ 19) ايم٘مٌغم احل٣مويهمٖمل  ٣م زْم ٣مصِملُّ  َزىَمِريه ًه ـْ  ايم  فَم

ـِ  َُمقؽَمك َْٞمَِم٣مِريِّ  إؽِْمَح٣مَق  زْم ْٕ ـْ  ا ـِ  فَمقِمِّ  فَم َْٞمَِم٣مِريِّ  فَمْٚمٍرو زْم ْٕ فُ  ا  َأِِب  إلَِم  ُرهمِعَ  َأٞمه

ٙمِؿٌ  ايْمَٗم٣مِِض  ُيقؽُمَػ  ًْ  زمُِروْمَٔم٥مٍ  َرصُمٌؾ  هَمَٟمسَم٣مهُ  زم٣ِميْمَٗمَقِد, فَمَٙمْٝمفِ  َ٘مؿَ هَمَح  ىَم٣مهمًِرا وَمَتَؾ  َُم

ـْ  إيَِمْٝمفِ  َأيْمَٗم٣مَه٣م صِمل أزمق ي٘مٛمك زمٕمدادي ؾم٣مفمر َِم  .ََمْ٘مُتقٌب  همِٝمَٜم٣م اظمَُْيِّ

ٙمِؿِ  وَم٣مسمَِؾ  َي٣م) ًْ ٣مئِرِ  ايْمَٔم٣مِدُل  َوََم٣م صُمْرَت ...  زم٣ِميْمَ٘م٣مهمِرِ  اظمُْ  (ىَم٣مجْلَ

ـْ  َي٣م) ٌَْٕمَدادَ  ََم  (ؾَم٣مفِمرِ  َأوْ  ايمٛمه٣مسِ  هُمَٗمَٜم٣مءِ  ـْ َمِ ...  َوَأؿْمَراهمَِٜم٣م زمِ

ـِ  فَمعَم  صَم٣مرَ ) ي ٙمِؿَ  َيْٗمُتُؾ  إِذْ ...  ُيقؽُمَػ  َأزُمق ايمدِّ ًْ  (زم٣ِميْمَ٘م٣مهمِرِ  اظمُْ

صِمُٔمقا) وا...  ِديٛمُِ٘مؿْ  فَمعَم  َوازْمُ٘مقا هَم٣مؽْمؼَمْ صَْمرُ  َواْصَْمػِمُ ْٕ  (يمٙمِم٣مزمر هَم٣م

وْمَٔم٥َم, ُيقؽُمَػ  َأزُمق هَمَٟمطَمَذ   ؾِم  فَمعَم  َوَدطَمَؾ  ايمرُّ هُ  ٝمِد,ايمره ٣مِل, هَمَٟمطْمػَمَ  فَمَٙمْٝمفِ  َووَمَرأَ  زم٣ِمحْلَ

وْمَٔم٥َم, ؾِمٝمُد  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ايمرُّ ََْمرَ  َهَذا سَمَداَركْ : ايمره ْٕ  .همِْتٛم٥َمٌ  َِمٛمْفُ  َيُ٘مقنَ  يمَِئاله  زمِِحٝمَٙم٥مٍ  ا

                                                           
 .(2625)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ٌَٝمِّٛم٥َمِ  اظمَْْٗمُتقلِ  َأْويمَِٝم٣مءَ  َوؿَم٣ميَم٤َم  ُيقؽُمَػ  َأزُمق هَمَخَرَج  ٥مِ  فَمعَم  زم٣ِميْم ٥ِم, ِصحه َمه  َوَأَداءِ  ايمذِّ

ْزَي٥مِ   . اهـ  ايمدي٥م وضم٘مؿ ايمٗمقد همٟمؽمٗمط هب٣م يٟمسمقا همٙمؿ اجْلِ

َمًٙماًم ومتؾ ىم٣مهمًرا: هيقدًي٣م,  أٞمف يمق شم٦ٌم يٗمٝمٛمًٝم٣م أنوايمِمحٝمح دم هذه اظمًٟميم٥م: 

أو ٞمٌماٞمًٝم٣م, أو جمقؽمًٝم٣م, أو َمممىًم٣م, أو َمٙمحًدا, أو نمغم ذيمؽ َمـ ايم٘مٖم٣مر, ذَمًٝم٣م, 

 .أو َمًتٟمَمٛم٣ًم, أٞمف ٓ يٗمتؾ زمف ومِم٣مًص٣م وضمًدا

ن دم ومتؾ اظمًٙمؿ يم٘مـ يمق رأى وارم أَمر اظمًٙمٚمكم أٞمف يٗمتؾ سمٔمزيًرا8 إذا ىم٣م

أو ي٘مقن دم ومتؾ اظمًٙمؿ يمٙم٘م٣مهمر  ىمٟمن ي٘مقن ومد ومتٙمف نمٝمٙم٥م َمِمٙمح٥م يمٙمٚمًٙمٚمكم

وٓ ؽمٝمام َمع ؤمػ , دويم٥م اإلؽمالَمٝم٥مضر وطمْمر فمعم اإلؽمالم, وفمعم ايم

 . زَم٣منايم دم هذا اظمًٙمٚمكم

ٗمتؾ همٔمٛمد ذيمؽ يَم٣مء اظمٔمِمقَمكم, و ايمٗم٣مسمؾ ومد فمرف فمٛمف آؽمتٜمت٣مر زمدأ

 اظمًٙمؿ زم٣ميم٘م٣مهمر سمٔمزيًرا.

 ش. اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن سَمَتَ٘م٣مهَمُٟم ِدََم٣مُؤُهؿْ »قولُ: 

هبذه ايمٙمٖمٓم٥م اؽمتدل مجٜمقر أي سمت٣ًموى َمـ ضمٝم٧م اجلراضم٣مت وٞمحقه٣م, و

أٞمف يٗمتؾ  َمتٔمٚمداً  صٕمغًما, أو فمًٌدا,فمعم أن َمـ ومتؾ اَمرأًة, أو ويمًدا أهؾ ايمٔمٙمؿ 

 . زمف

فمعم َم٣م  : هم٣مجلٚمٜمقر يذهٌقن إلم فمدم ومتؾ ايمقايمد زمقيمدهدهأَم٣م ايمقايمد زمقيم

 .سمٗمدم 



 

 

 

 ]القصاص في الدماء بين المسلمين [

 

[53] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

تِِٜمْؿ َأْدَٞم٣مُهؿْ »قولُ:  َٔمك زمِِذَمه ًْ  .شَوَي

ـ زمٔمّمٜمؿ يمزم إَم٣من مجٝمع اظمًٙمٚمكم.  زمٚمٔمٛمك أٞمف يمق أَمه

ُه دم ايمِمحٝمحكم: و َة, ََمْقلَم ُأمِّ َه٣مٞمٍِئ زمِٛم٦ِْم َأِِب ؿَم٣ميم٤ٍِم, َأطْمػَمَ َمـ ؿمريؼ َأزَم٣م َُمره

ُف ؽَم  ٦ٌُْم إلَِم َرؽُمقِل -رِض اهلل فمٛمٜم٣م-ِٚمَع ُأمه َه٣مٞمٍِئ زمِٛم٦َْم َأِِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َأٞمه , سَمُٗمقُل: َذَه

ُه  ؼُمُ ًْ ُؾ, َوهَم٣مؿمَِٚم٥ُم ازْمٛمَُتُف سَم ًِ َؿ فَم٣مَم ايْمَٖمْتِح, هَمَقصَمْدسُمُف َيْٕمَت اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٙمهْٚم٦ُم, هَمَٗم٣مَل:  ًَ ـْ َهِذِه؟»زمَِثْقٍب, وَم٣ميَم٦ْم: هَم وُمْٙم٦ُم: ُأمُّ َه٣مٞمٍِئ زمِٛم٦ُْم َأِِب ؿَم٣ميم٤ٍِم, ش ََم

٣ًٌم زمُِٟممِّ َه٣مٞمِئٍ »وَم٣مَل:  ٙمِِف, وَم٣مَم هَمَِمعمه شَماَمِِنَ َرىَمَٔم٣مٍت َُمْٙمَتِحًٖم٣م شََمْرضَم ًْ ـْ نُم , هَمَٙمامه هَمَرَغ َِم

ل فَمقِمُّ زمْ  ـُ ُأَمِّ َف, وُمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ َزفَمَؿ ازْم ـُ َأِِب دِم شَمْقٍب َواضِمٍد, هَمَٙمامه اْٞمٌَمَ

َة, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل  -رِض اهلل فمٛمف-ؿَم٣ميم٤ٍِم  ٌَغْمَ ـُ ُه ُف وَم٣مسمٌِؾ َرصُماًل َأصَمْرسُمُف, هُماَلُن ازْم َأٞمه

ـْ َأصَمْرِت َي٣م ُأمه َه٣مٞمِئٍ  َؿ: وَمْد َأصَمْرَٞم٣م ََم , وَم٣ميَم٦ْم ُأمُّ َه٣مٞمٍِئ: شاهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

"َوَذيمَِؽ ُوًحك"
(1)

. 

ـْ ؽِمَقاُهؿْ َوُهْؿ يَ »قولُ:   . شٌد فَمعَم ََم

ٜمؿ أن يتٔم٣موٞمقا فمعم ايمػم أي أن اظمًٙمٚمكم يد فمعم َمـ ؽمقاهؿ, همٝمج٤م فمٙمٝم

 . دهمع ايمِم٣مئؾ ورهمع ايمممور فمـ زمٔمّمٜمؿدم  وايمتٗمقى

ـَ فُمَٚمَر َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, وومد صم٣مء دم ايمِمحٝمحكم:  ٌَْد اهللهِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

ُه: َأنه َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه  َؿ وَم٣مَل: َأطْمػَمَ ٙمِِؿ َٓ َيْٓمٙمُِٚمُف » اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًْ ٙمُِؿ َأطُمق اظمُ ًْ اظمُ

                                                           
 .(225) كاإلماـ مسلم في صحيحو (,268)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ـْ  َج فَم ـْ هَمره ـْ ىَم٣مَن دِم ضَم٣مصَم٥ِم َأطِمٝمِف ىَم٣مَن اهللهُ دِم ضَم٣مصَمتِِف, َوََم ٙمُِٚمُف, َوََم ًْ َوَٓ ُي

ـْ ىُمُرزَم٣مِت َيْقِم ايمٗمِ  َج اهللهُ فَمٛمُْف ىُمْرزَم٥ًم َِم ٙمٍِؿ ىُمْرزَم٥ًم, هَمره ًْ ُه َُم ٙماًِم ؽَمؼَمَ ًْ ـْ ؽَمؼَمَ َُم َٝم٣مََم٥ِم, َوََم

شاهللهُ َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ 
(1)

. 

 وومد صم٣مء دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرةَ 

٣ٌَمَد اهلِل إطِْمَقاًٞم٣م»َوؽَمٙمهَؿ:  ُذيُمُف,  َوىُمقُٞمقا فِم َٓ َْخْ َٓ َيْٓمٙمُِٚمُف َو ٙمِِؿ,  ًْ ٙمُِؿ َأطُمق اظمُْ ًْ اظمُْ

ِٗمُرُه ايمتهْٗمَقى َه٣مُهٛم٣َم َٓ حَيْ اٍت ش َو ـَ »َوُيُِمغُم إلَِم َصْدِرِه شَماَلَث ََمره ٤ِم اَْمِرٍئ َِم ًْ زمَِح

ٙمِِؿ ضَمَراٌم, ًْ ٙمِِؿ فَمعَم اظمُْ ًْ ٙمَِؿ, ىُمؾُّ اظمُْ ًْ ِٗمَر َأطَم٣مُه اظمُْ ِّ َأْن حَيْ َدَُمُف, َوََم٣ميُمُف,  ايمممه

شَوفِمْرُوفُ 
(3)

. 

َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس َرِِضَ اهللهُ دم صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: و

اْٞمٌُمْ َأطَم٣مَك ـَم٣مظم٣ًِم َأْو »فَمٛمُْف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ: 

ُه ـَم٣مظم٣ًِم؟  , وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ, َهَذاشََمْٓمُٙمقًَم٣م ُه ََمْٓمُٙمقًَم٣م, هَمَ٘مْٝمَػ َٞمٛمٌُْمُ َٞمٛمٌُْمُ

شسَمْٟمطُمُذ هَمْقَق َيَدْيفِ »وَم٣مَل: 
(2)

. 

                                                           
  .(3686)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,3223)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(3652)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)

 .(3222)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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رِض اهلل -َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِرٍ ودم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

َْٞمَِم٣مِر, هَمٛم٣َمدَ -فمٛمٜمام ْٕ ـَ ا , َونُماَلٌم َِم ـَ ـَ اظمَُْٜم٣مصِمِري ى , وَم٣مَل: اوْمتََتَؾ نُماَلََم٣مِن نُماَلٌم َِم

َْٞمَِم٣مِريُّ َي٣م يَمأْلَْٞمَِم٣مِر, هَمَخَرَج  ْٕ ـَ َوَٞم٣مَدى ا اظمَُْٜم٣مصِمُر َأِو اظمَُْٜم٣مصِمُروَن, َي٣م يَمْٙمُٚمَٜم٣مصِمِري

٣مِهٙمِٝمه٥مِ »َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, هَمَٗم٣مَل:  وَم٣ميُمقا: ش ََم٣م َهَذا َدفْمَقى َأْهِؾ اجْلَ

ٓه َأنه نمُ  طَمَر, وَم٣مَل: َٓ َي٣م َرؽُمقَل اهللِ إِ ْٔ ٣م ا َع َأضَمُدُُهَ ًَ هَماَل زَمْٟمَس »اَلََمكْمِ اوْمَتَتاَل هَمَ٘م

ُف يَمُف َٞمٌْمٌ َوإِْن  صُمُؾ َأطَم٣مُه ـَم٣مظم٣ًِم َأْو ََمْٓمُٙمقًَم٣م, إِْن ىَم٣مَن ـَم٣مظم٣ًِم هَمْٙمَٝمٛمَْٜمُف, هَم١مِٞمه َويْمَٝمٛمٌُْمِ ايمره

هُ  شىَم٣مَن ََمْٓمُٙمقًَم٣م هَمْٙمَٝمٛمٌُْمْ
(1)

. 

َٓ ُيْٗمَتُؾ َُم٠مْ »قولُ:  ـٌ زمَِ٘م٣مهمِرٍ َو  ش. َِم

 سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ.ومد 

َٓ ُذو فَمْٜمٍد دِم فَمْٜمِدهِ »قولُ:   ش.َو

٣م} , يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:أي ٓ ُيقز أن يٗمتؾ ذو ايمٔمٜمد َم٣م دام َمٔم٣مهًدا َ  َي٣مَأهيُّ

ـَ   إِنه  زم٣ِميْمَٔمْٜمدِ  َوَأْوهُمقا}, ووم٣مل سمٔم٣ملم: [1: اظم٣مئدة] {زم٣ِميْمُٔمُٗمقدِ  َأْوهُمقا آََمٛمُقا ايمهِذي

ًٓ  ىَم٣منَ  ايْمَٔمْٜمَد  ُئق ًْ  . [94: اإلهاء] {ََم

                                                           
 .(3682)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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ـِ فَمْٚمٍرو ودم صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ٌِْد اهللهِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ وَم٣مَل:  ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ وَمَتَؾ َُمَٔم٣مَهًدا مَلْ َيِرْح »َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, فَم ََم

غَمِة َأْرزَمِٔمكَم فَم٣مًَم٣م َرائَِح٥َم اجَلٛمه٥ِم, َوإِنه  ًِ ـْ ََم شِرحَيَٜم٣م سُمقصَمُد َِم
(1)

. 

, -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م  َأِِب زَمْ٘مَرةَ ودم ؽمٛمـ أِب داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

َؿ:  َم »وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ وَمَتَؾ َُمَٔم٣مِهًدا دِم نَمغْمِ ىُمٛمِْٜمِف ضَمره ََم

ٛمه٥مَ اهللهُ فمَ  شَٙمْٝمِف اجْلَ
(3)

. 

 (:7/313قاٍ يف عٕٛ املعبٛد )
ََْمِر ضَمِٗمٝمَٗمُتُف. )دِم نَمغْمِ ىُمٛمِْٜمِف(: وَم٣مَل دِم ايمٛمَِّٜم٣مَي٥ِم:  ْٕ  ىُمٛمُْف ا

 َووْمُتُف َووَمْدُرُه. َووِمٝمَؾ: 

ـْ وَمَتَٙمُف دِم نَمغْمِ َووْمتِِف َأْو نَم٣مَي٥ِم َأَْمِرِه ايمهِذي َُيُقَووِمٝمَؾ:  ُز همِٝمِف      نَم٣مَيُتُف َئْمٛمِل ََم

 اْٞمَتَٜمكوَمْتُٙمُف. 

 :  َأْي دِم نَمغْمِ َووْمتِِف َأْو نَم٣مَي٥ِم َأَْمِرِه ايمهِذي َُيُقُز همِٝمِف وَمْتُٙمُف. َووَم٣مَل ايْمَٔمْٙمَٗمِٚملُّ

                                                           
 .(2155)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)

(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو 2828, كالنسائي )(3856)ماـ أبو داكد في سننو أخرجو اإل (1)
اهلل تعالى في صحيح السنن, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم 

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح.1158)
عن يونس عن الحكم * ثم قاؿ النسائي رحمو اهلل: أخبرنا الحسين بن حريث قاؿ حدثنا إسمعيل 

بن األعرج عن األشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "من 
 قتل نفسا معاىدة بغير حلها حـر اهلل عليو الجنة أف يشم ريحها". ثم قاؿ: ىذا حديث صحيح.  
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ٛمه٥َم( َم اهللهُ فَمَٙمْٝمِف اجْلَ ٙمِِٚمكَم )ضَمره ًْ ـَ اظمُْ ـْ َيْدطُمُٙمَٜم٣م َِم ِل ََم َٓ َيْدطُمُٙمَٜم٣م ََمَع َأوه : َأْي 

ـَ  ٣ٌَمئَِر. ايمهِذي هُمقا ايْمَ٘م  قا مَلْ َيْٗمؼَمِ
 إٓ إذا اطمٖمر اظمٔم٣مهد فمٜمده, همٙمقرم إَمر اظمًٙمؿ أن يٗمتٙمف.

ىمٟمن ي٘مقن ؽم٤م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, أو طم٣ميمػ َم٣م فمقهد 

 ., واهلل اظمقهمؼ وفمقومد فمٙمٝمف

  ********** 
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 ]بيان قتل الرجل بالمرأة إذا تعمد قتلها[

ـِ ََم٣ميمٍِؽ  ـْ َوفمَ ) – 1158 َأنه صَم٣مِرَي٥ًم ُوصِمَد َرْأؽُمَٜم٣م »رِض اهلل فمٛمف:  -َأَٞمِس زْم

ـْ َصٛمََع زمِِؽ َهَذا َٟميُمقَه٣م: ََم ًَ , هَم ـِ هُماَلٌن. هُماَلٌن. ضَمتهك  ?وَمْد ُرضه زَمكْمَ ضَمَجَرْي

, هَمَٟمََمرَ  , هَمَٟموَمره ٣م. هَمَٟمْوََمَٟمْت زمَِرْأؽِمَٜم٣م, هَمُٟمطِمَذ ايْمَٝمُٜمقِديُّ  -َرؽُمقُل اهللهِ  َذىَمُروا هَيُقِديًّ

ـِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  شَأْن ُيَرضه َرْأؽُمُف زَمكْمَ ضَمَجَرْي
(1)

ْٖمُظ  . َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف, َوايمٙمه

ٙمِؿٍ  ًْ   (.ظمُِ

 *******************************الشرح:

ايكصاص بني ايسداٍ ٚايٓطا٤, ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ 
 .ٚيف ايعُد 
 قب اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف.وفمٙمٝمف زم

فمعم ومتؾ ايم٘مٌغم زم٣ميمِمٕمغم, وفمٙمٝمف زمقب اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل  يًتدلو

 سمٔم٣ملم دم صحٝمحف.

ىمام , ؾ, وهذا حمؾ إمج٣مع زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿومتؾ اظمرأة زم٣ميمرصم َمٛمف ي٠مطمذأيّم٣م و

 ٞمٗمؾ ذيمؽ اإلَم٣مم ازمـ اظمٛمذر رمحف اهلل سمٔم٣ملم.

 

 

                                                           
 (.18( )1583(, كاإلماـ مسلم )3212أخرجو اإلماـ البخارم ) (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ش.َي٥مً َأنه صَم٣مرِ »قولُ: 

إذا ْمٙمؼ فمعم ايم٘مٌغمة يسمْمٙمؼ فمعم صٕمغمة ايمًـ وهذا دم ايمٕم٣ميم٤م, واجل٣مري٥م: 

 أَم٥م. ىم٣مٞم٦م

ـِ »قولُ:   ش.ُوصِمَد َرْأؽُمَٜم٣م وَمْد ُرضه زَمكْمَ ضَمَجَرْي

 أي ومتٙم٦م هذه اجل٣مري٥م زمرض رأؽمٜم٣م زمكم ضمجريـ.

 (: 11/158قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف غسح َطًِ )
َج٣مَرِة َهِذِه  َووَمْقيُمُف َرَوَخفُ  ُف زم٣ِمحْلِ َج٣مَرِة َوَرمَجَ ُف زم٣ِمحْلِ ـِ َوَروه زَمكْمَ ضَمَجَرْي

يَْمَٖم٣مُظ ََمْٔمٛم٣َمَه٣م َواضِمٌد.  ْٕ  ا

ُف إَِذا َوَوَع َرْأؽَمُف فَمعَم ضَمَجٍر َوُرَِمَل زمَِحَجٍر آطَمَر هَمَٗمْد ُرصِمَؿ َووَمْد ُرضه  َٞمه ِٕ

 َووَمْد ُرِوَخ. 

ُف َرمَجَ  َتِٚمُؾ: َأٞمه ْوِخ8 يمَِٗمْقيمِِف: َووَمْد حَيْ صْمَؿ اظمَْْٔمُروَف ََمَع ايمره شُمؿه َأيْمَٗم٣مَه٣م دِم »َٜم٣م ايمره

 قا .شوَمٙمِٝم٤ٍم 
َٟميُمقَه٣م»قولُ:  ًَ  ش.هَم

 َم٣م زال هب٣م رَمؼ َمـ احلٝم٣مة, ىمام صم٣مء ذيمؽ دم زمٔمض ايمرواي٣مت. إذ

ـْ َصٛمََع زمِِؽ َهَذا»قولُ:   . ش?ََم

ف َمـ همٔمؾ زمف ؽم٠مال اظمٗمتقل إذا وصمد زمف رَمؼ َمـ احلٝم٣مة8 ضمتك ئمر فيُ:

 هذا.
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٣م. هَمَٟمْوََمَٟمْت زمَِرْأؽِمَٜم٣م»قولُ:   ش.هُماَلٌن. هُماَلٌن. ضَمتهك َذىَمُروا هَيُقِديًّ

 . جلريٚم٥ماايمٗمرائـ ايمتل يتقصؾ هب٣م إلم هم٣مفمؾ  لايمٔمٚمؾ زم٣ميمٙمقث, وه فيُ:

ٕهن٣م ص٣مرت دم ووع ٓ سمًتْمٝمع َمٔمف أن سمت٘مٙمؿ فمـ ايمٗم٣مسمؾ وسمذىمر اؽمٚمف, 

8 ضمتك ظم٣م ؽمٚمٔم٦م زمٚمـ ومتٙمٜم٣م, أوَمٟمت همٙمٜمذا ىم٣من يذىمر َل٣م زمٔمض إؽمامء

 زمرأؽمٜم٣م إومراًرا َمٛمٜم٣م فمعم أٞمف هق ايمٗم٣مسمؾ.

همٝم٠مطمذ ايمرصمؾ ويٗمرر فمعم ٞمٖمًف8 هم١من افمؼمف فمعم ٞمٖمًف زمٟمٞمف هق ايمٗم٣مسمؾ 

 يمقصمقد ايمٙمقث., مل ئمؼمف يمزَمتف ايمدي٥م دون ايمٗمِم٣مصفمٚمًدا ومٝمد هب٣م, وإن 

 . ؽمٝمد إديم٥م اإلومرار١مومرار ايمٗم٣مسمؾ وَممموفمٝم٥م ايمٔمٚمؾ زم فيُ:و

 إ إٔ ايكتٌ ٜجبت بجالث١ أَٛز: بٝ
 يث٦ٌم ايمٗمتؾ زمثالشم٥م أَمقر: و

 اإلومرار, وهق أفماله٣م.إول: 

 ايمٌٝمٛم٥م.ايمث٣مِن: 

 ايمٗم٣ًمَم٥م.ايمث٣ميم٧م: 

 وؽمٝمٟميت ضم٘مؿ ايمٗم٣ًمَم٥م دم زم٣مزمف إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم.

 .شهمٟموَمٟمت زمرأؽمٜم٣م»قولُ: 

 ايمٔمٚمؾ زم٣مإلؾم٣مرة إن أهم٣مدت ىمالًَم٣م. فيُ:

, همَ »قولُ:   . شَٟموَمره هَمُٟمطِمَذ ايْمَٝمُٜمقِديُّ
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 أي ظم٣م أطمذ ايمٝمٜمقدي افمؼمف زمٟمٞمف هق ايمٗم٣مسمؾ.

 ويممع يمقرم إَمر أن ي٣ٌمضمثف ضمتك ئمؼمف زمٟمٞمف هق ايمٗم٣مسمؾ.

 بٝإ ٌٖ ٜػسع يٛيٞ األَس إٔ ٜؤدب٘ بايطسب ٚحنٛٙ؟ 
 إن اضمت٣مج إلم زمٔمض ايميب همال ضمرج فمٙمٝمف دم ذيمؽ.و

يمٛمٖمس أَم٣م اؽمتخدام َم٣م يًٚمك زم٣ميمتٔمذي٤م ايم٘مٜمرزم٣مئل, أو ايمذي يُمؼ فمعم ا

 وومد يي هب٣م ضًرا صمًٝماًم, همال يممع ذيمؽ.

َمـ ومٙمع إـم٣مهمر, أو ايميب اظمػمح ايمذي يٖمٗمد َمٔمف اإلٞم٣ًمن ايمقفمل, أو 

 سمٔمذيٌف زمٟمن يٕمٚمر رأؽمف دم اظم٣مء ضمتك ي٘م٣مد أن يٚمقت. 

َأْن ُيَرضه َرْأؽُمُف زَمكْمَ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَمَٟمََمَر َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ: 

ـِ   ش. ضَمَجَرْي

 بٝإ حهِ قتٌ ايكاتٌ بٓفظ اآلي١ اييت قتٌ بٗا: 
 اؽمتدل ايمٔمٙمامء هبذا فمعم أن َمـ ومتٙمف آطمر زمآيم٥م وُمتؾ هب٣م.

 زم٣ميمٙمقاط, أو زم١مدطم٣مل رء دم دزمره واطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ همٝمام إذا ومتٙمف

أهن٣م وايمِمحٝمح أن َمثؾ هذه إهمٔم٣مل ايمٗمٌٝمح٥م ايمتل سمدل فمعم طم٧ٌم هم٣مفمٙمٜم٣م, 

 .سمؼمك

ٖمس أيم٥م ايمتل ومتؾ هب٣م, وهذا إذا أَم٘مـ ذيمؽ أن ايمٗمِم٣مص ي٘مقن زمٛم فيُ: و

 دون سمٔمذي٤م وسمُمقيف.
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 بٝإ يٛ حسم ايكاتٌ املكتٍٛ بايٓاز: 
ـْ َأزمِٝمِف, دم ؽمٛمـ ايمٌٝمٜمٗمل ايمِمٕمرى:  اِء, فَم ـِ ايْمػَمَ ـِ َزيِد زْم َمـ ؿمريؼ فِمْٚمَراَن زْم

َؿ وَم٣مَل:  ِه, َأنه ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ صَمدِّ ـْ فمَ »فَم ـْ ََم ْوٛم٣َم يَمُف, َوََم َض فَمره ره

وْمٛم٣َمهُ  َق  نَمره ـْ نَمره وْمٛم٣َمُه, َوََم َق ضَمره شضَمره
(1)

 .جم٣مهٝمؾيم٘مـ احلدي٧م ؤمٝمػ دم ؽمٛمده  

ومد شم٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمٛمٜمل فمـ ايمتٔمذي٤م و

 زم٣ميمٛم٣مر.

ذه٤م زمٔمض , وومد  فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ اظمثٙم٥موهنك ايمٛمٌل صعم اهلل

 ٙمؿ إلم أن هذا احلدي٧م َمٛمًقخ.أهؾ ايمٔم

 زمام صم٣مء دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهلِل َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف ", وَم٣مَل: -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م زُمَرْيَدةَ 

تِِف زمَِتْٗمَقى  ٥ٍم, َأْوَص٣مُه دِم طَم٣مصه يه َر َأَِمغًما فَمعَم صَمْٝمٍش, َأْو َهِ َؿ إَِذا َأَمه ـْ َوؽَمٙمه  اهللِ, َوََم

                                                           
, كالحديث ضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل (3258)اإلماـ البيهقي في السنن الصغير أخرجو  (1)

( : " ركاه 2/12(, كقاؿ فيو: كقاؿ الحافظ في " التلخيص " )3322تعالى في اإلركاء برقم )
البيهقي في" المعرفة " من حديث عمراف بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيو عن جده كقاؿ: في 

 عض من يجهل , كإنما قالو زياد في خطبتو ".اإلسناد ب
( للبيهقي في " السنن " كفى " المعرفة " كقاؿ عقبو: 2/222كعزاه الزيلعي في " نصب الراية " )

 " قاؿ صاحب " التنقيح ": في ىذا اإلسناد من يجهل حالو كبشر كغيره ".
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ا, شُمؿه وَم٣مَل:  ٙمِِٚمكَم طَمغْمً ًْ ـَ اظمُْ ـْ »ََمَٔمُف َِم انْمُزوا زم٣ِمؽْمِؿ اهللِ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ, وَم٣مسمُِٙمقا ََم

َٓ سَمْٗمُتُٙمقا َويمِٝمًدا َٓ مَتُْثُٙمقا, َو َٓ سَمْٕمِدُروا, َو َٓ سَمُٕمٙمُّقا, َو ...شىَمَٖمَر زم٣ِمهللِ, انْمُزوا َو
(1)

. 

احلدي٧م يمٝمس زمٚمٛمًقخ دم ضمؼ ايمٗم٣مسمؾ,  زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أنذه٤م و

 وأن ايمٗم٣مسمؾ يٗمتؾ زمام ومتؾ زمف.

شَمُٜمْؿ: ٖمل ايمِمحٝمحكم: هم ـْ »َمـ ضمدي٧م َأَٞمس َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, ضَمده َأنه َٞم٣مؽًم٣م َِم

َؿ َوسَمَ٘مٙمهُٚمقا  فُمْ٘مٍؾ َوفُمَرْيٛم٥ََم وَمِدَُمقا اظمَِديٛم٥ََم فَمعَم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ـْ َأْهَؾ ِريٍػ, زم٣ِمإِلؽْم  ْ َٞمُ٘م ٍع, َومَل ٣م ىُمٛمه٣م َأْهَؾ َضْ اَلِم, هَمَٗم٣ميُمقا َي٣م َٞمٌِله اهللهِ: إِٞمه

َؿ زمَِذْوٍد َوَراٍع, »َواؽْمَتْقََخُقا اظمَِديٛم٥ََم,  ْؿ َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه هَمَٟمََمَر ََلُ

زُمقا َمِ  ٣مَوَأََمَرُهْؿ َأْن َْخُْرصُمقا همِٝمِف هَمٝمَمْمَ ٣ٌَمهِن٣َم َوَأزْمَقاَِلَ , هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا ضَمتهك إَِذا ىَم٣مُٞمقا شـْ َأيْم

َؿ,  ِة, ىَمَٖمُروا زَمْٔمَد إؽِْماَلَِمِٜمْؿ, َووَمَتُٙمقا َرافِمَل ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َٞم٣مضِمَٝم٥َم احَلره

ْوَد,  ٌََٙمَغ ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه »َواؽْمَت٣موُمقا ايمذه ٌََٔم٧َم ايمْمهَٙم٤َم دِم آشَم٣مِرِهْؿ, هَم َؿ هَم

ِة ضَمتهك ََم٣مسُمقا  َٚمُروا َأفْمُٝمٛمَُٜمْؿ, َووَمَْمُٔمقا َأْيِدهَيُْؿ, َوسُمِرىُمقا دِم َٞم٣مضِمَٝم٥ِم احَلره ًَ هَمَٟمََمَر هِبِْؿ هَم

ؿْ  شفَمعَم ضَم٣مَِلِ
(3)

 . 

َؿ زمَ "وَم٣مَل وَمَت٣مَدُة:  ْٔمَد َذيمَِؽ ىَم٣مَن حَي٧ُمُّ فَمعَم زَمَٙمَٕمٛم٣َم َأنه ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ـِ اظمُْثَٙم٥مِ  َدوَم٥ِم َوَيٛمَْٜمك فَم  . "ايمِمه

                                                           
 .(1821)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(1581)كاإلماـ مسلم في صحيحو  ( كاللفظ لو,2123)رم في صحيحو أخرجو اإلماـ البخا (3)
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 وي٘مقن ايمٛمٜمل فمـ اظمثٙم٥م طم٣مص زم٣مجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ.

ويٛمٓمر إلم اظمِمٙمح٥م ايمممفمٝم٥م8 هم١من ىم٣مٞم٦م اظمِمٙمح٥م ايمممفمٝم٥م هل إوم٣مَم٥م احلد 

 زمام ومتؾ زمف8 ضمتك ي٘مقن ذيمؽ زصمًرا يمٕمغمه, همال ضمرج دم ذيمؽ.

َم٣م سمٗمدم ذىمره َمـ إهمٔم٣مل ايمٗمٌٝمح٥م اظمخ٣ميمٖم٥م يمٙمديـ, وَمـ ايمٙمقاط, َمع سمرك 

 ., واهلل أفمٙمؿ أو إدطم٣مل رء دم دزمره, وٞمحق ذيمؽ

  ********** 
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 غرامة الفقير في قتل الخطأ[ القول بعدم]

ـْ ) – 1155 ـِ ضُمَِمكْمٍ َوفَم َُٞم٣مٍس »رِض اهلل فمٛمف:  -فِمْٚمَراَن زْم ِٕ َأنه نُماَلًَم٣م 

َُٞم٣مٍس َأنْمٛمَِٝم٣مَء, هَمَٟمسَمقا ايمٛمهٌِله هُمَٗمَراَء ومَ  ِٕ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َْمَع ُأُذَن نُماَلٍم 

ْؿ ؾَمْٝمًئ٣م َٔمْؾ ََلُ شهَمَٙمْؿ َُيْ
(1)

 (.. َرَواُه َأمْحَُد, َوايمثهاَلشَم٥ُم, زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد َصِحٝمٍح 

 *******************************الشرح:

أٌٖ ايعًِ َٔ عدّ ايػسا١َ ع٢ً  ضام املصٓف اذتدٜح يبٝإ َا ذٖب إيٝ٘ بعض
 ايفكري يف ايد١ٜ ٚحنٖٛا .

 (: 345-2/344قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )

َٓ نَمَراََم٥َم فَمعَم ايْمَٖمِٗمغِم. ُف  ِدي٧ُم همِٝمِف َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه  احْلَ

 : ٌَْٝمَٜمِٗملُّ ُف وَم٣مَل ايْم ٓه َأٞمه ٝمِف اظمَْْٚمُٙمقَك هَم١ممِْج٣َمُع َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ إْن ىَم٣مَن اظمَُْراُد زم٣ِميْمُٕماَلِم همِ إ

ٌَتِِف.  ٌِْد دِم َروَم  َأنه صِمٛم٣َمَي٥َم ايْمَٔم

ِله  َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف  -هَمُٜمَق َيُدلُّ َوَاهللهُ َأفْمَٙمُؿ َأنه صِمَٛم٣مَيَتُف ىَم٣مَٞم٦ْم طَمَْمًٟم, َوَأنه ايمٛمٌه

َؿ  َٔمْؾ فَمَٙمْٝمِف ؾَمْٝمًئ٣م8  -َوؽَمٙمه ْ َُيْ اَم مَل ـْ فِمٛمِْدِه إٞمه ُف ايْمَتَزَم َأْرَش صِمَٛم٣مَيتِِف هَمَٟمفْمَْم٣مُه َِم َٞمه ِٕ

فًم٣م زمَِذيمَِؽ.   َُمَتػَمِّ

                                                           
(. كقاؿ اإلماـ 2861(, كالنسائي )2626(, كأبو داكد )228/ 2ركاه أحمد )الحديث صحيح.  (1)

 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح سنن النسائي: إسناده صحيح.
هلل تعالى, إذ لم يركه الترمذم, كال نسبو لو عزك الحافظ الحديثى للثالثة كىْىمه منو رحمو ا«: تنبيو»

 «.الذخائر»كال النابلسي في « التحفة»المزم في 
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 : ْمه٣مِِبُّ َٙمُف اخْلَ ٛم٣َمَي٥ُم طَمَْمًٟم َوىَم٣مَٞم٦ْم َووَمْد مَحَ ا َوىَم٣مَٞم٦ْم اجْلِ ٣مِِنَ ىَم٣مَن ضُمرًّ فَمعَم َأنه اجْلَ

َٔمْؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؾَمْٝمًئ٣م, إ َٓ َئْمِٗمُٙمقَن فَم٣موِمَٙمُتُف هُمَٗمَراَء هَمَٙمْؿ َُيْ ُْؿ  هَنه
ِٕ ٣م  ٣م يمَِٖمْٗمِرِهْؿ َوإَِمه َمه

ٌِْد إْن ىَم٣مَن اظمَْْجٛمِلُّ فَمَٙمْٝمِف مَمُْٙمقىًم٣م  ٛم٣َمَي٥َم ايْمَقاوِمَٔم٥َم فَمعَم ايْمَٔم ٌَْٝمَٜمِٗمّل  -اجْلِ  .-ىَماَم دِم ايْم

ا نَمغْمَ زَم٣ميمٍِغ َوىَم٣مَٞم٦ْم صِمَٛم٣مَيُتُف فَمْٚمًدا همَ  ٣مِِن نُماَلًَم٣م ضُمرًّ َٙمْؿ َُيِْد َووَمْد َيُ٘مقُن اجْلَ

٣مِل َأْو َرآُه فَمعَم فَم٣موِمَٙمتِِف  َٔمْؾ فَمَٙمْٝمِف دِم احْلَ َأْرؾَمَٜم٣م فَمعَم فَم٣موِمَٙمتِِف َوىَم٣مَن هَمِٗمغًما هَمَٙمْؿ َُيْ

َٓ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ  َْم١مِ, َو َٔمْٙمُف فَمَٙمْٝمِف يمَِ٘مْقِن صِمٛم٣َمَيتِِف دِم ضُمْ٘مِؿ اخْلَ هَمَقصَمَدُهْؿ هُمَٗمَراَء هَمَٙمْؿ َُيْ

 قا َوَاهللهُ َأفْمَٙمُؿ. يمَِ٘مْقهِنِْؿ هُمَٗمَراءَ 
اهلل أفمٙمؿ إَم٣م أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أهدره ٕٞمف واظمٔمٛمك و

 ىم٣من ص٣مئاًل وَمٔمتدًي٣م فمٙمٝمف.

وإَم٣م ٕٞمف ىم٣من همٗمغًما َمٔمدًَم٣م يمٝمس فمٛمده رء, همٖمداه ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمـ زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم.

 هتدر, ؽمقاء ىم٣مٞم٦م اجلراضم٣مت زمكم ٣مٕصؾ أن دَم٣مء اظمًٙمٚمكم ٓوإٓ هم

 إنمٛمٝم٣مء, أو ايمٖمٗمراء, أو ىم٣مٞم٦م زمكم ايمٖمٗمراء وإنمٛمٝم٣مء.

ٌْٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ همِٝمَٜم٣م َأنه ايمٛمهْٖمَس }: ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾصمراضم٣مهتؿ َتري دم و َوىَمَت

ُُذِن وَ  ْٕ ُُذَن زم٣ِم ْٕ َْٞمِػ َوا ْٕ َْٞمَػ زم٣ِم ْٕ ِـّ زم٣ِميمٛمهْٖمِس َوايْمَٔمكْمَ زم٣ِميْمَٔمكْمِ َوا ًِّ ـه زم٣ِميم ًِّ ايم

ْ حَيُْ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل اهللهُ  ـْ مَل ٣مَرٌة يَمُف َوََم َق زمِِف هَمُٜمَق ىَمٖمه ـْ سَمَِمده ُروَح وِمَِم٣مٌص هَمَٚم َواجْلُ

 .{هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايمٓمه٣مظمُِقنَ 
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َُٞم٣مٍس َأنْمٛمَِٝم٣مَء, هَمَٟمسمَ »قولُ:  ِٕ َُٞم٣مٍس هُمَٗمَراَء وَمَْمَع ُأُذَن نُماَلٍم  ِٕ قا ايمٛمهٌِله َأنه نُماَلًَم٣م 

ْؿ ؾَمْٝمًئ٣م -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - َٔمْؾ ََلُ  .شهَمَٙمْؿ َُيْ

يمٝمس َمٔمٛمك هذا أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أزمْمؾ أرش 

 .ويم٘مـ فمعم َم٣م سمٗمدم ايمٕمالم, 

 همال هتدر ايمدَم٣مء واجلراضم٣مت, ٓ دم ايمٔمٚمد, وٓ دم اخلْمٟم.

  ********** 
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ت ال يكون إال بعد ]بيان أن القصاص من الجراحا

 البرء[

ـْ ) – 1156 هِ  َوفَم ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف, فَم ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, فَم رِض اهلل فمٛمف:  - ;فَمْٚمِرو زْم

ٌَتِِف, هَمَج٣مَء إلَِم ايمٛمهٌِلِّ » ـَ َرصُماًل زمَِٗمْرٍن دِم ُرىْم صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنه َرصُماًل ؿَمَٔم

أَ »هَمَٗم٣مَل: َأوِمْدِِن. هَمَٗم٣مَل:  - . شُمؿه صَم٣مَء إيَِمْٝمِف. هَمَٗم٣مَل: َأوِمْدِِن, هَمَٟموَم٣مَدُه, شُمؿه شضَمتهك سَمػْمَ

وَمْد هَنَْٝمُتَؽ هَمَٔمَِمْٝمَتٛمِل, هَمَٟمزْمَٔمَدَك »صَم٣مَء إيَِمْٝمِف. هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ! فَمِرصْم٦ُم, هَمَٗم٣مَل: 

ْن ُيْٗمَتصه أَ » -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -شُمؿه هَنَك َرؽُمقُل اهللهِ ش. اهللهُ, َوزَمَْمَؾ فَمَرصُمَؽ 

ٌُفُ  َأ َص٣مضِم ـْ صُمْرٍح ضَمتهك َيػْمَ شَِم
(1)

ْرؽَم٣ملِ  , َوُأفِمؾه زم٣ِمإْلِ اَروُمْْمٛمِلُّ  (.. َرَواُه َأمْحَُد, َوايمده

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ اذتدٚد ال جتسٟ يف 
 رياْٗا.ادتساحات حت٢ تٓدٌَ, ٚذيو يًخرز َٔ ض

همنت ايمٗمِم٣مص دم ضمٝمٛمف,  وومعْمٔم٦م يده, همٙمق يمق أن رصماًل ومُ زمٝم٣من ذيمؽ: 

ٝم٘مقن اظمجٛمل فمٙمٝمف ومد اؽمتقذم ضمٗمف َمـ اجل٣مِن , هموَم٣مت اظمجٛمل فمٙمٝمفاجلٛم٣مي٥م 

 زم٣ميمٗمِم٣مص.

 همال ُيتٚمع ايمٗمِم٣مص, شمؿ زمٔمد ذيمؽ إوم٣مَم٥م احلد فمعم اجل٣مِن.

                                                           
(, كإعاللو باإلرساؿ ال يضره إذ لو شواىد يصح بها. 88/ 2(, كالدارقطني )318ركاه أحمد ) (1)

دة ركم من ع(: »58/ 8كقاؿ ابن التركماني )«. في معناه أحاديث تزيده قوة»كقاؿ الصنعاني: 
 (.3328كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء )«. طرؽ يشد بعضها بعضا
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 .امت َمٛمٜم٣مهم همنت اجلٛم٣مي٥م يم٘مـ يمق أن اظمجٛمل فمٙمٝمف ومْمٔم٦م يده, شمؿ

ٝمف أضم٘م٣مم ومتؾ ايمٔمٚمد, وإن ىم٣من هم١من ىم٣من اجل٣مِن ومد ومْمع َمتٔمٚمًدا8 َتري فمٙم

 طمْمًٟم َتري فمٙمٝمف أضم٘م٣مم ومتؾ اخلْمٟم.ٜم٣م ومْمٔم

 بٝإ حهِ االْتعاز حت٢ ٜربأ ادتسح: 
 ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم وصمقب آٞمتٓم٣مر ضمتك يػمأ اجلرح.وومد 

ف وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم اؽمتح٣ٌمب ذيمؽ8 ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيم

 وؽمٙمؿ اومتص يمف ومٌؾ أن يُمٖمك َمـ صمرضمف.

وايمِمحٝمح أن ايمٛمٜمل دم هذا احلدي٧م يمٙمتحريؿ َمع ؤمػ احلدي٧م8 ٕن 

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ؾمدد فمٙمٝمف زمٔمد ذيمؽ, وظم٣م همٝمف َمـ ايمير 

 ., واهلل اظمًتٔم٣من ايمٔمٓمٝمؿ فمعم اإلٞم٣ًمن

  ********** 
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 ]بيان دية السقط[

ـْ )وَ  – 1157 ـْ  »وَم٣مَل:  -رِض اهلل فمٛمف  -ُهَرْيَرَة  َأِِب فَم اوْمَتَتَٙم٦ِم اَْمَرَأسَم٣مِن َِم

طُْمَرى زمَِحَجٍر, هَمَٗمَتَٙمْتَٜم٣م َوََم٣م دِم زَمْْمٛمَِٜم٣م, هَم٣مطْمَتَِمُٚمقا  ْٕ ٣م ا ُهَذْيٍؾ, هَمَرََم٦ْم إضِْمَداُُهَ

صعم اهلل فمٙمٝمف  -هَمَٗم٢َم َرؽُمقُل اهللهِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -إلَِم َرؽُمقِل اهللهِ 

ةٌ  -ؽمٙمؿ و ٌٌْد َأْو َويمِٝمَدٌة, َووَم٢َم زمِِدَي٥ِم اظمَْْرَأِة فَمعَم فَم٣موِمَٙمتَِٜم٣م.  ;َأنه ِدَي٥َم صَمٛمِٝمٛمَِٜم٣م: نُمره فَم

: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ! ىَمْٝمَػ  َذرِمُّ ـُ ايمٛمه٣مزمَِٕم٥ِم اَْلُ ُؾ زْم ـْ ََمَٔمُٜمْؿ. هَمَٗم٣مَل مَحَ شَمَٜم٣م َويَمَدَه٣م َوََم َوَوره

 َٓ َب, َو َٓ َذِ ـْ  , هَمَٗم٣مَل َيْٕمَرُم ََم , هَمِٚمْثُؾ َذيمَِؽ ُيَْمؾُّ َٓ اؽْمَتَٜمؾه َٓ َٞمَْمَؼ, َو  َأىَمَؾ, َو

٣منِ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -َرؽُمقُل اهللهِ  ـْ إطِْمَقاِن ايْمُ٘مٜمه اَم َهَذا َِم ـْ َأصْمِؾ  ;ش إِٞمه َِم

شؽَمْجِٔمِف ايمهِذي ؽَمَجعَ 
(1)

 (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

: )َوَأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُودَ  – 1161 لُّ
٣مئِ ًَ ٌه٣مسٍ , َوايمٛمه ـِ فَم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم رِض -َِم

ـْ ؾَمِٜمَد وَمَّم٣مَء َرؽُمقِل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  -َأنه فُمَٚمَر  ;-اهلل فمٛمٜمام  -ؽَمَٟمَل ََم

ٛمكِمِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ـُ ايمٛمه٣مزمَِٕم٥ِم, هَمَٗم٣مَل:  ?دِم اجْلَ ُؾ زْم ىُمٛم٦ُْم »وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَم مَحَ

                                                           
( 25( )1581(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )6868أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 كاللفظ لمسلم.
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 , طُْمَرى ... زَمكْمَ اَْمَرَأسَمكْمِ ْٕ ٣م ا زَم٦ْم إضِْمَداُُهَ شهَمَيَ
(1)

َحُف   ا. َوَصحه هَمَذىَمَرُه خُمَْتٌَمً

٣مىمِؿُ  ٌه٣مَن, َواحْلَ ـُ ضِم   (.ازْم

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ َطا٥ٌ: 

 دي٥م ايمًٗمط دم زمْمـ أَمف.حتديد اظمًٟميم٥م إولم: 

 دي٥م ومتؾ اخلْمٟم.ث٣مٞمٝم٥م: اظمًٟميم٥م ايم

 إؽمٗم٣مط احلٗمقق. فمـايمٛمٜمل اظمًٟميم٥م ايمث٣ميمث٥م: 

أهنؿ ٓ يٟمطمذون َمـ فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م إٓ  ٦موإن سمٔمٝمٛم أن ايمدي٥ماظمًٟميم٥م ايمرازمٔم٥م: 

فمـ اظمٕمغمة زمـ ؾمٔم٥ٌم , ودم ايم٣ٌمب ٙمقرشم٥مي٘مقن يمزمؾ اظمغماث , اظمغماث ؾمٝمًئ٣م

 . رِض اهلل فمٛمٜمام دم ايمِمحٝمح وحمٚمد زمـ َمًٙمٚم٥م

ـْ ُهَذْيؾٍ اوْمَتتَ »قولُ:   . شَٙم٦ِم اَْمَرَأسَم٣مِن َِم

 وىم٣مٞمت٣م حت٦م رصمؾ واضمد, أي أن ضم٣مَلام ىم٣من ضم٣مل ايميات. 

ايميب َم٣م يٗمع ٓ ؽمٝمام إن ايمُمت٣مم, ووايميات ومد يٗمع زمٝمٛمٜمـ َمـ ايمٗمت٣مل, و

 ىمـ دم زمٝم٦م واضمد.

                                                           
(, 3521( كأيضا ابن ماجة )33 - 81(, كالنسائي )2683ركاه أبو داكد )الحديث صحيح.  (3)

=        بمسطح, فقتلتها »( بسند صحيح, كتمامو: 686/ 2(, كالحاكم )6282حباف ) كابن
كزاد الحاكم: «. كجنينها, فقضى النبي صلى اهلل عليو كسلم في جنينها بغرة, كأف تقتل بها =
 «.فقاؿ عمر: اهلل أكبر. لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره»
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فمٛمد احل٣مهمظ ازمـ ضمجر رمحف اهلل  فٜمام, وؾمٟمهنام, ىمام زمٝمٛموومد اطمتٙمػ دم أؽمٚم

اِِنُّ  َأطْمَرَج : (946/ 19) همٗم٣مل ايم٣ٌمري همتحدم سمٔم٣ملم  ـْ  ايمْمهػَمَ  اظمَْٙمِْٝمِح  َأِِب  ؿَمِريِؼ  َِم

ـِ  ـِ  ُأؽَم٣مََم٥مَ  زْم َذرِمِّ  فُمَٚمغْمٍ  زْم ـْ  اَْلُ ـُ  مَحَُؾ  يَمفُ  ُيَٗم٣مُل  َرصُمٌؾ  همِٝمٛم٣َم ىَم٣منَ  وَم٣مَل  َأزمِٝمفِ  فَم  ََم٣ميمٍِؽ  زْم

٣م اَْمَرَأسَم٣منِ  يَمفُ  طُْمَرى ُهَذيمِٝمه٥مٌ  إضِْمَداُُهَ ْٕ ٥مٌ  َوا زَم٦ِم همَ  فَم٣مَِمِريه َذيمِٝمه٥مُ  َيَ ـَ  اَْلُ ٥مِ  زَمْْم  ايْمَٔم٣مَِمِريه

٣مِرُث  َوَأطْمَرصَمفُ  ـْ  احْلَ ْ  هَمَٟمْرؽَمَٙمفُ  اظمَْٙمِْٝمِح  َأِِب  ؿَمِريِؼ  َِم ـْ  َيُٗمْؾ  مَل  مَحََؾ  َأنه  َويَمْٖمُٓمفُ  َأزمِٝمفِ  فَم

ـَ  اِِنُّ  َوَأطْمَرَج  فمٖمٝمػ َوأم َمٙمٝمَ٘م٥م اَْمَرَأسَم٣منِ  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ايمٛمه٣مزمَِٕم٥مِ  زْم ـْ  ايمْمهػَمَ  ؿَمِريِؼ  َِم

ـِ  فَمْقنِ  ٣م ُيَٗم٣مُل  َِمٛمه٣م َواَْمَرَأةٌ  َُمَٙمْٝمَ٘م٥مُ  ُأطْمتِل ىَم٣مَٞم٦ْم  وَم٣مَل  فُمَقْيؿٍ  زْم  زمِٛم٦ُْم  فَمِٖمٝمٍػ  ُأمُّ  ََلَ

وٍح  ٦َم  ََمْنُ ـِ  مَحَؾِ  حَتْ زَم٦ْم  ايمٛمه٣مزمَِٕم٥مِ  زْم  ِرَواَي٥م دِم  َوَوومع َمٙمٝمَ٘م٥م فمٖمٝمػ أم هَمَيَ

ٌه٣مس زمـ فَمـ فِمْ٘مِرََم٥م ٥م َهِذه آطمر دِم  فَم ٌه٣مس زمـ ٣مَل ومَ  ايْمِٗمِمه  َمٙمٝمَ٘م٥م إضِْمَداَُه٣م فَم

طُْمَرى ْٕ ًٓ  فَمَٙمْٝمفِ  َووَمْٖم٦ُم  ايمهِذي َوَهَذا َداُودَ  َأزُمق َأطْمَرصَمفُ  فمٖمٝمػ أم َوا  ََمٛمُْٗمق

طَمرِ  ْٔ ْمِٝم٤ُم  صَمَزمَ  َوزم٣ِم ٌَْٜماَمِت  دِم  اخْلَ اِح  زَمْٔمُض  َوَزادَ  اظمُْ ٍػ  ُأمُّ  َووِمٝمَؾ  ايْمُٔمْٚمَدةِ  ُذه  َُمَ٘مٙمه

  َ٘م٥َم. اهـَُمَٙمٝمْ  ُأمُّ  َووِمٝمَؾ 

طُْمَرى زمَِحَجرٍ »قولُ:  ْٕ ٣م ا  .شهَمَرََم٦ْم إضِْمَداُُهَ

 ٓ يٗمتؾ دم ايمٕم٣ميم٤م, وإٞمام أرادت صمراضمتٜم٣م. فوَمثٙم

 ِم٣مأي زمٔم شأهن٣م ضزمتٜم٣م زمٔمٚمقد همًْم٣مط»وومد صم٣مء دم زمٔمض ايمرواي٣مت: 

 نمٙمٝمٓم٥م وَم٣م دم زم٣مهب٣م.

 ش.هَمَٗمَتَٙمْتَٜم٣م َوََم٣م دِم زَمْْمٛمَِٜم٣م»قولُ: 
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 َم٣م دم زمْمٛمٜم٣م َمـ ايمقيمد زم٤ًٌم ايميب.أي أهن٣م ومتٙم٦م اظمرأة, وَم٣مت 

ّٝا َٔ بطٔ أَ٘ ثِ َات:   بٝإ د١ٜ ايٛيد يٛ خسج ح
 يمق طمرج ايمقيمد ضمًٝم٣م َمـ زمْمـ أَمف شمؿ َم٣مت ىم٣مٞم٦م دم ايمدي٥م ىم٣مَمٙم٥م.و

َم٣مت دم زمْمـ  ضم٘مؿ ٕٞمف وإٞمام ضم٘مؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمام

 أَمف ومٌؾ أن يًتٜمؾ ص٣مرطًم٣م, وْخرج زمحٝم٣مة َمًتٗمرة.

 ش. -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَم٣مطْمَتَِمُٚمقا إلَِم َرؽُمقِل اهللهِ » قولُ:

 رهمع ايمٗمّم٣مي٣م إلم احل٘م٣مم, وَمـ يٛمقهبؿ. فيُ:

ٕن فمدم ايم٦ٌم دم َمثؾ هذه ايمٗمّم٣مي٣م ي٠مدي إلم همتح زم٣مب ايممم, وإزه٣مق 

 إٞمٖمس.

ةٌ َأنه ِدَي٥َم صَمٛمِٝمٛمَِٜم٣م: نمُ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَمَٗم٢َم َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ:   ره

ٌٌْد َأْو َويمِٝمَدٌة   ش. فَم

ومٝمٚم٥م, ومٝمٚم٥م فمٌد, أو  تفٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم ديأي صمٔمؾ ايمٛمٌل صعم اهلل فم

 ويمٝمدة وهل اجل٣مري٥م.

 ش. َووَم٢َم زمِِدَي٥ِم اظمَْْرَأِة فَمعَم فَم٣موِمَٙمتَِٜم٣م»قولُ: 

زمٟمن دي٥م اظمرأة اظمٗمتقيم٥م سم٘مقن فمعم فم٣مومٙم٥م اظمرأة ايمٗم٣مسمٙم٥م8 ٕن  ضم٘مؿأي وم٢م: 

 .ف فمٚمد ؾمٌايمٗمتؾ 

 ظمرأة, وٓ يٙمزم أن ي٘مقٞمقا َمـ ايمقرشم٥م.ايمرصمؾ, أو اأومرزم٣مء وايمٔم٣مومٙم٥م: 
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ـْ ََمَٔمُٜمؿْ »قولُ:  شَمَٜم٣م َويَمَدَه٣م َوََم  ش. َوَوره

أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ صمٔمؾ َمغماشمٜم٣م يمقيمده٣م, وَمـ 

َمٔمٜمؿ: ىم٣ميمزوج يمف ايمرزمع يمقصمقد إزمٛم٣مء, وإب إن وصمد يمف ايمًدس, وإم 

 صمدت َل٣م ايمًدس, وه٘مذا.إن و

َذرِمُّ »قولُ:  ـُ ايمٛمه٣مزمَِٕم٥ِم اَْلُ ُؾ زْم  . شهَمَٗم٣مَل مَحَ

ـُ  مَحَُؾ  ُهقَ  ٣مءِ  زمَِٖمْتِح  َومَحٌَؾ  ايمٛمه٣مزمَِٕم٥مِ  زمـ ََم٣ميمِِؽ  زْم  َواظمِْٝمِؿ . اظمُْْٜمَٚمَٙم٥مِ  احْلَ

َٓ ٞمَ »قولُ:  َٓ َأىَمَؾ, َو َب, َو َٓ َذِ ـْ  َٓ َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ! ىَمْٝمَػ َيْٕمَرُم ََم َْمَؼ, َو

 ش. اؽْمَتَٜمؾه 

, دم زمْمـ أَمف, مل يٟمىمؾ ٣ميزال ؽمٗمْم وهق ٓأي ىمٝمػ ئمْمل ايمٕمرم فمعم صمٛمكم 

فمْم٣مس, أو زمام يًتٜمؾ ْمؼ ويت٘مٙمؿ, ومل يًتٜمؾ زمٌماخ, أو ومل يممب, ومل يٛم

 زمف ايمِمٌل فمٛمد طمروصمف َمـ زمْمـ أَمف.

 ش. هَمِٚمْثُؾ َذيمَِؽ ُيَْمؾُّ »قولُ: 

 . رآهال دي٥م يمف همٝمف, وهذا رأي همأي هيدر, 

وَلذا أٞم٘مر فمٙمٝمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ هذا ايمرأي اظمخ٣ميمػ 

 يمٙمديمٝمؾ. 

ـْ إطِْمَقاِن »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ "قولُ:  اَم َهَذا َِم إِٞمه

٣منِ  ـْ َأصْمِؾ ؽَمْجِٔمِف ايمهِذي ؽَمَجعَ  ;ش ايْمُ٘مٜمه  . "شَِم
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وؽمٙمؿ أٞم٘مر ؽمجٔمف ايمذي أراد زمف  أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف

 إزمْم٣مل احلؼ.

 وايمًجع اظمذَمقم: هق ايمذي ي٘مقن إلزمْم٣مل احلؼ, أو إضمٗم٣مق ايم٣ٌمؿمؾ.

ؿمؾ, همٙمٝمس زمٚمذَمقم, إزمْم٣مل ايم٣ٌميمًجع ايمذي ي٘مقن إلضمٗم٣مق احلؼ, أو أَم٣م ا

 . حمٚمقد زمؾ

ٌه٣مسٍ »قولُ:  ـِ فَم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم : َِم لُّ
٣مئِ ًَ  -نه فُمَٚمَر أَ  ;َوَأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد, َوايمٛمه

ـْ ؾَمِٜمَد وَمَّم٣مَء َرؽُمقِل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  دِم  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ؽَمَٟمَل ََم

ٛمكِمِ  ـُ ايمٛمه٣مزمَِٕم٥ِم, هَمَٗم٣مَل:  ?اجْلَ ُؾ زْم زَم٦ْم »وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَم مَحَ , هَمَيَ ىُمٛم٦ُْم زَمكْمَ اَْمَرَأسَمكْمِ

ا طُْمَرى ... هَمَذىَمَرُه خُمَْتٌَمً ْٕ ٣م ا ٣مىمِؿُ . وَ شإضِْمَداُُهَ ٌه٣مَن, َواحْلَ ـُ ضِم َحُف ازْم  . شَصحه

٣م همٔميُمٜمد يمف َم٣م دم ايمِمحٝمح  هَتَ زَم٦ِم اَْمَرَأٌة َضه ٥ٌََم, وَم٣مَل: َضَ ـِ ؾُمْٔم ـِ اظمُِْٕمغَمِة زْم

َٝم٣مٞمِٝمه٥ٌم, وَم٣مَل: هَمَجَٔمَؾ  ٣م حِلْ ٌْعَم, هَمَٗمَتَٙمْتَٜم٣م, وَم٣مَل: َوإضِْمَداُُهَ َْم٣مٍط َوِهَل ضُم ًْ زمَِٔمُٚمقِد هُم

ًة ظم٣َِم دِم َرؽُمقُل اهللِ َصعمه  ٥ٌَِم ايْمَٗم٣مسمَِٙم٥ِم, َونُمره َؿ ِدَي٥َم اظمَْْٗمُتقيَم٥ِم فَمعَم فَمَِم  اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

 َٓ َب, َو َٓ َذِ َٓ َأىَمَؾ, َو ـْ  ٥ٌَِم ايْمَٗم٣مسمَِٙم٥ِم: َأَٞمْٕمَرُم ِدَي٥َم ََم ـْ فَمَِم زَمْْمٛمَِٜم٣م, هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ َِم

؟ هَمَٗم٣مَل رَ  , هَمِٚمْثُؾ َذيمَِؽ ُيَْمؾُّ َأؽَمْجٌع »ؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ: اؽْمَتَٜمؾه

فَْمَراِب؟ ْٕ ْجِع ا ًَ َي٥مَ ش ىَم  .وَم٣مَل: َوصَمَٔمَؾ فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ايمدِّ

ْمه٣مِب ايمٛمه٣مَس دِم إَِْماَلِص  ـُ اخْلَ ـِ خَمَْرََم٥َم, وَم٣مَل: اؽْمَتَُم٣مَر فُمَٚمُر زْم َقِر زْم ًْ
ِ ـِ اظمْ فَم

ـُ ؾُم  ٥ٌََم: اظمَْْرَأِة, هَمَٗم٣مَل اظمُِْٕمغَمُة زْم َؿ وَم٢َم همِٝمِف »ْٔم ؾَمِٜمْدُت ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه
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ٌٍْد َأْو َأََم٥مٍ  ٍة فَم ُد شزمُِٕمره ـْ َيُْمَٜمُد ََمَٔمَؽ, وَم٣مَل: هَمَُمِٜمَد حُمَٚمه , وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر: اْئتِٛمِل زمَِٚم

ٙمَٚم٥مَ  ًْ ـُ ََم  أطمرصمف َمًٙمؿ زْم

 

  ********** 
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الجراحات إال أن و الدماء]بيان وجوب القصاص في 

 يقع العفو[

ـْ ) – 1161 زَمٝمَِّع زمِْٛم٦َم ايمٛمهْيِ »رِض اهلل فمٛمف:  -َأَٞمٍس َوفَم َتُف  -َأنه ايمرُّ  -فَمٚمه

َْرَش, هَمَٟمزَمْقا, هَمَٟمسَمْقا  ْٕ ٌُقا إيَِمْٝمَٜم٣م ايْمَٔمْٖمَق, هَمَٟمزَمْقا, هَمَٔمَرُوقا ا ْت شَمٛمِٝمه٥َم صَم٣مِرَي٥ٍم, هَمَْمَٙم ىَمَنَ

ٓه ايْمِٗمَِم٣مَص, هَمَٟمََمَر َرؽُمقُل اهللهِ  -اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ صعم  -َرؽُمقَل اهللهِ   -َوَأزَمْقا إِ

: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ!  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ـُ ايمٛمهْيِ زم٣ِميْمِٗمَِم٣مِص, هَمَٗم٣مَل َأَٞمُس زْم

زَمٝمِّعِ  َٓ سُمْ٘مَنُ شَمٛمِٝمهُتَٜم٣م ?َأسُمْ٘مَنُ شَمٛمِٝمه٥ُم ايمرُّ  , ؼِّ , َوايمهِذي زَمَٔمَثَؽ زم٣ِمحْلَ , هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َٓ

هَمَرِِضَ ايْمَٗمْقُم, ش. َي٣م َأَٞمُس! ىمَِت٣مُب اهللهِ: ايْمِٗمَِم٣مُص »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -

َؿ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -هَمَٔمَٖمْقا, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  ًَ ـْ يَمْق َأوْم ٣ٌَمِد اهللهِ ََم ـْ فِم إِنه َِم

هُ  زََمره َٕ شفَمعَم اهللهِ 
(1)

ٌَُخ٣مِريِّ . َُمتهَٖمٌؼ  ْٖمُظ يمِْٙم  (.فَمَٙمْٝمِف, َوايمٙمه

 *******************************الشرح:

يمٌٝم٣من وصمقب ايمٗمِم٣مص دم ايمدَم٣مء, ؽم٣مق اظمِمٛمػ رمحف اهلل سمٔم٣ملم احلدي٧م 

 اجلراضم٣مت, إٓ أن يٗمع ايمٔمٖمق.و

َٓ حُي٤ِمُّ }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :   ُف  ـْ فَمَٖم٣م َوَأْصَٙمَح هَمَٟمصْمُرُه فَمعَم اهللهِ إِٞمه  هَمَٚم

 .{ايمٓمه٣مظمكِِمَ 

 بٝإ إٔ ايعفٛ ع٢ً دزدات: 
                                                           

 (.1586كاإلماـ مسلم في صحيحو ) (,3862أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)
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 ايمٗمِم٣مص وايمدي٥م َمًٔم٣م. دمايمٔمٖمق ي٘مقن أن إول: 

 ي٘مقن َمـ ايمٗمِم٣مص إلم ايمدي٥م.أن ايمث٣مٞمٝم٥م: 

 أن ئمٖمق فمـ زمٔمض ايمدي٥م .ايمث٣ميم٧م: 

زَمٝمَِّع زمِٛم٦َْم ايمٛمهْيِ »قولُ:  َتُف  -َأنه ايمرُّ  ش. -فَمٚمه

 وفمٚم٥م ايمٛمي, زمـ أٞمس أطم٦م إٞمِم٣مري٥م, ضمرام زمـ زيد زمـ وٚمّمؿ زمـ

 زمـ فمّدي زمٛمل َمـ وؽمّٙمؿ, وهل فمٙمٝمف اهلله صعّم  اهلله  رؽمقل طم٣مدم َم٣ميمؽ زمـ أٞمس

 .هاوم٥م  زمـ ضم٣مرشم٥م وايمدة وهل ايمٛمج٣مر,

ايمِمح٣مزمٝم٣مت رِض اهلل فمٛمٜمـ أمجٔمكم, إٓ أهن٣م رِض اهلل فمٛمٜم٣م وومع  ةَمـ طمغم

 زمٝمٛمٜم٣م وزمكم صم٣مري٥م زمٔمض ايمًمء.

ْت شَمٛمِٝمه  همرَمتٜم٣م زمحجرة »قولُ:   ش.٥َم صَم٣مِرَي٥مٍ ىَمَنَ

 ايمثٛمٝم٥م دم إؽمٛم٣من .

ٌُقا إيَِمْٝمَٜم٣م ايْمَٔمْٖمَق, هَمَٟمزَمْقا»قولُ:   ش. هَمَْمَٙم

وهذا هق دأب ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َم٣م رهمع إيمٝمف رء إٓ 

 ؿمٙم٤م همٝمف ايمٔمٖمق.

همٚمٌدأ احلٙمقل ؿمٙم٤م ايمٔمٖمق8 هم١من مل يتؿ ايمٔمٖمق هم٣ميمِمٙمح, هم١من مل يتؿ ايمِمٙمح 

 مل ي٘مـ هم٣ميمٗمِم٣مص وهذا دم ايمٔمٚمد. هم٣ميمدي٥م أو إرش, هم١من

 أن ايمٗمِم٣مص ضمؼ يمألويمٝم٣مء.  وفيُ:
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وإن ضمِمؾ زمكم إويمٝم٣مء طمالف دم ايمٔمٖمق وايمتٛم٣مزل, وسمٛم٣مزل زمٔمّمٜمؿ, أو 

سمٛم٣مزيم٦م اَمرأة, أو واضمد ممـ يرث اظمٗمتقل, هم١من ايمٗمِم٣مص يًٗمط, وٓ يٌٗمك 

 إٓ ايمدي٥م.

 (:18188) فكد دا٤ يف َصٓف اإلَاّ عبد ايسشام ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل بسقِ
ـَ  ـِ َوْه٤ٍم , َأنه فُمَٚمَر زْم ـْ َزْيِد زْم فَْمَٚمِش , فَم ْٕ ـِ ا َمـ ؿمريؼ ََمْٔمَٚمٍر , فَم

ْمه٣مِب  ُرهمَِع إيَِمْٝمِف َرصُمٌؾ وَمَتَؾ َرصُماًل , هَمَٟمَراَد َأْويمَِٝم٣مُء اظمَْْٗمُتقِل  -رِض اهلل فمٛمف-اخْلَ

ـْ وَمْتَٙمُف , هَمَٗم٣ميَم٦ْم ُأطْم٦ُم اظمَْْٗمُتقِل: َوِهَل اَْمَرَأُة ايْمٗمَ  تِل َِم ـْ ضِمِمه ٣مسمِِؾ: وَمْد فَمَٖمْقُت فَم

ـَ ايْمَٗمْتؾِ »َزْوصِمل , هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر:  صُمُؾ َِم  .شفُمتَِؼ ايمره

 (:18187ٚدا٤ أّٜطا بسقِ )

ْمه٣مِب رِض اهلل فمٛمف ُرهمَِع إيَِمْٝمِف  ـَ اخْلَ ـْ وَمَت٣مَدَة , َأنه فُمَٚمَر زْم َمـ ؿمريؼ ََمْٔمَٚمٍر , فَم

ـِ َرصُمٌؾ وَمَتَؾ َرصُماًل , هَمَج٣مَء أَ  زْم ِٓ ْويمَِٝم٣مُء اظمَْْٗمُتقِل , َووَمْد فَمَٖم٣م َأضَمُدُهْؿ , هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر 

ُٔمقٍد رِض اهلل  ًْ ـُ ََم ُٔمقٍد رِض اهلل فمٛمٜمام َوُهَق إلَِم صَمٛمٌِِْف: ََم٣م سَمُٗمقُل؟ هَمَٗم٣مَل ازْم ًْ ََم

ـَ ايْمَٗمْتؾِ »فمٛمف: َأوُمقُل:  ُف وَمْد ُأضْمِرَز َِم َب فَمعَم ىَمتِِٖمِف شُمؿه ش إِٞمه ىُمٛمَْٝمٌػ »وَم٣مَل:  وَم٣مَل: هَمَيَ

 ش.َُمٙمَِئ فِمْٙماًم 

 بٝإ إٔ َٔ تٓاشٍ عٔ ايكصاص ٜطُٔ ْصٝب ايٛزث١ ايباقني َٔ ايد١ٜ: 
 إٓ أن ايمٔم٣مدم فمـ ومِم٣مص ايمٗم٣مسمؾ يّمٚمـ ٞمِمٝم٤م ايمقرشم٥م ايم٣ٌمومكم َمـ ايمدي٥م.

 يمق أن اَمرأًة سمٛم٣مزيم٦م فمـ ومِم٣مص رصمؾ وىم٣مٞم٦م َمـ ورشم٥م اظمٗمتقل.همٚمثاًل: 
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, أو َل٣م ايمثٚمـ إن يمف ويمددي٥م, إن مل ي٘مـ هم١من ىم٣مٞم٦م زوصم٥م همٙمٜم٣م ايمرزمع َمـ ايم

 .همٝمخِمؿ َمـ ديتف َمٗمدار َم٣م وومع همٝمف ايمٔمٖمق ويمدىم٣من يمف 

َْرَش »قولُ:  ْٕ  ش. هَمَٔمَرُوقا ا

 أي َمٗم٣مزمؾ ىمن ايمثٛمٝم٥م.

ٓه  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَمَٟمزَمْقا, هَمَٟمسَمْقا َرؽُمقَل اهللهِ »قولُ:  َوَأزَمْقا إِ

 ش. ايْمِٗمَِم٣مَص 

 ٕن ايمٗمِم٣مص ضمؼ َلؿ.

 . شزم٣ِميْمِٗمَِم٣مصِ  –صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَمَٟمََمَر َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ: 

 اهلل فمز وصمؾ. ضم٘مؿٜمق هم

ُ٘مْؿ }وومد وم٣مل اهلل فمز وصمؾ :  ٣ٌَمِب يَمَٔمٙمه يَْم ْٕ َويَمُ٘مْؿ دِم ايْمِٗمَِم٣مِص ضَمَٝم٣مٌة َي٣م ُأورِم ا

 .{سَمتهُٗمقنَ 

ـُ ايمٛمهْيِ »قولُ:   ش.هَمَٗم٣مَل َأَٞمُس زْم

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف هلل فمٛمف , وومتؾ َمع ايمٛمٌل صعم اهللفمؿ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ رِض ا

 . وؽمٙمؿ دم يقم أضمد

زَمٝمِّعِ »قولُ:   ش. ?َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ! َأسُمْ٘مَنُ شَمٛمِٝمه٥ُم ايمرُّ

 فمعم وسم٘من يمالؽمتٖمٜم٣مم, همِٝمفِ  اَْلٚمَزة: (961/ 19) ايمٗم٣مري وم٣مل دم فمٚمدة

ع, ضم٘مؿ أٞمس ُيٛم٘مر َومل اظمَْْجُٜمقل, ِصٝمَٕم٥م ْ  ومٌؾ َِمٛمْفُ  ىَم٣منَ  َذيمِؽ َأن رَوايمٓمه٣مهِ  ايمممه
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ؿ ايمتهْخٝمغِم َوـمـ( ايْمٗمِم٣مص اهلل ىمت٣مب) َأن ئمرف َأن  َوايمدي٥م, ايْمٗمِم٣مص زَمكم ََلُ

 َذيمِؽ وَم٣مَل  َأو َوؽمٙمؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهلل صعم اهلل, َرؽُمقل َمـ آؽمتُمٖم٣مع َُمَراده ىَم٣منَ  َأو

 ئْمُٖمق َأن ٌفومٙم دِم  ويٙمٗمل طمِمٚمٜم٣م ُيْرِِض  َأن سَمَٔم٣ملَم  اهلل همّمؾ َمـ ورصم٣مء سمقومٔم٣مً 

,: ىمٙمٚم٥م: ايمْمهٝمٌِِّلّ  َووَم٣مَل . فَمٛمَْٜم٣م  ٞمٖمل زمؾ يمْٙمح٘مؿ ردا يَمْٝمَس  ,( َواهلل َٓ : )وَمْقيمف دِم  َٓ

٣ٌَمر( سُم٘من َٓ : )َويَمٖمظ. يمُقوُمقفمف  فِمٛمْد يَمفُ  ىَم٣منَ  زماَِم  َوَذيمَِؽ  ايْمُقوُمقع, فمدم فَمـ إطِْم

 َويمَذيمِؽ ايْمَٔمٖمق, يٙمٜمٚمٜمؿ زمؾ ْخٝمٌف, َٓ  َأٞمف ضَمٗمف دِم  ويمْمٖمف اهلل زمِٖمّمؾ ايمثَِّٗم٥م َمـ اهلل

 اهلل فمعم أومًؿ يَمق َمـ اهلل فم٣ٌمد َمـ إِن: )َوؽمٙمؿ فَمَٙمْٝمفِ  اهلل صعم اهلل, َرؽُمقل وَم٣مَل 

  . اهـ (ٕزمّره

َٓ سُمْ٘مَنُ شَمٛمِٝمهُتَٜم٣م»قولُ:   , ؼِّ , َوايمهِذي زَمَٔمَثَؽ زم٣ِمحْلَ  . شَٓ

فمٙمٝمف ٛمٌل صعم اهلل وومًٚم٥م رِض اهلل فمٛمف يمٝمس همٝمف افمؼماض فمعم ضم٘مؿ ايم

 . وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

َي٣م َأَٞمُس! ىمَِت٣مُب اهللهِ: »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ "قولُ: 

 . "شايْمِٗمَِم٣مُص 

ضم٘مؿ اهلل فمز وصمؾ ايمذي أٞمزيمف , وايمذي همروف فمعم فم٣ٌمده اظم٠مَمٛمكم  أي

 وهذا دم ايمٔمٚمد.

 ش. هَمَرِِضَ ايْمَٗمْقُم, هَمَٔمَٖمْقا»قولُ: 

 , وفمٖمقا فمٛمٜم٣م, رِض اهلل فمٛمٜمؿ أمجٔمكم.أي أهنؿ َت٣موزوا فمٛمٜم٣م
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ـْ يَمْق »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ:  ٣ٌَمِد اهللهِ ََم ـْ فِم إِنه َِم

هُ  زََمره َٕ َؿ فَمعَم اهللهِ  ًَ   ش.َأوْم

 أهم٣مده احل٣مهمظ دم ايمٖمتح. ومٝمؾ يَمق َدفَم٣م ٕصم٣مزمف َوومٝمؾ فمعم ـَم٣مهره

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

*******  *** 
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 [وما يترتب عليها ]بيان أنواع القتل

ـِ ) – 1169 ٌه٣مٍس َوفَم ـِ فَم صعم  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ ازْم

ٝمه٣م زمَِحَجٍر, َأْو ؽَمْقٍط, َأْو فَمًِم٣م, هَمَٔمَٙمْٝمِف »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ٝمه٣م َأْو ِرَمِّ ـْ وُمتَِؾ دِم فِمٚمِّ ََم

ـْ ضَم٣مَل ُدوَٞمُف هَمَٔمَٙمْٝمِف يَمْٔمٛم٥َُم اهللهِفَمْٗمُؾ اخلَْ  ـْ وُمتَِؾ فَمْٚمًدا هَمُٜمَق وَمَقٌد, َوََم شَْم١مِ, َوَِم
(1)

 .

ـُ ََم٣مصَمْف, زم١ِمؽِْمٛم٣َمٍد وَمِقيٍّ  , َوازْم لُّ
٣مئِ ًَ  .(َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد, َوايمٛمه

 *******************************الشرح:

 إ أْٛاع ايكتٌ.ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝ

 ايمٗمتؾ شمالشم٥م أٞمقاع فمٛمد مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ.و

 ومتؾ ايمٔمٚمد.إول: 

 ومتؾ ؾمٌف ايمٔمٚمد.ايمث٣مِن: 

                                                           
(, كابن 26ك  26 - 22/ 8(, كالنسائي )2626. ركاه أبو داكد )الحديث الراجح فيو اإلرساؿ (1)

(, من طريق سليماف بن كثير العبدم, عن عمرك بن دينار, عن طاكس, عن ابن 2526ماجو )
عين, ال يقبل اهلل منو صرفا كال كالمالئكة كالناس أجم»عباس رضي اهلل عنهما, مرفوعا بو. كتمامو: 

(, 338كىو في أحاديث معلة ظاىرىا الصحة لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )«. عدال
كقاؿ فيو: ىذا الحديث بهذا السند محتمل للتحسين, كلكن سليماف بن كثير خالف سفياف بن 

نا حماد ح كحدثنا ابن ( حدثنا محمد بن عبيد حدث381ص13عيينة. قاؿ أبو داكد رحمو اهلل )ج
عن عمرك عن طاكس قاؿ من قتل. كقاؿ ابن عبيد قاؿ:  -كىذا حديثو  -السرح حدثنا سفياف 

قاؿ رسوؿ اهلل صىلَّى اللَّوي عىلىْيًو كعلى آلو كىسىلَّمى ... الحديث. فسليماف بن كثير شاذ, إذ قد خالف 
في عمرك بن دينار, فيكوف الراجح من ىو أرجح منو, كىو سفياف بن عيينة, كسفياف أثبت الناس 

أنو من قوؿ طاكس أك مرفوعان مرسالن. كالحديث صححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في 
 صحيح أبي داكد.
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 ومتؾ اخلْمٟم.ايمث٣ميم٧م: 

ـٍ َأْن }همٗمد ذىمرُه٣م اهلل فمز وصمؾ  زمٗمقيمف: همٟمَم٣م ايمٔمٚمد واخلْمٟم:  َوََم٣م ىَم٣مَن ظم٠ُِْمَِم

ـْ وَمَتَؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم طَمْمَ  ٓه طَمَْمًٟم َوََم َٚم٥ٌم َيْٗمُتَؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم إِ ٙمه ًَ ٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم َوِدَي٥ٌم َُم ًٟم هَمَتْحِريُر َروَم

٥ٌٍَم  ـٌ هَمَتْحِريُر َروَم ـْ وَمْقٍم فَمُدوٍّ يَمُ٘مْؿ َوُهَق َُم٠ْمَِم وُمقا هَم١مِْن ىَم٣مَن َِم ده ٓه َأْن َيِمه إلَِم َأْهٙمِِف إِ

 ًَ ـْ وَمْقٍم زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َوزَمْٝمٛمَُٜمْؿ َِمٝمَث٣مٌق هَمِدَي٥ٌم َُم ِريُر َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم َوإِْن ىَم٣مَن َِم َٚم٥ٌم إلَِم َأْهٙمِِف َوحَتْ ٙمه

ـَ اهللهِ َوىَم٣مَن اهللهُ فَمٙمِٝماًم  ـِ َُمَتَت٣مزمَِٔمكْمِ سَمْقزَم٥ًم َِم ْ َُيِْد هَمِِمَٝم٣مُم ؾَمْٜمَرْي ـْ مَل ٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم هَمَٚم َروَم

ًدا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمهُؿ طَم٣ميمًِدا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم ا* ضَم٘مِٝماًم  ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ هللهُ َوََم

 [.79-79]ايمٛم٣ًمء: { فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمده يَمُف فَمَذازًم٣م فَمٓمِٝماًم 

 (: 464-2/463قاٍ اإلَاّ ايفٛشإ حفع٘ اهلل يف املدًص ايفكٗٞ )
همث٦ٌم دم ايمًٛم٥م اظمْمٜمرة8 ىمام دم ضمدي٧م فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م وأَم٣م ؾمٌف ايمٔمٚمد8 

فمٗمؾ » وؽمٙمؿ وم٣مل:فمـ أزمٝمف فمـ صمده رِض اهلل فمٛمٜمام8 أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

ؾمٌف َمٕمٙمط َمثؾ فمٗمؾ ايمٔمٚمد, وٓ يٗمتؾ ص٣مضمٌف, وذيمؽ أن يٛمزو ايمُمٝمْم٣من زمكم 

 , رواه أمحد وأزمق داود.شايمٛم٣مس, همت٘مقن دَم٣مء دم نمغم وٕمٝمٛم٥م وٓ محؾ ؽمالح

وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو رِض اهلل فمٛمٜمام أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

ًقط وايمٔمِم٣م همٝمف َمئ٥م َمـ اإلزمؾ, أٓ إن ومتٝمؾ اخلْمٟم ؾمٌف ايمٔمٚمد ومتٝمؾ ايم»وم٣مل: 

 , رواه اخلٚم٥ًم إٓ ايمؼمَمذي.شَمٛمٜم٣م أرزمٔمقن دم زمْمقهن٣م أوٓده٣م
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هق أن يٗمِمد َمـ ئمٙمٚمف آدَمٝم٣م َمٔمِمقَم٣م همٝمٗمتٙمف زمام يٕمٙم٤م هم٣ميمٗمتؾ ايمٔمٚمد: 

 فمعم ايمٓمـ َمقسمف زمف.

همٛمٟمطمذ َمـ هذا ايمتٔمريػ أن ايمٗمتؾ ٓ ي٘مقن فمٚمًدا إٓ إذا سمقهمرت همٝمف هذه 

 ايممموط:

 قد ايمٗمِمد َمـ ايمٗم٣مسمؾ, وهل إرادة ايمٗمتؾ.وصم ايمممط إول:

 أن ئمٙمؿ أن ايمُمخص ايمذي ومِمد ومتٙمف آدَمل َمٔمِمقم ايمدم.ايمممط ايمث٣مِن: 

أن سم٘مقن أيم٥م ايمتل ومتٙمف هب٣م مم٣م يِمٙمح يمٙمٗمتؾ فم٣مدة, ؽمقاء ايمممط ايمث٣ميم٧م: 

 ىم٣من حمدًدا أو نمغم حمدد.

 ٚيًعُد تطع صٛز َع١ًَٛ باالضتكسا٤:
ايمٌدن8 ىمً٘مكم وؾمقىم٥م وٞمحق ذيمؽ َمـ  أن ُيرضمف ظم٣م يمف ٞمٖمقذ دمإضمداه٣م: 

 اظمحددات.

 ."ٓ اطمتالف همٝمف زمكم ايمٔمٙمامء همٝمام فمٙمٚمٛم٣مه"وم٣مل اظمقهمؼ: 

أن يٗمتٙمف زمٚمثٗمؾ ىمٌغم احلجر وٞمحقه, هم١من ىم٣من احلجر صٕمغمًا همٙمٝمس ايمث٣مٞمٝم٥م: 

زمٔمٚمد8 إٓ إن ىم٣من دم َمٗمتؾ, أو دم ضم٣مل ؤمػ ومقة اظمجٛمل فمٙمٝمف َمـ َمرض أو 

قه, أو ردد ضزمف احلجر ايمِمٕمغم وٞمحقه ضمتك صٕمر أو ىمػم أو ضمر أو زمرد وٞمح

َم٣مت, وَمثؾ ومتٙمف زم٣مظمثٗمؾ يمق أيمٗمك فمٙمٝمف ضم٣مئْم٣م أو دهًف زمًٝم٣مرة أو أيمٗم٣مه َمـ 

 َمرسمٖمع همامت.
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أن يٙمٗمٝمف إلم ضمٝمقان َمٖمؼمس ىمٟمؽمد, أو إلم ضمٝم٥م8 ٕٞمف إذا سمٔمٚمد ايمث٣ميمث٥م: 

 إيمٗم٣مءه إلم هذه ايمٗمقاسمؾ8 همٗمد سمٔمٚمد ومتٙمف زمام يٗمتؾ نم٣ميم٣ٌم.

 ف دم ٞم٣مر أو َم٣مء يٕمرومف وٓ يٚم٘مٛمف ايمتخٙمص َمٛمٜمام.أن يٙمٗمٝمايمرازمٔم٥م: 

همٚمف وأٞمٖمف همٝمٚمقت َمـ  ّمع يده فمعمأن ْخٛمٗمف زمحٌؾ أو نمغمه أو ياخل٣مَم٥ًم: 

 ذيمؽ.

أن حيًٌف ويٚمٛمع فمٛمف ايمْمٔم٣مم وايممماب همٝمٚمقت َمـ ذيمؽ دم َمدة ايم٣ًمدؽم٥م: 

 يٚمقت همٝمٜم٣م نم٣ميم٣ٌم, ويتٔمذر فمٙمٝمف ايمْمٙم٤م8 ٕن هذا يٗمتؾ نم٣ميم٣ٌم.

 . ر يٗمتؾ نم٣ميم٣ٌمأن يٗمتٙمف زمًحايم٣ًمزمٔم٥م: 

أن يًٗمٝمف ؽماّم ٓ ئمٙمؿ زمف, أو ْخٙمْمف زمْمٔم٣مَمف, همٝمٟمىمٙمف صم٣مهاًل زمقصمقد ايمث٣مَمٛم٥م: 

 ايمًؿ همٝمف.

أن يُمٜمد فمٙمٝمف ؾمٜمقد زمام يقصم٤م ومتٙمف َمـ زٞمك أو ردة أو ومتؾ, ايمت٣مؽمٔم٥م: 

همٝمٗمتؾ شمؿ يرصمع ايمُمٜمقد فمـ ؾمٜم٣مدهتؿ, ويٗمقيمقن: سمٔمٚمدٞم٣م ومتٙمف, همٝمٗمتٙمقن زمف8 

 ؾ نم٣ميم٣ٌم.ٕهنؿ سمقصٙمقا إلم ومتٙمف زمام يٗمت

هق أن يٗمِمد صمٛم٣مي٥م "ومد فمرهمف ايمٖمٗمٜم٣مء رمحٜمؿ اهلل زمٗمقَلؿ: وؾمٌف ايمٔمٚمد: 

ٓ سمٗمتؾ نم٣ميم٣ٌم, همٝمٚمقت هب٣م اظمجٛمل فمٙمٝمف, ؽمقاء ىم٣من ذيمؽ زمٗمِمد ايمٔمدوان 

فمٙمٝمف, أو ٕصمؾ سمٟمديٌف, همٝمنف دم ذيمؽ, وؽمٚمل هذا ايمٛمقع َمـ اجلٛم٣مي٣مت 

 ."ؾمٌف ايمٔمٚمد8 ٕن اجل٣مِن ومِمد ايمٖمٔمؾ وأطمْمٟم دم ايمٗمتؾ
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  ٔ زغد زمح٘ اهلل تعاىل:قاٍ اب

َمـ ومِمد ضب رصمؾ زمٔمٝمٛمف زمآيم٥م ٓ سمٗمتؾ نم٣ميم٣ٌم8 ىم٣من ضم٘مٚمف َمؼمدًدا زمكم "

ايمٔمٚمد واخلْمٟم, همُمٌٜمف يمٙمٔمٚمد َمـ صمٜم٥م ومِمد ضزمف, وؾمٌٜمف يمٙمخْمٟم َمـ صمٜم٥م 

 قا. "ضزمف زمام ٓ يٗمِمد زمف ايمٗمتؾ
َم٣م يمق ضزمف دم نمغم َمٗمتؾ زمًقط أو فمِم٣م صٕمغم وَمـ أَمثٙمف ؾمٌف ايمٔمٚمد: 

ٚمف دم نمغم َمٗمتؾ همامت8 ىم٣من ذيمؽ ؾمٌف فمٚمد, َت٤م زمف ايم٘مٖم٣مرة يم٘مزه زمٝمده أو يم٘م

دم َم٣مل اجل٣مِن, وهل فمتؼ روم٥ٌم, هم١من مل ُيد8 ص٣مم ؾمٜمريـ َمتت٣مزمٔمكم ىمام ُي٤م 

اخلْمٟم, ووصم٦ٌم ايمدي٥م َمٕمٙمٓم٥م دم َم٣مل فم٣مومٙم٥م اجل٣مِن8 حلدي٧م أِب هريرة رِض 

اومتتٙم٦م اَمرأسم٣من َمـ هذيؾ, همرَم٦م إضمداُه٣م إطمرى زمحجر, »اهلل فمٛمف: 

وَم٣م دم زمْمٛمٜم٣م, همٗم٢م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمدي٥م اظمرأة فمعم همٗمتٙمتٜم٣م 

 , َمتٖمؼ فمٙمٝمف.شفم٣مومٙمتٜم٣م

همدل احلدي٧م فمعم فمدم وصمقب ايمٗمِم٣مص دم ؾمٌف ايمٔمٚمد, وفمعم أن ديتف 

سم٘مقن فمعم فم٣مومٙم٥م اجل٣مِن8 ٕٞمف ومتؾ ٓ يقصم٤م ومِم٣مص٣م هم٘م٣مٞم٦م ديتف فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م 

 ىم٣مخلْمٟم.

  :(76: ص) امجاعاإليف  قاٍ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل
 ."أمجع ىمؾ َمـ ٞمحٖمظ فمٛمف َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ أهن٣م فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م"

 أي أن ايمدي٥م دم ؾمٌف ايمٔمٚمد سم٘مقن ايمٔم٣مومٙم٥م.
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أَم٣م دم ومتؾ ايمٔمٚمد همٝم٘مقن إَم٣م ايمٗمِم٣مص, وإَم٣م ايمدي٥م, ويم٘مـ سم٘مقن فمعم 

 ايمٗم٣مسمؾ َمـ َم٣ميمف همٗمط. 

  ٚقاٍ املٛفل زمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ:

 قا. "٥م ... ٓ ٞمٔمٙمؿ طمالهم٣م أهن٣م فمعم ايمٔم٣مومٙم"
همٗمد فمرهمف ايمٖمٗمٜم٣مء زمٗمقَلؿ: وهق أن يٖمٔمؾ َم٣م يمف همٔمٙمف8 َمثؾ وأَم٣م ومتؾ اخلْمٟم8 

أن يرَمل صٝمًدا, أو هدهم٣م, همٝمِمٝم٤م آدَمٝم٣م َمٔمِمقَم٣م مل يٗمِمده, همٝمٗمتٙمف, أو يٗمتؾ 

 َمًٙمام دم صػ ىمٖم٣مر يٓمٛمف ىم٣مهمًرا.

ٕهنام يمٝمس َلام ومِمد8 همٜمام وفمٚمد ايمِمٌل واظمجٛمقن ُيري جمرى اخلْمٟم8 

 ئ.ىم٣مظم٘مٙمػ اظمخْم

ىمام يمق ضمٖمر زمئًرا أو ضمٖمرة دم وُيري جمرى اخلْمٟم أيّم٣م ايمٗمتؾ زم٣ميمت٤ًٌم8 

 ؿمريؼ أو ومػ ؽمٝم٣مرة, همتٙمػ زم٤ًٌم ذيمؽ إٞم٣ًمن.

ايم٘مٖم٣مرة دم َم٣مل ايمٗم٣مسمؾ, وهل فمتؼ روم٥ٌم َم٠مَمٛم٥م هم١من مل وُي٤م زم٣ميمٗمتؾ اخلْمٟم: 

ُيد ايمروم٥ٌم, أو وصمده٣م ومل يٗمدر فمعم شمٚمٛمٜم٣م8 ص٣مم ؾمٜمريـ َمتت٣مزمٔمكم, وَت٤م 

 ف, وهؿ ذىمقر فمِم٣مزمتف.ايمدي٥م فمعم فم٣مومٙمت

وؽمٝمٟميت َمٔمٛم٣م زمٝم٣من ذيمؽ, وهذا َمـ رمح٥م اهلل فمز وصمؾ أن صمٔمؾ دي٥م ومتؾ 

اخلْمٟم, ودي٥م ؾمٌف ايمٔمٚمد, فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م8 ضمتك ٓ ي٠مدي ذيمؽ إلم سمٙمػ َم٣مل 

 اظمخْمئ دم ومتٙمف, نمغم ايمٗم٣مصد يمٙمٗمتؾ.
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 بٝإ حهِ َٔ قتٌ َطًُا يف صف نفاز ٜعٓ٘ نافّسا: 
8 يمٗمقيمف ٓ ُي٤م همٝمف إٓ ايم٘مٖم٣مرةىم٣مهمًرا8  وَمـ ومتؾ َمًٙمام دم صػ ىمٖم٣مر يٓمٛمف

ٓه َأْن }سمٔم٣ملم:  َٚم٥ٌم إلَِم َأْهٙمِِف إِ ٙمه ًَ ٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم َوِدَي٥ٌم َُم ـْ وَمَتَؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم طَمَْمًٟم هَمَتْحِريُر َروَم َوََم

٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛمَ  ـٌ هَمَتْحِريُر َروَم ـْ وَمْقٍم فَمُدوٍّ يَمُ٘مْؿ َوُهَق َُم٠ْمَِم وُمقا هَم١مِْن ىَم٣مَن َِم ده ٥ٍم َوإِْن ىَم٣مَن َيِمه

ـْ مَلْ  ٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم هَمَٚم ِريُر َروَم َٚم٥ٌم إلَِم َأْهٙمِِف َوحَتْ ٙمه ًَ ـْ وَمْقٍم زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َوزَمْٝمٛمَُٜمْؿ َِمٝمَث٣مٌق هَمِدَي٥ٌم َُم َِم

ـَ اهللهِ َوىَم٣مَن اهللهُ فَمٙمِٝماًم ضَم٘مِٝمامً  ـِ َُمَتَت٣مزمَِٔمكْمِ سَمْقزَم٥ًم َِم  .{َُيِْد هَمِِمَٝم٣مُم ؾَمْٜمَرْي

 أ ع٢ً قطُني:فذعٌ قتٌ ارتط
ومًؿ همٝمف ايم٘مٖم٣مرة فمعم ايمٗم٣مسمؾ وايمدي٥م فمعم فم٣مومٙمتف, وهق ومتؾ اظم٠مَمـ طمْمٟم دم 

 نمغم صػ ايم٘مٖم٣مر, وهمٝمام إذا ىم٣من ايمٗمتٝمؾ َمـ ومقم زمٝمٛمٛم٣م وزمٝمٛمٜمؿ فمٜمد.

وومًؿ َت٤م همٝمف ايمدي٥م همٗمط, وهق ومتؾ اظم٠مَمـ زمكم ايم٘مٖم٣مر يٓمٛمف ايمٗم٣مسمؾ 

 ىم٣مهمًرا.

  ":قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل يف "فتح ايكدٜس

٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛم٥َمٍ } ـٌ هَمَتْحِريُر َروَم ـْ وَمْقٍم فَمُدوٍّ يَمُ٘مْؿ َوُهَق َُم٠ْمَِم 8 أي: هم١من  {هَم١مِْن ىَم٣مَن َِم

ىم٣من اظمٗمتقل َمـ ومقم فمدو يم٘مؿ, وهؿ ايم٘مٖم٣مر احلرزمٝمقن, وهذه َمًٟميم٥م اظم٠مَمـ 

ايمذي يٗمتٙمف اظمًٙمٚمقن دم زمالد ايم٘مٖم٣مر ايمذي ىم٣من َمٛمٜمؿ, شمؿ أؽمٙمؿ ومل هي٣مصمر, 

يًٙمؿ وأٞمف زم٣مق فمعم ديـ ومقَمف8 همال دي٥م فمعم وم٣مسمٙمف, زمؾ فمٙمٝمف  وهؿ يٓمٛمقن أٞمف مل

 حترير روم٥ٌم َم٠مَمٛم٥م.
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وصمٜمف أن أويمٝم٣مء ايمٗمتٝمؾ ىمٖم٣مر, ٓ واطمتٙمٖمقا دم وصمف ؽمٗمقط ايمدي٥م8 همٗمٝمؾ: 

 ضمؼ َلؿ دم ايمدي٥م. 

وصمٜمف أن هذا ايمذي آَمـ ومل هي٣مصمر ضمرَمتف ومٙمٝمٙم٥م8 يمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم: وومٝمؾ: 

ـَ آََمٛمُقا َومَلْ هُيَ } ءٍ َوايمهِذي ـْ َرْ َيتِِٜمْؿ َِم َٓ ـْ َو , ووم٣مل زمٔمض أهؾ  {٣مصِمُروا ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم

 قا. "ايمٔمٙمؿ: إن ديتف واصم٥ٌم يمٌٝم٦م اظم٣مل....
  قاٍ غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ زمح٘ اهلل:

هذا دم اظمًٙمؿ ايمذي هق زمكم ايم٘مٖم٣مر َمٔمذور ىم٣مٕؽمغم, واظمًٙمؿ ايمذي ٓ "

صػ ومت٣مَلؿ زم٣مطمتٝم٣مره8  مت٘مٛمف اَلجرة واخلروج َمـ صٖمٜمؿ, همٟمَم٣م ايمذي يٗمػ دم

 قا ."همال يّمٚمـ زمح٣مل8 أٞمف فمرض ٞمٖمًف يمٙمتٙمػ زمال فمذر
ٝمه٣م زمَِحَجرٍ »قولُ:  ٝمه٣م َأْو ِرَمِّ ـْ وُمتَِؾ دِم فِمٚمِّ  ش. َأْو ؽَمْقٍط, َأْو فَمًِم٣م  ََم

 أي ىم٣من ومتٙمف دم مجع َمـ ايمٛم٣مس مل ئمرف وم٣مسمٙمف.فمٚمٝم٣م: 

 . ٣مسمٙمفَمـ ومأي ومتؾ دم َم٘م٣من يرَمك إيمٝمف زم٣مٕضمج٣مر, ومل ئمرف رَمٝم٣م: 

َْم١مِ »قولُ:   ش. هَمَٔمَٙمْٝمِف فَمْٗمُؾ اخْلَ

وم٣مسمٙمف, َمـ ايمذي رَمك زم٣محلجر,  أي همٔمٙمٝمف دي٥م ومتؾ اخلْمٟم8 ٕٞمف مل ئمرف َمـ

 . يمٔمِم٣ماأو ايمًقط, أو 

 بٝإ َكداز د١ٜ قتٌ ارتطأ: 
 دي٥م ومتؾ اخلْمٟم سم٘مقن َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ.
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ئ هذه إٓ أهن٣م سم٘مقن فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م ىمام سمٗمدم َمٔمٛم٣م زمٝم٣من ذيمؽ, وُيقز أن َتز

 ايمدي٥م دم شمالث ؽمٛمقات.

ـْ وُمتَِؾ فَمْٚمًدا هَمُٜمَق وَمَقدٌ »قولُ:   ش.َوَِم

 يٗمع ايمٔمٖمق .أي ومِم٣مص ممـ ومتٙمف وهذا إذا مل 

 .همغمهمع فمٛمف ايمٗمِم٣مص وايمٗمقد هم١من ضمِمؾ ايمٔمٖمق ىمٙمًٝم٣م, أو صمزئًٝم٣م إلم ايمدي٥م, 

ـْ ضَم٣مَل ُدوَٞمُف هَمَٔمَٙمْٝمِف يَمْٔمٛم٥َُم اهللهِ»قولُ:   ش. َوََم

ٛمع إوم٣مَم٥م احلد فمٙمٝمف, همٜمق َمٙمٔمقن وَمْمرود َمـ رمح٥م اهلل أي وَمـ سم٤ًٌم دم َم

 فمز وصمؾ8 ٕٞمف فم٣مرض ضم٘مؿ اهلل فمز وصمؾ, ومل يٗمٌؾ زمف.

َويَمُ٘مْؿ دِم ايْمِٗمَِم٣مِص }همٜمق ومد ؽمٔمك دم ايمٓمٙمؿ8 ٕن اهلل فمز وصمؾ يٗمقل : 

ُ٘مْؿ سَمتهُٗمقنَ  ٣ٌَمِب يَمَٔمٙمه يَْم ْٕ  ., واهلل اظمقهمؼ {ضَمَٝم٣مٌة َي٣م ُأورِم ا

  ********** 
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 ]بيان حكم من أعان في القتل[

ـِ ) – 1169 ـِ فُمَٚمَر َوفَم ـِ ايمٛمهٌِلِّ ازْم صعم اهلل فمٙمٝمف  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, فَم

طَمُر, ُيْٗمَتُؾ ايمهِذي وَمَتَؾ, »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ْٔ صُمَؾ, َووَمَتَٙمُف ا صُمُؾ ايمره َؽ ايمره ًَ إَِذا َأَْم

َؽ  ًَ ٌَُس ايمهِذي َأَْم شَوحُيْ
(1)

ـُ . َرَواُه ايم َحُف ازْم ًٓ َوَُمْرؽَماًل, َوَصحه اَروُمْْمٛمِلُّ ََمْقُصق ده

َح اظمُْْرؽَمَؾ  ٌَْٝمَٜمِٗمله َرصمه ٓه َأنه ايْم  (.ايْمَٗمْمه٣مِن, َوِرصَم٣ميُمُف شمَِٗم٣مٌت, إِ

 *******************************الشرح:

 صاق املصيف احلديث لبياٌ حله مً أعاٌ يف الكتل .

ـْ : وِمٝمَؾ  َووَمْد  حَمُْٖمقٍظ, نَمغْمُ  َذاهَ : ايمٌٝمٜمٗمل وم٣مل احلدي٧م َمرؽمؾ,و  إؽِْماَمفِمٝمَؾ  فَم

ـِ  ـْ  ُأََمٝمه٥َم, زْم ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ  فَم ٝم٤ِِّم, زْم ًَ ـِ  اظمُْ َقاُب , َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمه  ايمٛمهٌِلِّ  فَم  ََم٣م َوايمِمه

َٞم٣م ـُ  زَمْ٘مرِ  َأزُمق َأطْمػَمَ ٣مِرِث  زْم ـُ  فَمقِمُّ  أٞمٌٟم ايْمَٖمِٗمٝمُف, احْلَ ٣مهمِظُ  فُمَٚمرَ  زْم ٌَْٝمٍد, َأزُمق شمٛم٣م ,احْلَ  شمٛم٣م فُم

ـُ  ؽَمْٙمؿُ  ـْ  َوىمِٝمٌع, شمٛم٣م صُمٛم٣َمَدَة, زْم ـْ  ؽُمْٖمَٝم٣مَن, فَم ـِ  إؽِْماَمفِمٝمَؾ  فَم  وَم٢َم : وَم٣مَل  ُأََمٝمه٥َم, زْم

َؽ  َرصُمؾٍ  دِم  َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمه  اهللِ  َرؽُمقُل  ًَ طَمرُ  َووَمَتَؾ  َرصُماًل  َأَْم ْٔ  ": وَم٣مَل  ا

ٌَُس  ايْمَٗم٣مسمُِؾ, ُيْٗمَتُؾ  ُؽ  َوحُيْ ًِ ـْ , " اظمُْْٚم ـْ  ؽُمْٖمَٝم٣مَن, َوفَم ـْ  صَم٣مزمٍِر, فَم ـْ  فَم٣مَِمٍر, فَم  فَم

فُ  فَمٛمْفُ  اهللُ  َرِِضَ  فَمقِمٍّ  وزد فمعم ذيمؽ أن احل٘مؿ دم َمثؾ هذه احل٣مل  ,زمَِذيمَِؽ  وَم٢َم  َأٞمه

                                                           
(, كاإلماـ البيهقي في السنن الكبرل 2386أخرجو اإلماـ الدارقطني في سننو )الحديث مرسل.  (1)

(15632 ,15626) . 
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ـِ فُمَٚمَر َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, َأنه نُماَلًَم٣م وُمتَِؾ نِمٝمَٙم٥ًم, هَمَٗم٣مَل فُمٚمَ  ُر َم٣م ؽمٝمٟميت َمـ ضمدي٧م ازْم

َك همِٝمَٜم٣م َأْهُؾ َصٛمَْٔم٣مَء يَمَٗمَتْٙمُتُٜمؿْ »رِض اهلل فمٛمف:   ش. يَمِق اؾْمؼَمَ

ـْ َأزمِٝمِف:  ـُ ضَم٘مِٝمٍؿ, فَم , هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر رِض شإِنه َأْرزَمَٔم٥ًم وَمَتُٙمقا َصٌِٝم٣ًّم»َووَم٣مَل َُمِٕمغَمُة زْم

شاهلل فمٛمف: َِمْثَٙمفُ 
(1)

 . 

صُمَؾ »قولُ:  صُمُؾ ايمره َؽ ايمره ًَ  ش. إَِذا َأَْم

ق أَمً٘م٦م اظمرأة ايمرصمؾ, أو ايمرصمؾ اظمرأة, أو اظمرأة اظمرأة, ىمؾ وىمذيمؽ يم

 . خمرج ايمٕم٣ميم٤م طمرج هذا ضم٘مٚمف واضمد, وإٞمام ذىمر ايمرصمؾ

طَمرُ »قولُ:  ْٔ  ش.َووَمَتَٙمُف ا

 . أي ايمذي مل يٚمً٘مف

 ش.ُيْٗمَتُؾ ايمهِذي وَمَتَؾ »قولُ: 

 ٣ٌمذ وايمٛمٖمس زم٣ميمٛمٖمس, ىمام أطمػمٞم٣م اهلل فمز وصمؾ زمذيمؽ .هق اظمإذ 

َؽ »قولُ:  ًَ ٌَُس ايمهِذي َأَْم  ش. َوحُيْ

, ٞمٖمًف, وإٞمام أفم٣من نمغمه فمعم ايمٗمتؾٕٞمف سم٤ًٌم دم ايمٗمتؾ, ومل ي٣ٌمذ ايمٗمتؾ دم 

 وهذا ومقل يمٌٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 . 8 ٕٞمف أفم٣من فمعم ايمٗمتؾوايمِمحٝمح أٞمف يٗمتؾ

  ********** 

                                                           
 «.بو»( كليس عنده لفظ: 5825رم في صحيحو )أخرجو اإلماـ البخا (1)
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 ]بيان حكم المسلم إذا قتل معاهًدا[

ـِ ايمْ  – 1164 ـِ زْم مْحَ ٌِْد ايمره ـْ فَم صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنه ايمٛمهٌِله  ;ٌَْٝمَٙماَمِِنِّ )َوفَم

ٙماًِم زمَِٚمَٔم٣مِهٍد. َووَم٣مَل:  - ًْ تِفِ »وَمَتَؾ َُم ـْ َوذَم زمِِذَمه شَأَٞم٣م َأْولَم ََم
(1)

ٌُْد  . َأطْمَرصَمُف فَم

اِق َهَ٘مَذا َُمْرؽَماًل. زه  ايمره

ـِ فُمَٚمَر همِٝمِف, َوإؽِْمٛمَ  , زمِِذىْمِر ازِْم اَروُمْْمٛمِلُّ  (.٣مُد اظمَْْقُصقِل َواهٍ َوَوَصَٙمُف ايمده

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ دٛاش قتٌ َٔ قتٌ َعاّٖدا.

 . طمالف هذا احلدي٧ميم٘مـ ايمِمحٝمح 

شمؿ إن ضمدي٧م ايم٣ٌمب ؤمٝمػ صمدًا وم٣مل ايمدارومْمٛمل: مل يًٛمده نمغم إزمراهٝمؿ 

 زمـ أِب حيٝمك وهق َمؼموك احلدي٧م.

 ؾ ومد ىمذب .زم :قًت

                                                           
( عن الثورم, عن 18612/ رقم  1661كالمرسل ركاه عبد الرزاؽ )الحديث ضعيف جدا.  (1)

ربيعة, عن ابن البيلماني بو. كىذا فضال عن إرسالو, فمرسلو ضعيف ال يحتج بو, فقد قاؿ 
كأما «. ديث, فكيف بما يرسلو؟!ابن البيلماني ضعيف ال تقـو بو حجة إذا كصل الح»الدارقطني: 

( من طريق إبراىيم بن محمد األسلمي, عن 12656 - 222الموصوؿ: فركاه الدارقطني )
لم يسنده غير إبراىيم بن أبي »ربيعة, عن ابن البيلماني, عن ابن عمر, بو. كقاؿ الدارقطني: 

كثم علة أخرل, قلت: بل كذبو بعضهم, كابن البيلماني ضعيف. «. يحيى, كىو متركؾ الحديث
( كىو قولو صلى اهلل 1152كىي نكارة ىذا المتن إذ يعارض الحديث الصحيح المتقدـ برقم )

 «.ال يقتل مسلم بكافر»عليو كسلم: 
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ال يت٘م٣مهمٟم دَمف َمع دم اظمًٙمؿ, وٓ همٔم٣مهد وإن ىم٣من ذَمًٝم٣م إٓ أٞمف ىم٣مهمراظمشمؿ 

 ديتف َمع دي٥م اظمًٙمؿ.

 ويم٘مـ اظمًٙمؿ إذا ومتؾ َمٔم٣مهًدا يٟمشمؿ إشماًم فمٓمٝماًم.

 ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

ـِ  ـِ فَمْٚمٍرو َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, فَم ٌِْد اهللهِ زْم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف  َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ وَم٣مَل:  ـْ »َوؽَمٙمه ْ َيِرْح َراِئَح٥َم اجَلٛمه٥ِم, َوإِنه ِرحَيَٜم٣م سُمقصَمُد َِم ـْ وَمَتَؾ َُمَٔم٣مَهًدا مَل ََم

غَمِة َأْرزَمِٔمكَم فَم٣مًَم٣م ًِ شََم
(1)

 ., واهلل اظمقهمؼ  

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(2155)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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]بيان قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله 

 مًدا[ع

ـِ ) – 1166 ـِ فُمَٚمَر َوفَم وُمتَِؾ نُماَلٌم نِمٝمَٙم٥ًم, هَمَٗم٣مَل »َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: ازْم

َك همِٝمِف َأْهُؾ َصٛمَْٔم٣مَء يَمَٗمَتْٙمُتُٜمْؿ زمِفِ : »رِض اهلل فمٛمففُمَٚمُر  شيَمِق اؾْمؼَمَ
 (1)

. َأطْمَرصَمُف 

ٌَُخ٣مِريُّ   (.ايْم

 *******************************الشرح:

صٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ ادتُاع١ تكتٌ بايٛاحد اذا ضام امل
 اغرتنٛا يف قتً٘ عُّدا.

هم١مذا اؾمؼمك مج٣مفم٥م دم ومتؾ واضمد َمـ ايمٛم٣مس فمٚمًدا هم١مهنؿ يٗمتٙمقن زمف, إذا مل 

 َي٣مُأورِم  ضَمَٝم٣مةٌ  ايْمِٗمَِم٣مصِ  دِم  َويَمُ٘مؿْ }, وم٣مل سمٔم٣ملم: حيِمؾ ايمٔمٖمق َمـ أويمٝم٣مء اظمٗمتقل

٣ٌَمِب  يَْم ْٕ همًٚمك اهلل ايمٗمِم٣مص ضمٝم٣مة, ويمق ىم٣من  [157: ايمٌٗمرة] {سَمتهُٗمقنَ  ُ٘مؿْ يَمَٔمٙمه  ا

 .ايمٗم٣مسمؾ أىمثر َمـ واضمد 

 بٝإ إٔ غري املهًف إذا اغرتى َع ايعاقٌ يف ايكتٌ ايعُد أْ٘ ال ٜكتٌ: 
, أو اؾمؼمك جمٛمقن, َمع فم٣مومؾ دم ومتؾ رصمؾ غإذا اؾمؼمك صٕمغم مل يٌٙمو

 يمٔمٖمق َمـ أويمٝم٣مء اظمٗمتقل.فمٚمًدا, هم١من ايمٔم٣مومؾ يٗمتؾ زمف8 إذا مل حيِمؾ يمف ا

 وأَم٣م ايمِمٕمغم ايمذي مل يٌٙمغ زمٔمد, أو اظمجٛمقن, هم١مٞمف ٓ يٗمتؾ.

                                                           
 «.بو»( كليس عنده لفظ: 5825أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)



 

 

 

 ]بيان قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله عمًدا[

 

[97] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 بٝإ إٔ إقا١َ اذتدٚد ٚايكصاص ضبب يف تكًٌٝ ايػس: 
يمق أومٝمٚم٦م هذه إضم٘م٣مم, واحلدود, وايمٗمِم٣مص, فمعم َم٣م ذىمر دم ىمت٣مب اهلل 

ٗمؾ فمز وصمؾ, وفمعم َم٣م زمكم دم ؽمٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ8 يم

 ايممم, وضمِمؾ اخلغم زمكم أزمٛم٣مء اظمًٙمٚمكم.

أن أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رِض اهلل فمٛمف ىم٣من يت٣مزمع ؾم٠مون  وفيُ:

 اظمًٙمٚمكم دم مجٝمع ايمٌٙمدان اإلؽمالَمٝم٥م. 

همٗمد ىم٣من يت٣مزمٔمٜمؿ همٝمام حيت٣مصمقن إيمٝمف, وهمٝمام ْخِمٜمؿ ويُم٘مؾ فمٙمٝمٜمؿ َمـ 

 احلدود وايمٗمِم٣مص ونمغم ذيمؽ.

 . َم٣مرات اظمًٙمٚمكمإذ أن صٛمٔم٣مء ىم٣مٞم٦م إَم٣مرة َمـ إ

 بٝإ إٔ قتٌ ايػ١ًٝ أضٛأ أْٛاع ايكتٌ: 
هق أؽمقأ أٞمقاع ايمٗمتؾ8 ٕن همٝمف اخلدئم٥م واظم٘مر واخلٝم٣مٞم٥م ومتؾ ايمٕمٝمٙم٥م: 

 وايمٕمدر.

دم  ايمٕمدرويدطمؾ وم٣مسمؾ نمٝمٙم٥م دم  هم٣مظمٗمتقل يٗمتؾ زمدون أي ؽم٤ٌم

ٌِْد اهللهِ زمـ َمًٔمقد رِض اهللايمِمحٝمحكم:  ـْ فَم ـْ َأِِب َوائٍِؾ, فَم  فمٛمف, َمـ ؿمريؼ فَم

ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, وَم٣مَل:  ـْ َأَٞمٍس رِض اهلل فمٛمف, فَم ـْ شَم٣مزم٦ٍِم, فَم َوفَم
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٣م: ُيٛمَِْم٤ُم, َووَم٣مَل أطَمُر: ُيَرى َيْقَم » يمُِ٘مؾِّ نَم٣مِدٍر يمَِقاٌء َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, وَم٣مَل َأضَمُدُُهَ

شايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, ُئْمَرُف زمِِف 
 (1)

. 

ـِ فُمَٚمَر َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, وَم٣مَل: أيًّم٣م: ودم ايمِمحٝمحكم  َمـ ضمدي٧م ازْم

َؿ َيُٗمقُل:  يمُِ٘مؾِّ نَم٣مِدٍر يمَِقاٌء ُيٛمَِْم٤ُم زمَِٕمْدَرسمِِف »ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

شَيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ 
 (3)

. 

ؾِّ يمِ٘مُ »ودم يمٖمظ دم َمًٙمؿ: َمـ ضمدي٧م فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد رِض اهلل فمٛمف: 

 .شنَم٣مِدٍر يمَِقاٌء َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, ُيَٗم٣مُل: َهِذِه نَمْدَرُة هُماَلنٍ 

ِلِّ َصعمه ودم َمًٙمؿ:  ـِ ايمٛمٌه َمـ ضمدي٧م َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد اخلدري رِض اهلل فمٛمف, فَم

َؿ وَم٣مَل:  شيمُِ٘مؾِّ نَم٣مِدٍر يمَِقاٌء فِمٛمَْد اؽْمتِِف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه
 (2)

. 

٠مٓء يٛمٌٕمل أن سمٗم٣مم فمٙمٝمٜمؿ احلدود8 ضمتك ْخػ ذهؿ, ويدهمع وَمثؾ ه

 ., واهلل اظمًتٔم٣من وايمٔمٖمق دم ضمٗمٜمؿ ومد ي٘مقن َمٖمًًدا, ضرهؿ فمعم اظمًٙمٚمكم

  ********** 

 

 

                                                           
 .(1825)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2185)في صحيحو  أخرجو اإلماـ البخارم (1)

 .(1826)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2188)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)

 .(1828)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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]بيان التخيير بين القصاص وأخذ الدية في قتل 

 العمد[

ـْ ) – 1168 َزافِملِّ َوفَم ْيٍح اخْلُ َرؽُمقُل  وَم٣مَل: وَم٣مَل  -رِض اهلل فمٛمف-َأِِب ُذَ

ـْ وُمتَِؾ يَمُف وَمتِٝمٌؾ زَمْٔمَد ََمَٗم٣ميَمتِل َهِذِه, هَمَٟمْهُٙمُف زَمكْمَ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -اهللهِ  هَمَٚم

٣م َأْن َيْٟمطُمُذوا ايْمَٔمْٗمِؾ َأْو َيْٗمُتُٙمقا : إَِمه سَمكْمِ شطِمغَمَ
(1)

لُّ 
٣مئِ ًَ  (..  َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد, َوايمٛمه

حِ »َوَأْصُٙمُف دِم ) – 1165 ـْ ضَمِدي٧ِم َأِِب ُهَرْيَرَة زمَِٚمْٔمٛم٣َمهُ ش ٝمَحكْمِ ايمِمه َِم
(3)

.) 

 *******************************الشرح:

صاق املصيف احلديث لبياٌ التديري بني الكصاص وأخذ العفو يف قتل 

 العند .

  ش:فمـ أِب ذيح اخلزافمل» قولُ: 

 همٜمق ومتٝمؾ, يمف ومتؾ وَمـ: »وهمٝمف ؿمقيؾ, ضمدي٧م َمـ هريرة ويمٖمظ ضمدي٧م أِب

: َمًٙمؿ ويمٖمظ. ايمٌخ٣مري يمٖمظ شيٗم٣مد أن وإَم٣م ُيقَدى, أن إَم٣م ايمٛمٓمريـ8 زمخغم

 .شيٗمتؾ أن وإَم٣م يٖمدى, أن إَم٣م»

ـْ وُمتَِؾ يَمُف وَمتِٝمٌؾ »قولُ:   ش. هَمَٚم

                                                           
( بسند صحيح. كقاؿ الترمذم: 1265(, كالترمذم )2662الحديث صحيح. ركاه أبو داكد ) (1)

قولو: ركاه النسائي, كىم من الحافظ رحمو اهلل, كإنما ركاه من « تنبيو»«. حديث حسن صحيح»
 ( الحديث للنسائي.236أصحاب السنن الترمذم كما ترل, كيؤكد ذلك عدـ عزك المزم )

 .( 1266(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )5886أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (3)



 

 

 

 ]بيان التخيير بين القصاص وأخذ الدية في قتل العمد[

 

[100] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

يدطمؾ همٝمف مجٝمع ورشم٥م اظمٗمتقل, همٙمق ومدر أن يمٙمٚمٗمتقل زوصم٥م وأب وزمٛم٦م 

 هم١مَم٣م أن يٟمطمذوا ايمٔمٗمؾ وهق ايمدي٥م.كم: وازمـ وأم, هم٘مٙمٜمؿ زمكم طمغمسم

 َم٣م أن يٗمتٙمقا, أي يْم٣ميمٌقا زم٣ميمٗمِم٣مص, وهذا دم ومتؾ ايمٔمٚمد.وإ

 وي٘مقن هذا دم ضم٣مل اسمٖم٣مق ايمقرشم٥م مجٝمٔمٜمؿ فمعم ايمٔمٗمؾ, أو ايمٗمِم٣مص.

هم١مذا ضمِمؾ زمٝمٛمٜمؿ آطمتالف8 هم١من ايمٗمِم٣مص يًٗمط هٛم٣م, وٓ يٌٗمك إٓ 

 .يٗمع َمٛمف ايمٔمٖمق ايمدي٥م ظمـ مل 

 أن ايمٗمِم٣مص َمـ فمدَمف ضمؼ يمٙمقرشم٥م. وفيُ:

 ٣م ىم٣من ايمٗمِم٣مص ىمٖم٣مرة يمف.همٚمـ ومٝمد فمٙمٝمف دم ايمدٞمٝم

٣مَِم٦ِم َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف َوىَم٣مَن هم ـَ ايمِمه ٣ٌَمَدَة زْم ٖمل ايمِمحٝمحكم: َمـ ضمدي٧م  فُم

َؿ  ٥ٌَِم: َأنه َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٣ٌَمِء يَمْٝمَٙم٥َم ايمَٔمَٗم ؾَمِٜمَد زَمْدًرا َوُهَق َأضَمُد ايمٛمَُّٗم

ـْ َأْص  ىُمقا زم٣ِمهللهِ ؾَمْٝمًئ٣م, َوَٓ »َح٣مزمِِف: وَم٣مَل, َوضَمْقيَمُف فِمَِم٣مزَم٥ٌم َِم زَم٣مئُِمقِِن فَمعَم َأْن َٓ سُممْمِ

وَٞمُف زَمكْمَ َأْيِديُ٘مْؿ  ٌُْٜمَت٣مٍن سَمْٖمؼَمُ وُمقا, َوَٓ سَمْزُٞمقا, َوَٓ سَمْٗمتُُٙمقا َأْوََٓدىُمْؿ, َوَٓ سَمْٟمسُمقا زمِ سَمْنِ

ـْ َوذَم َِمٛمْ  ـْ َوَأْرصُمٙمُِ٘مْؿ, َوَٓ سَمْٔمُِمقا دِم ََمْٔمُروٍف, هَمَٚم ُ٘مْؿ هَمَٟمصْمُرُه فَمعَم اهللهِ, َوََم

ـْ َذيمَِؽ  ـْ َأَص٣مَب َِم ٣مَرٌة يَمُف, َوََم ْٞمَٝم٣م هَمُٜمَق ىَمٖمه ـْ َذيمَِؽ ؾَمْٝمًئ٣م هَمُٔمقوِم٤َم دِم ايمدُّ َأَص٣مَب َِم

ٌَفُ  ُه اهللهُ هَمُٜمَق إلَِم اهللهِ, إِْن ؾَم٣مَء فَمَٖم٣م فَمٛمُْف َوإِْن ؾَم٣مَء فَم٣موَم ٣ٌَمَئْمٛم٣َمهُ ش ؾَمْٝمًئ٣م شُمؿه ؽَمؼَمَ فَمعَم  هَم

"َذيمَِؽ 
(1)

. 

                                                           
 .(1862)اإلماـ مسلم في صحيحو ك  (,18)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 بٝإ اذتكٛم ع٢ً ايكاتٌ: 
 ايمٗم٣مسمؾ شمالشم٥م ضمٗمقق. فمعم أنإلم ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ و

 ضمؼ هلل فمز وصمؾ, وهذا يًٗمط زم٣ميمتقزم٥م ايمٛمِمقح.احلؼ إول: 

ايمٔمٖمق ايم٘مقم أو يًٗمط زم٣ميمٗمِم٣مص, أو  ضمؼ يمٙمقرشم٥م, وهذااحلؼ ايمث٣مِن: 

 . اجلزئل َمـ ايمقرشم٥م

 يٌٗمك إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م. ظمٗمتقل, وهذااضمؼ احلؼ ايمث٣ميم٧م: 

 هذا ايمٗمقل نمغم صحٝمح ْخ٣ميمػ مت٣مم فمدل اهلل فمز وصمؾ, هم٣مهلل٣ميمِمحٝمح أن هم

, ىمام سمٗمدم دم ضمدي٧م فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م أفمدل َمـ أن يثٛمل فمٙمٝمف ايمٔمٗمقزم٥م

. 

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

  ********** 
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 ]باب الديات[

 [َباُب الدَِّياِت]

 *******************************الشرح:

 مجع دي٥م, وهل اظم٣مل اظم٠مدى إلم جمٛمل فمٙمٝمف أو ويمٝمف زم٤ًٌم صمٛم٣مي٥م.ايمدي٣مت: 

, واَل٣مء همٝمٜم٣م زمدل ىإذا أفمْمٝم٦م ديتف, هم٣ميمدي٥م َمِمدر وديٗم٣مل ودي٦م ايمٗمتٝمؾ: 

 َمـ ايمقاو ايمتل ضمذهم٦م8 َمثؾ: فمدة وصٙم٥م َمـ ايمقفمد وايمقصؾ.

 ايهتاب ٚايط١ٓ ٚاإلامجاع: بٚدٛب ايد١ٜ 
 يم٘مت٣مب وايمًٛم٥م, واإلمج٣مع.افمعم وصمقب ايمدي٥م:  ومد ٞمصو

٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم }همٗمد وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: أَم٣م ايم٘مت٣مب:  ـْ وَمَتَؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم طَمَْمًٟم هَمَتْحِريُر َروَم َوََم

َٚم٥ٌم إلَِم َأْهٙمِفِ  ٙمه ًَ  أي٥م. {َوِدَي٥ٌم َُم

وأَم٣م ايمًٛم٥م: همام صم٣مء دم ايمِمحٝمحكم َمـ ضمدي٧م أِب هريرة رِض اهلل فمٛمف 

ف ومتٝمؾ8 همٜمق زمخغم ايمٛمٓمريـ: إَم٣م أن يٖمدي, َمـ ومتؾ يم»وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م وهمٝمف: 

 رواه اجلامفم٥م. شوإَم٣م أن يٗمتؾ

ِه وَمٛمٜم٣م:  ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف, فَم ـِ ضَمْزٍم, فَم ـِ فَمْٚمِرِو زْم ٍد زْم ـِ حُمَٚمه  -ضمدي٧م َأِِب زَمْ٘مٍر زْم

ـِ ...  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنه ايمٛمهٌِله  -رِض اهلل فمٛمف  ىَمَت٤َم إلَِم َأْهِؾ ايْمَٝمَٚم

ِدي٧َم, َوهمِٝمِف: هَمَذ  ٓه َأْن »ىَمَر احْلَ ُف وَمَقٌد, إِ ـْ زَمٝمِّٛم٥ٍَم, هَم١مِٞمه ٌََط َُم٠ْمَِمٛم٣ًم وَمْتاًل فَم ـِ افْمَت َأنه ََم

َْٞمِػ إَِذا  ْٕ زمِِؾ, َودِم ا ـْ اإْلِ َي٥َم َِم٣مَئ٥ًم َِم َيْرَى َأْويمَِٝم٣مُء اظمَْْٗمُتقِل, َوإِنه دِم ايمٛمهْٖمِس ايمدِّ
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َي٥ُم, َودِم  َي٥ُم, ُأوفِم٤َم صَمْدفُمُف ايمدِّ ىَمِر ايمدِّ َي٥ُم, َودِم ايمذه َٖمَتكْمِ ايمدِّ َي٥ُم, َودِم ايمُمه ٣مِن ايمدِّ ًَ  ايمٙمِّ

صْمِؾ  َي٥ُم, َودِم ايمرِّ َي٥ُم, َودِم ايْمَٔمْٝمٛمكَْمِ ايمدِّ ْٙم٤ِم ايمدِّ َي٥ُم, َودِم ايمِمُّ ٌَْٝمَّمَتكْمِ ايمدِّ َودِم ايْم

َي٥مِ  َي٥ِم, َودِم اظمَْْٟمَُمقََم٥ِم شُمُٙم٧ُم ايمدِّ َي٥ِم, َودِم ايْمَقاضِمَدِة ٞمِِْمُػ ايمدِّ ٣مئَِٖم٥ِم شُمُٙم٧ُم ايمدِّ , َودِم اجْلَ

صْمِؾ فَممْمٌ  ـْ َأَص٣مزمِِع ايْمَٝمِد َوايمرِّ ٌٍَع َِم زمِِؾ, َودِم ىُمؾِّ إِْص ـَ اإْلِ َة َِم َٙم٥ِم ََخَْس فَممْمَ اظمُْٛمَٗمِّ

زمِِؾ, َوإِنه  ـَ اإْلِ زمِِؾ َودِم اظمُْقِوَح٥ِم ََخٌْس َِم ـَ اإْلِ ِـّ ََخٌْس َِم ًِّ زمِِؾ, َودِم ايم ـَ اإْلِ  َِم

َه٤ِم َأيْمُػ ِديٛم٣َمرٍ  صُمَؾ ُيْٗمَتُؾ زم٣ِمظمَْْرَأِة, َوفَمعَم َأْهِؾ ايمذه  ش. ايمره

ـُ ش اظمََْراؽِمٝمؾِ »وم٣مل احل٣مهمظ دم ايمٌٙمقغ: َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد دِم  , َوازْم لُّ
٣مئِ ًَ َوايمٛمه

ٌه٣مَن, َوَأمْحَُد, َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم ِص  ـُ ضِم ٣مُروِد, َوازْم ـُ اجْلَ تِِف.طُمَزْيَٚم٥َم, َوازْم  حه

  قاٍ اإلَاّ ابٔ عبد ايرب زمح٘ اهلل تعاىل:

هق ضمدي٧م َمتقاسمر َمُمٜمقر فمٛمد أهؾ ايمًغم, َمٔمروف فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ 

 قا َمٔمرهم٥م يًتٕمٛمك زمممهت٣م فمـ آؽمٛم٣مد.
اهـ  ايمٔمٙمؿ فمعم وصمقب ايمدي٥م دم اجلٚمٙم٥م همٗمد أمجع أهؾوأَم٣م اإلمج٣مع: 

 (.6/ 19ش )اظمٕمٛمل»َمٙمخًِم٣م َمع زي٣مدة َمـ 

  محًُٗا بٝت املاٍ:بٝإ ايدٜات اييت
وإصؾ أن دي٥م ايمٔمٚمد دم َم٣مل ايمٗم٣مسمؾ ودي٥م اخلْمٟم وؾمٌف ايمٔمٚمد دم َم٣مل 

 . زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكمايمٔم٣مومٙم٥م, وٞمذىمر هٛم٣م ايمدي٣مت ايمتل يتحٚمٙمٜم٣م 

 ايمدي٥م ايمقاصم٥ٌم زمجٛم٣مي٥م نمغم ايمٔمٚمد َمـ اظمًٙمؿ ايمذي ٓ فم٣مومٙم٥م يمف:إول: 
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وٞمقن فمعم ايمػم وايمتٗمقى أّن اظمًٙمؿ ٓ هيدر دَمف واظم٠مَمٛمقن إطمقة يتٔم٣مزمٝم٣مٞمف: 

أص٣مزمف طمْمٟم وٓ فم٣مومٙم٥م يمف هم١مّن  هم١مذا وصمد ومتٝمؾ أو صمريح وىم٣من اظمًٙمؿ ايمذي

 .-إن ؾم٣مء اهلل  -ف َمـ زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم فمعم َم٣م يٟميت زمٝم٣مٞمف تدي

 دي٥م ايمٗمتٝمؾ ايمذي صمٜمؾ وم٣مسمٙمف.ايمث٣مِن: 

سمٙمزم ايمدي٥م دم ايمٗمتٝمؾ ايمذَمل ايمذي صمٜمؾ وم٣مسمٙمف دم اجلٚمٙم٥م, وىمذيمؽ دم نمغم و

 .ايمذَمل

َم٣م رواه فمٌداهلل زمـ فم٣ٌمس َرِِضَ اهللُ فَمٛمُْف وم٣مل: وم٣مل وَمـ إديم٥م فمعم ذيمؽ: 

ٝمه٣م سَمُ٘مقُن »َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهَؿ:  ٝمه٣م َأْو ِرَمِّ ـْ وُمتَِؾ ذِم فِمٚمِّ ََم

ـْ وُمتَِؾ  ـْ ضَم٣مَل  زَمْٝمٛمَُٜمْؿ زمَِحَجٍر َأْو ؽَمْقٍط هَمَٔمَٙمْٝمِف فَمْٗمُؾ طَمَْم١مٍ, َوََم فَمْٚمًدا هَمَٗمَقُد َيِدِه, َوََم

 َٓ ٌف َو ٌَُؾ َِمٛمُْف َسْ َٓ ُيْٗم زَمْٝمٛمَُف َوزَمْٝمٛمَُف هَمَٔمَٙمْٝمِف يَمْٔمٛم٥َُم اهلل َواظماََلئَِ٘م٥ِم َوايمٛمه٣مِس َأمْجَِٔمكَم, 

 ش.فَمْدٌل 

(, وازمـ 4571( )4567(, وايمٛم٣ًمئل )4641( )4697رواه أزمقداود )

 سمٗمدم َمٔمٛم٣م زمٝم٣من ضم٣ميمف. (, وايمٙمٖمظ يمٙمٛم٣ًمئل, وومد9896َم٣مصمف )

ُ٘ اهلُل: َُ   قاٍ ارتطابٞ َزِح

)وَمٔمٛم٣مه أن يؼماَمك ايمٗمقم يقصمد زمٝمٛمٜمؿ ومتٝمؾ ٓ يدرى َمـ وم٣مسمٙمف وئمٚمك 

 أَمره همال يتٌكم همٖمٝمف ايمدي٥م(.

ُ٘ اهلُل: َُ   ٚقاٍ ابٔ األثري َزِح
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)اظمٔمٛمك أن ُيقصَمد زمٝمٛمٜمؿ ومَتٝمؾ َئْمَٚمل أَمُره وٓ َيتٌكمه وم٣مسمُِٙمُف همُحْ٘مٚمف ضُم٘مؿ 

ي٥م(.ومت  ٝمؾ اخَلْمٟم ََت٤ِم همٝمف ايمدِّ

ُ٘ اهلُل: َُ   ٚقاٍ ايطٓدٟ َزِح

)ومقيمف دم فمٚمٝم٣م زم٘من فمكم همتُمديد َمٝمؿ َمٗمِمقر وَمثٙمف ايمرَمٝم٣م وزٞم٣م أي دم 

ضم٣ميم٥م نمغم َمٌٝمٛم٥م ٓ يدري همٝمف ايمٗم٣مسمؾ وٓ ضم٣مل ومتٙمف أو دم سمرام صمرى زمٝمٛمٜمؿ 

 همقصمد زمٝمٛمٜمؿ ومتٝمؾ(.

 وم٣مسمٙمف زمٔمٝمٛمف.وهذا يدل فمعم يمزوم ايمدي٥م دم ايمٗمتٝمؾ ايمذي مل ئمٙمؿ 

وايمٗمتٝمؾ ايمذي صمٜمؾ وم٣مسمٙمف إَم٣م أن ي٘مقن ومتٝمؾ زضم٣مم, أو ومتٝمؾ صٖمكم, أو 

 ومتٝمال ٓ ئمٙمؿ وم٣مسمٙمف دم اجلٚمٙم٥م.

 ومتٝمؾ ايمزضم٣مم: أٚاّل:

 اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء همٝمٚمـ َت٤م فمٙمٝمف ديتف فمعم َخ٥ًم أومقال:

أهن٣م واصم٥ٌم دم زمٝم٦م اظم٣مل, وهذا َمذه٤م أىمثر ايمٔمٙمامء. ايمٗمقل إول: 

 وَمٛمٜم٣م: ذيمؽ ألطم٣ٌمر ايمقاردة دميم

ُف اهللُ وم٣مل:  وم٣مل أطمػمِن فمٌدايمٔمزيز زمـ فمٚمر فمـ َم٣م رواه ازمـ صمري٨م َرمِحَ

َؿ  ىمت٣مب يمٔمٚمر زمـ فمٌدايمٔمزيز زمٙمٕمٛم٣م أن رؽمقل اهلل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ـْ وُمتَِؾ َيْقَم همِْْمٍر َأْو َيْقَم َأْوَحك هَم١مِنه ِدَيَتُف فَمعَم ايمٛمه٣مِس مَج٣َم»وم٢م  َٓ ََم ُف  َٞمه ِٕ فَم٥ًم8 

ـْ وَمَتَٙمفُ   ش.ُيْدَرى ََم
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 رواه فمٌدايمرزاق, وازمـ ضمزم, وايمٙمٖمظ يمٔمٌدايمرزاق, وأفمّؾ زم٣مإلرؽم٣مل.

ُف اهللُ: و َأنه َرصُماًل وُمتَِؾ دِم ايمْمهَقاِف, هَم٣مؽْمَتَُم٣مَر »َم٣م رواه إزمراهٝمؿ ايمٛمخٔمل َرمِحَ

ٙمِِٚمكمَ  ًْ : ِدَيُتُف فَمعَم اظمُ رواه ش , َأْو دِم زَمْٝم٦ِم اظم٣َملِ فُمَٚمُر ايمٛمه٣مَس, هَمَٗم٣مَل فَمقِمٌّ

 فمٌدايمرزاق, وازمـ ضمزم, وايمٙمٖمظ يمف.

ِجِد َم٣م رواه يزيد زمـ َمذىمقر اَلٚمداِن: و ًْ ُٚمَٔم٥ِم دِم اظمَ َأنه َرصُماًل وُمتَِؾ َيْقَم اجْلُ

ـْ زَمْٝم٦ِم اظم٣َمِل. رواه فمٌد ايمرازق, وازمـ ضمزم  ضَم٣مِم هَمَجَٔمَؾ فَمقِمٌّ ِدَيَتُف َِم دِم ايمزِّ

 زاق.وايمٙمٖمظ يمٔمٌدايمر

 وهذه إطم٣ٌمر سمدل فمعم أن دي٥م ومتٝمؾ ايمزضم٣مم سمٙمزم دم زمٝم٦م اظم٣مل.

أن ديتف واصم٥ٌم فمعم مجٝمع َمـ ضميه دون نمغمهؿ, وهبذا وم٣مل ايمٗمقل ايمث٣مِن: 

ٕٞمف َم٣مت  -رمحٜمام اهلل سمٔم٣ملم -احلًـ ايمٌٌمي, وازمـ ؾمٜم٣مب ايمزهري 

 زمٖمٔمٙمٜمؿ همال يتٔمداهؿ إلم نمغمهؿ.

زضم٣مم إٓ زمٗم٣ًمَم٥م, هم١مذا مت٦م ايمٗم٣ًمَم٥م أٞمف ٓ دي٥م دم ومتٝمؾ ايمايمٗمقل ايمث٣ميم٧م: 

يمزَم٦م ايمدي٥م اجل٣مِن دم ايمٔمٚمد, ويمزَم٦م فم٣مومٙمتف دم نمغم ايمٔمٚمد وهذا َمذه٤م 

 ايمُم٣مهمٔمٝم٥م, وومقل احلٛم٣مزمٙم٥م, ٕن ايمدم ٓ ُي٤م إٓ زم٣ميمْمٙم٤م.

٨م, وهذا رواي٥م فمـ احلأن دَمف هدر دم زمح٥م ايمِمالة, ٓ ايمٗمقل ايمرازمع: 

ُف اهلُل ٕن زمح٥م ايمِمال ة يٚم٘مـ َتٛمٌٜم٣م زم٣ميمِمالة دم َم٘م٣من طم٣مل اإلَم٣مم أمحد َرمِحَ

 َمـ ايمزضم٣مم.
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أن دَمف هدر َمْمٙمٗم٣م, وهذا َمذه٤م اإلَم٣مم َم٣ميمؽ, وضم٘مل ايمٗمقل اخل٣مَمس: 

 فمـ اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل, وهق رواي٥م فمـ اإلَم٣مم أمحد.

  قاٍ ابٔ املربد اذتٓبًٞ زمح٘ اهلل تعاىل:

 قا )هيدر ومتٝمؾ ايمزضم٣مم دم ؿمقاف وؽمٔمل, وهرب, وٞمحق ذيمؽ(.
ف ٓ ئمٙمؿ زمٔمٝمٛمف يٗمٝمٛم٣م, وٓ يمقث إلصمراء ايمٗم٣ًمَم٥م همٝمف, وَمـ وذيمؽ ٕن وم٣مسمٙم

 ىم٣من ىمذيمؽ, اؽمتح٣مل َم٠ماطمذة أضمد زمف.

: أن ومتٝمؾ ايمزضم٣مم إن أَم٘مـ َمٔمرهم٥م اظمزدمحكم فمٙمٝمف سمٙمزم ديتف اظمخت٣مرو

فمقاومٙمٜمؿ, ٕن ه٠مٓء اظمزدمحكم اؾمؼمىمقا دم ايمّمٕمط فمٙمٝمف ضمتك اظمقت, 

 همتُمؼمك فمقاومٙمٜمؿ دم محؾ ديتف.

هم٥م اظمزدمحكم يمٙمجٜمؾ هبؿ, أو يم٘مثرهتؿ, هم١من ايمدي٥م سمٙمزم دم وإن مل يٚم٘مـ َمٔمر

زمٝم٦م اظم٣مل ٕن َمقسمف سم٤ًٌم همٝمف مج٣مفم٥م َمـ اظمًٙمٚمكم, همت٘مقن ديتف دم زمٝم٦م َم٣مل 

 مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم وامٞم٣م يمٙمدم فمـ اَلدر.

ُ٘ اهلُل: َُ  قاٍ ابٔ حصّ َزِح
)وايمذي ٞمٗمقل زمف: أن َمـ وٕمط دم ايمزضم٣مم ضمتك َم٣مت َمـ ذيمؽ ايمّمٕمط, 

ن اجلامفم٥م سمٙمؽ زمٔمٝمٛمٜم٣م ىمٙمٜمؿ ومتٙمف, إذ ىمٙمٜمؿ سمّم٣منمْمقا ضمتك َم٣مت همٗمد فمرهمٛم٣م أ

َمـ وٕمْمٜمؿ, هم١مذا ومد فمرف وم٣مسمٙمقه, هم٣ميمدي٥م واصم٥ٌم فمعم فمقاومٙمٜمؿ زمال ؾمؽ, 

هم١من ومدر فمعم ذيمؽ همٜمق فمٙمٝمٜمؿ, وإن صمٜمٙمقه همٜمؿ نم٣مرَمقن ضمٝم٧م ىم٣مٞمقا, وضمؼ 
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ايمٕم٣مرَمكم واصم٤م دم صدوم٣مت اظمًٙمٚمكم, ودم ؽم٣مئر إَمقال اظمقومقهم٥م جلٚمٝمع 

 قا ًٙمٚمكم(.َمِم٣ميمح اظم
ّٝا:  ومتٝمؾ ايمِمٖمكم: ثاْ

, ىمٖم٣مر, أو زمكم َمتٟمويمكم ىم٣مخلقارجإذا ضمِمؾ ومت٣مل زمكم َمًٙمٚمكم ووهق َم٣م 

 ووصمد زمٝمٛمٜمؿ ومتٝمؾ ٓ ئمٙمؿ وم٣مسمٙمف, مل يٙمزم وامٞمف.

ٕن ايمٓم٣مهر أن ايمٔمدو ومتٙمف, وذيمؽ محال َٕمر اظمًٙمٚمكم فمعم ايمِمالح, إذ 

 ص زم٣ميمٗمتؾ أطم٣مه اظمًٙمؿ.ئٌمد أن يؼمك اظمًٙمُؿ ايم٘م٣مهمر دم َمثؾ هذه احل٣ميم٥م, وْخ

هم١مَم٣م أن سمدهمع ديتف َمـ زمٝم٦م َم٣مل أٞمف ومتؾ َمـ اظمًٙمٚمكم,  فمٙمؿإٓ أٞمف إذا 

 اظمًٙمٚمكم.

وإَم٣م أن يٗمع ايمٔمٖمق8 ىمام ضمِمؾ َمـ ضمذيٖم٥م زمـ ايمٝمامن رِض اهلل فمٛمف دم فمزوة 

ـْ همٖمل ايمِمحٝمحكم  أضمد,  دٍ ُأضُم  َيْقمَ  ىَم٣منَ  ظمه٣م ": وَم٣ميَم٦ْم  فَمٛمَْٜم٣م, اهللهُ َرِِضَ  فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم

ىُمقَن, ُهِزمَ  َخ  اظمُمْمِ ٣ٌَمدَ  َأيْ : فَمَٙمْٝمفِ  اهللهِ يَمْٔمٛم٥َمُ  إزِْمٙمِٝمُس  هَمٌَمَ  هَمَرصَمَٔم٦ْم  ُأطْمَراىُمْؿ, اهللهِ فِم

ٌٌَُمَ  َوُأطْمَراُهْؿ, ِهلَ  هَم٣مصْمَتَٙمَدْت  ُأوَُٓهؿْ  : هَمَٗم٣مَل  ايمَٝماَمِن, زمَِٟمزمِٝمفِ  ُهقَ  هَم١مَِذا ضُمَذْيَٖم٥مُ  هَم

٣ٌَمدَ  َأيْ   هَمَٗم٣مَل  وَمَتُٙمقُه, ضَمتهك اضْمَتَجُزوا ََم٣م هَمَقاهللهِ: وَم٣ميَم٦ْم : وَم٣مَل  ,َأِِب  َأِِب  اهللهِ فِم

 . " يَمُ٘مؿْ  اهللهُ َيْٕمِٖمرُ : ضُمَذْيَٖم٥مُ 
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 إن وومع ايمٗمت٣مل زمكم همريٗمكم َمـ اظمًٙمٚمكم نمغم َمتٟمويمكم, ىمٗمت٣مل فمِمٌٝم٥م,و

هم١من ايمٔمٙمامء اطمتٙمٖمقا دم هذا ايمٗمتٝمؾ فمعم شمالشم٥م , ووصمد زمٝمٛمٜمؿ ومتٝمؾ ٓ ئمٙمؿ وم٣مسمٙمف

 :أومقال

 أٞمف ٓ دي٥م همٝمف إٓ زم٣ميمٗم٣ًمَم٥م, وهذا َمذه٤م أىمثر ايمٔمٙمامء.ايمٗمقل إول: 

وايمٗم٣ًمَم٥م ٓ سمٗم٣مم إٓ فمعم ؾمخص َمٔمكم, إٓ فمٛمد احلٛمٖمٝم٥م ايمٗم٣مئٙمكم زم٣مؾمؼماط 

 اجلٜمؾ زمف َمًتديمكم دم هذا زمام يٟميت:

ـْ وَمْقَِمِف اْٞمَْمَٙمُٗمقا إِ  لَم َم٣م رواه ؽمٜمؾ زمـ أِب ضمثٚم٥م َرِِضَ اهلُل فَمٛمُْف: َأنه َٞمَٖمًرا َِم

وُمقا همِٝمَٜم٣م, َوَوصَمُدوا َأضَمَدُهْؿ وَمتِٝماًل, َووَم٣ميُمقا يمِٙمهِذي ُوصِمَد همِٝمِٜمْؿ: وَمْد  , هَمَتَٖمره طَمْٝمػَمَ

َٓ فَمٙمِْٚمٛم٣َم وَم٣مسماًِل. هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا إلَِم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ  ٌَٛم٣َم, وَم٣ميُمقا: ََم٣م وَمتَْٙمٛم٣َم َو وَمَتْٙمُتْؿ َص٣مضِم

هَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, اْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم إلَِم طَمْٝمػَمَ هَمَقصَمْدَٞم٣م َأضَمَدَٞم٣م  فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهؿَ 

ْؿ: ش ايْمُ٘مػْمَ ايْمُ٘مػْمَ »وَمتِٝماًل, هَمَٗم٣مَل:  ـْ وَمَتَٙمفُ »هَمَٗم٣مَل ََلُ ٌَٝمِّٛم٥َِم فَمعَم ََم وَم٣ميُمقا: ََم٣م ش سَمْٟمسُمقَن زم٣ِميْم

َٓ َٞمرْ ش هَمَٝمْحٙمُِٖمقنَ »يَمٛم٣َم زَمٝمِّٛم٥ٌَم, وَم٣مَل:  َى زمَِٟمْياَمِن ايْمَٝمُٜمقِد, هَمَ٘مِرَه َرؽُمقُل اهلِل وَم٣ميُمقا: 

َدوَم٥ِم. ـْ إزِمِِؾ ايمِمه ٌْْمَِؾ َدََمُف هَمَقَداُه َِم٣مَئ٥ًم َِم َؿ َأْن ُي  َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

 . رواه ايمُمٝمخ٣من

فمعم أن ايمٗم٣ًمَم٥م وايمدي٥م سمٙمزم أهؾ اظم٘م٣من ايمذي وصمد همٝمف وهذا يدل: 

 ايمٗمتٝمؾ, وصمٜمؾ وم٣مسمٙمف.
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ُف اهللُ:  )أن ومتٝمال وصمد زم٣ميمٝمٚمـ زمكم وادفم٥م َم٣م رواه إزمراهٝمؿ ايمٛمخٔمل َرمِحَ

وطمٝمقان هم٘مت٤م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب أن ومٝمًقه هم١ملم أي ايمٖمريٗمكم ىم٣من أومرب 

 أومًؿ َمٛمٜمؿ َخًقن رصمال َم٣م ومتٙمٛم٣مه, وٓ فمٙمٚمٛم٣م وم٣مسمال, شمؿ يّمٚمٛمقن ايمدي٥م(.

 رواه أزمق يقؽمػ, وفمٌدايمرزاق, وايمٌٝمٜمٗمل, وازمـ ضمزم, وايمٙمٖمظ ِٕب

 يقؽمػ.

وهذا يدل فمعم أن ايمدي٥م فمعم أهؾ اظمحٙم٥م زمٔمد ايمٗم٣ًمَم٥م فمعم فمدم ايمٔمٙمؿ 

 زم٣مجل٣مِن, وإذا مت٦م ايمٗم٣ًمَم٥م يمزَم٦م ايمدي٥م ايمٔم٣مومٙم٥م.

 أن ايمقاصم٤م همٝمف ايمدي٥م فمعم ايمْم٣مئٖم٥م ايمّم٣منمٛم٥م يمٗمقَمف زمال وم٣ًمَم٥م.ايمٗمقل ايمث٣مِن: 

 وهذا ومقل آطمر يمإلَم٣مم َم٣ميمؽ إذا ىم٣من ايمٗمتٝمؾ َمـ ايمٖمئ٥م إطمرى. 

 َم٣مم أمحد دم رواي٥م فمٛمف َم٣م مل سمٗمؿ ايمدفمقى فمعم َمٔمكم.وزمف وم٣مل اإل

ُ٘ اهلُل يف ٖرا املكاّ: َُ  قاٍ ايبادٞ َزِح
 َٓ طُْمَرى, َو ْٕ اَم وَمَتَٙمْتُف ايمِْٖمْروَم٥ُم ا )َوَوصْمُف َذيمَِؽ َأنه ايمٓمه٣مِهَر َأنه وَمتِٝمَؾ ىُمؾِّ همِْروَم٥ٍم إٞمه

ِر ََمْٔمِرهَم٥ِم وَم٣مسمِٙمِِف َوفَمَد  طُْمَرى فَمعَم وَمْتٙمِِف هَمَٙمْؿ وِمَِم٣مَص همِٝمِف يمَِتَٔمذُّ ْٕ َٖم٣مِق ايمْمه٣مئَِٖم٥ِم ا ِم اسمِّ

.) ُ َٓ َيَتَٔمكمه َنه ايْمَٗم٣مسمَِؾ 
ِٕ ٣مََم٥ٍم8  ًَ َت٣مُج دِم َذيمَِؽ إلَِم وَم َٓ حُيْ َي٥ُم, َو ٓه ايمدِّ ٌَْؼ إِ  قا َي

أن ديتف فمعم ايمٖمريٗمكم َمٔم٣م وهبذا وم٣مل ازمـ اظمًٝم٤م, وٞم٤ًم ايمٗمقل ايمث٣ميم٧م: 

 ِٕب يقؽمػ. 
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اإلَم٣مم َم٣ميمؽ دم ضم٣ميم٥م َم٣م إذا ىم٣من ايمٗمتٝمؾ َمـ نمغم ايمِمٖمكم دم وإيمٝمف ذه٤م 

 أضمد ومقيمٝمف. 

 وإوزافمل إذا مل سمقصمد زمٝمٛم٥م َمـ نمغم ايمٖمريٗمكم هم١مذا وصمدت ضم٘مؿ هب٣م.

 وايمِمحٝمح دم َمثؾ هذه احل٣ميم٥م: 

إَم٣م أن ئمٙمؿ وم٣مسمٙمف همٝمتٔم٣مَمؾ َمٔمف زم٣مظمٔم٣مَمٙم٥م ايمممفمٝم٥م: إن ىم٣من ومتٙمف طمْمٟم, همدي٥م 

 .تؼ روم٥ٌم, أو زمِمقم ؾمٜمريـ َمتت٣مزمٔمكمسمؾ: إَم٣م زمٔم: وايم٘مٖم٣مرة فمعم ايمٗم٣مٟمومتؾ اخلْم

 . ٝم٣مء اظمٗمتقلوإن ىم٣من ومتٙمف فمٚمًدا, همٔمٙمٝمف إَم٣م ايمٗمِم٣مص إن مل ئمػ أويم

 ايرتدٝح:
دي٥م ومتٝمؾ ايمِمٖمكم فمعم اجلامفم٥م اظمٛم٣مزفم٥م يمٖمرومتف, ٕن ايمٓم٣مهر وايمذي يٓمٜمر أن 

تٙمقٞمف وإٞمام يٗمتٙمف اخلِمؿ, واخلِمؿ مج٣مفم٥م همٝمُمؼمىمقن دم همرومتف ٓ يٗم أن أهؾ

 ٙمف, زمال وم٣ًمَم٥م, ضمٝم٧م ايمٗم٣مسمؾ ٓ يٚم٘مـ سمٔمٝمٝمٛمف زمٔمٝمٛمف.فمٗم

هم١من ىم٣من ايمٗمتٝمؾ َمـ نمغم ايمِمٖمكم, همديتف فمٙمٝمٜمام َمٔم٣م, ٕن وم٣مسمٙمف ٓ ْخرج فمـ 

ايمٖمريٗمكم وٓ طمِمؿ َمٔمكم َمٛمٜمام, همٗمتٙمف ومِمد زمف نمغمه, يمذا اؽمتقى اجلٚمٝمع دم 

محؾ ديتف ودم هذا ايمِمدر وم٣مل َم٣ميمؽ دم مج٣مفم٥م َمـ ايمٛم٣مس اومتتٙمقا هم٣مٞم٘مُمٖمقا, 

ٛمٜمام ومتٝمؾ أو صمريح ٓ يدري َمـ همٔمؾ ذيمؽ زمف: إن أضمًـ َم٣م ؽمٚمع دم ذيمؽ وزمٝم

أن فمٙمٝمف ايمٔمٗمؾ وإن فمٗمٙمف فمعم ايمٗمقم ايمذيـ ٞم٣مزفمقه وإن ىم٣من اجلريح أو ايمٗمتٝمؾ 

 َمـ نمغم ايمٖمريٗمكم همٔمٗمٙمف فمعم ايمٖمريٗمكم مجٝمًٔم٣م.
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هذا ويمق حت٣مَمٙم٦م ؿم٣مئٖم٥م َمـ اظمًٙمٚمكم فمعم رصمؾ َمٛمٜمؿ ـم٣مٞمكم أٞمف فمدو 

ه, همديتف دم زمٝم٦م اظم٣مل, ٕن ايمٗم٣مسمؾ َمٔمٙمقم, ٓ فمعم ايمتٔمٝمكم, همٗمتٙمقه ومٌؾ سمٌكم أَمر

 وهق مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم.

َم٣م رواه حمٚمقد زمـ يمٌٝمد َرِِضَ اهلُل فَمٛمُْف وم٣مل: اطْمَتَٙمَٖم٦ْم وايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ: 

َٓ َئْمِرهُمقَٞمُف هَمَٗمَتُٙمقُه همَ  ٙمِِٚمكَم فَمعَم ايْمَٝماَمِن َأِِب ضُمَذْيَٖم٥َم َيْقَم ُأضُمٍد َو ًْ َٟمَراَد ؽُمُٝمقُف اظمُ

َق ضُمَذْيَٖم٥ُم زمِِدَيتِِف فَمعَم  َؿ َأْن َيِدَيُف هَمَتَِمده َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ٙمِِٚمكَم. ًْ  اظمُ

 رواه أمحد واحل٣مىمؿ وصححف ايمٌٝمٜمٗمل ويمٖمٓمف ٕمحد.

 ايمٗمتٝمؾ ايمذي صمٜمؾ وم٣مسمٙمف دم اجلٚمٙم٥م: ثايّجا:

ٙم٥م ومقم, أو ومٌٝمٙمتٜمؿ, أو َمًجدهؿ, أو اظمراد زمف: ايمٗمتٝمؾ ايمذي وصمد دم حمو

 زمٖمالة وٞمحق ذيمؽ وهق نمغم ومتٝمؾ زضم٣مم, أو ايمتٗم٣مء ايمِمٖمكم.

 وومد اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم هذا فمعم ومقيمكم:

 أن دَمف هدد إذا مل سمتقهمر دوافمل ايمٗم٣ًمَم٥م همٝمف. ايمٗمقل إول: 

 هل ايمٙمقث.ودوافمل ايمٗم٣ًمَم٥م: 

ـ وصمد دم فم٣ٌمرة فمـ وٕم٣مئـ وفمداوات زمكم اظمٗمتقل, وزمكم َموايمٙمقث: 

 حمٙمتٜمؿ.
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أن يقصمد رصمؾ َمٗمتقل دم َم٘م٣من َمـ إَم٘مٛم٥م, وَمـ مجٙم٥م ايمٙمقث َمثاًل: 

 ويقصمد دم هذا اظم٘م٣من رصمؾ ه٣مرب, همٜمذا يمقث.

ؿمٔمٛم٣ًم, ودم صم٣مٞمٌف رصمؾ َمٔمف ايمً٘مكم, أو اخلٛمجر,  َمٗمتقًٓ  أو ٞمجد رصمالً 

 ونمغم ذيمؽ, همٜمذا يمقث أيًّم٣م َتٔمؾ ايمتٜمٚم٥م سمتٔمكم فمٙمٝمٜمؿ.

٣ًمَم٥م يمزم َمقصمٌٜم٣م, وهبذا وم٣مل أىمثر ايمٔمٙمامء: همٟمن سمقهمرت وأومٝمٚم٦م همٝمف ايمٗم

ٕن جمرد وصمقد ايمُمخص ومتٝمال دم َم٘م٣من َمٔمكم ٓ ي٘مٖمل يمثٌقت ايمدي٥م همٝمف فمعم 

شمؿ يٙمٗمٌف دم حمٙم٥م ومقم أو َمًجدهؿ  -َمثال  -أضمد, همٗمد يٗمتؾ ايمرصمؾ ايمرصمؾ 

 يمٝمحٚمٙمٜمؿ زمتٔم٣مون ومتٙمف, وهؿ زمري٠مون َمٛمٜم٣م.

صمد ومتٝمؾ زمف أشمر صمٛم٣مي٥م وهق يمٙمحٛمٖمٝم٥م وهمٝمف سمٖمِمٝمؾ, هم١مذا وايمٗمقل ايمث٣مِن: 

وأومٝمٚم٦م دفمقى يمٙمٚمْم٣ميم٥ٌم زمدَمف, هم١من وصمد دم َم٘م٣من ممٙمقك, أو فمٙمٝمف طمِمقص 

 ىم٣مظمحٙم٥م َمثال همٖمٝمف ايمدي٥م زمٔمد ايمٗم٣ًمَم٥م فمعم فم٣مومٙم٥م أهؾ اظمحٙم٥م دم ـم٣مهر ايمرواي٥م.

: َت٤م ايمدي٥م فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م ويمق مل سمتؿ ايمٗم٣ًمَم٥م يمٛم٘مقل ودم رواي٥م أطمرى

 اظمدفمك فمٙمٝمٜمؿ.

 ٓ ئمرف وم٣مسمٙمف. َمـ ٗم٣ًمَم٥م ٓ سم٘مقن إٓ دمأن ايمواظمُمٜمقر فمٛمدهؿ: 

وؽمٝمٟميت َمٔمٛم٣م إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ َم٣م يتٔمٙمؼ زمٟمضم٘م٣مم ايمٗم٣ًمَم٥م دم َمقؿمٛمف إن 

 ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ.
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وأن وصمد دم َم٘م٣من ٓ َمٙمؽ وٓ يد طمِمقص همٝمف يم٘مٛمف َمٙمؽ يمٔم٣مَم٥م 

اظمًٙمٚمكم وهمٝمف َمِمٙمح٥م َلؿ ىم٣ميمًقق ايمٔم٣مم وايمُم٣مرع ايمٔم٣مم وَمًجد اجل٣مَمع 

 ٝم٦م اظم٣مل زمال وم٣ًمَم٥م.زمهب٣م دم ايم٘مأل وٞمحقه همٖمٝمف ايمدي٥م فمعم  وايمٖمالة اظمٛمتٖمع

أَم٣م إذا وصمد دم زمري٥م ٓ يد وٓ َمٙمؽ همٝمٜم٣م ٕضمد ونمغم َمٛمتٖمع هب٣م يمٔم٣مَم٥م 

 اظمًٙمٚمكم ووؽمط ايمٛمٜمر ايم٘مٌغم, همدَمف هدر وذيمؽ ىمٙمف ظم٣م يٟميت:

وهمٝمف: هَمَٗم٣ميُمقا َي٣م  -اظمتٗمدم  - رِض اهلل فمٛمف ضمدي٧م ؽمٜمؾ زمـ أِب ضمتٚم٥م

ْؿ  َرؽُمقَل اهللِ اْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم إلَِم طَمْٝمػَمَ هَمَقصَمْدَٞم٣م َأضَمَدَٞم٣م وَمتِٝماًل هَمَٗم٣مَل ايْمُ٘مػْمَ ايْمُ٘مػْمَ هَمَٗم٣مَل ََلُ

َٓ َٞمْرَى زمَِٟمْياَمِن  ـْ وَمَتَٙمُف وَم٣ميُمقا ََم٣م يَمٛم٣َم زَمٝمِّٛم٥ٌَم وَم٣مَل هَمَٝمْحٙمُِٖمقَن وَم٣ميُمقا  ٌَٝمِّٛم٥َِم فَمعَم ََم سَمْٟمسُمقَن زم٣ِميْم

 احلدي٧م.ش ايْمَٝمُٜمقِد ... 

ا يدل فمعم أن جمرد وصمقد ومتٝمؾ دم حمٙم٥م ومقم يقصم٤م ايمدي٥م فمٙمٝمٜمؿ زمٔمد وهذ

 ايمٗم٣ًمَم٥م.

أن ايمٗمتٝمؾ َمـ نمغم زضم٣مم أو ايمتٗم٣مء صٖمكم إذا مل ئمٙمؿ وم٣مسمٙمف, إن وايمِمحٝمح 

ويمزم َمقصمٌٜم٣م زمٗمٝم٣مم إديم٥م فمعم شمٌقهت٣م ىمام  ٦مأَم٘مـ إصمراء ايمٗم٣ًمَم٥م همٝمف, أصمري

 .وومد سمٗمدم دم ضمدي٧م ؽمٜمؾ زمـ أِب ضمتٚمف 

راء ايمٗم٣ًمَم٥م همٝمف هم١من وصمد دم َم٘م٣من فمٙمٝمف يد فمٚمقم زمٟمن ىم٣من وإن مل يٚم٘مـ إصم

جلامفم٥م وهؿ أصح٣مب احلٖمظ وايمٛمٌمة وايمتدزمغم همٝمف, وَلؿ همٝمف َمِمٙمح٥م, همدي٥م 
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َمـ وصمد همٝمف فمٙمٝمٜمؿ, سم٠مطمذ َمـ زمٝم٦م اظم٣مل ٕن َم٣مل زمٝم٦م اظم٣مل َم٣م َلؿ, همٝم٘مقن 

 دم إطمذ َمـ زمٝم٦م اظم٣مل اؽمتٝمٖم٣مء َمٛمٜمؿ, ووامن يمٙمدم اظمٔمِمقم فمـ اَلدر.

إذا وصمد دم َم٘م٣من ٓ يدفمٝمف ٕضمد وسمٔمذر إصمراء ايمٗم٣ًمَم٥م همٝمف همٜمق هدر أَم٣م 

 وايمٗم٣مسمؾ جمٜمقل, وٓ يٚم٘مـ ٞم٥ًٌم ايمتٗمِمغم دم احلٖمظ وايمٛمٌمة همٝمف ٕضمد.

بٝإ ايد١ٜ ايٛادب١ ظٓا١ٜ اإلَاّ أٚ ايكاضٞ ٚحنُٖٛا فُٝا فٝ٘ َصًخ١ 
 عا١َ يف غري ايعُد:

ـ فمٚمدا وىم٣مٞم٦م دم إذا وومٔم٦م صمٛم٣مي٥م َمـ إَم٣مم أو وم٣مض وٞمحقُه٣م ومل سم٘مو

أو زم٣من َمـ ضم٘مؿ أَمر ئمقد ٞمٖمٔمف ظمِمٙمح٥م اظمًٙمٚمكم ىمٚمـ زاد دم ضمد أو سمٔمزير 

 . فم٣مديم٥م زمُمٜم٣مدسمف نمغم 

 بٝإ صٛز٠ ٖرٙ املطأي١:
ىمٟمن ي٘مقن زٞمك رصمؾ وهق زم٘مر, همٗم٢م ايمٗم٣مِض زمجٙمده َم٣مئ٥م صمٙمدة, همٌٝمٛمام 

 هق ُيٙمد احلد َم٣مت زم٤ًٌم اجلٙمد.

فممميـ صمٙمدة همامت َمـ إشمر أو زيد دم صمٙمده فمـ َم٣مئ٥م صمٙمدة إلم َم٣مئ٥م و

 ذيمؽ. 

همٜمؾ سم٘مقن ديتف فمعم َمـ صمٙمده, أو فمعم ايمٗم٣مِض ايمذي أَمر زمجٙمده, أو َمـ 

 زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم.

 أن ايمدي٥م َت٤م دم زمٝم٦م اظم٣مل, وهذا َمذه٤م أىمثر ايمٔمٙمامء.ايمٗمقل إول: 
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 أهن٣م واصم٥ٌم فمعم فم٣مومٙم٥م اجل٣مِن. ايمٗمقل ايمث٣مِن: 

ايمروايتكم فمـ اإلَم٣مم أمحد وزمف وهذا أضمد ومقرم اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل وهق إضمدى 

 وم٣مل اإلَم٣مم إوزافمل دم رواي٥م فمٛمف.

 وايمراصمح أهن٣م واصم٥ٌم دم زمٝم٦م اظم٣مل.

رِض اهلل -َم٣م رواه ؽم٣ممل زمـ فمٌداهلل زمـ فمٚمر فمـ أزمٝمف  ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو:

ـَ ايمَقيمِٝمدِ -فمٛمف َؿ طَم٣ميمَِد زْم إلَِم زَمٛمِل  وم٣مل: زَمَٔم٧َم ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ٛمُقا َأْن َيُٗمقيُمقا: َأؽْمَٙمْٚمٛم٣َم, هَمَجَٔمُٙمقا 
ًِ

صَمِذيَٚم٥َم, هَمَدفَم٣مُهْؿ إلَِم اإِلؽْماَلِم, هَمَٙمْؿ حُيْ

, َوَدهَمَع إلَِم ىُمؾِّ َرصُمٍؾ  ٌَْٟمَٞم٣م, هَمَجَٔمَؾ طَم٣ميمٌِد َيْٗمُتُؾ َِمٛمُْٜمْؿ َوَيْٟمِهُ ٌَْٟمَٞم٣م َص َيُٗمقيُمقَن: َص

َن َيْقٌم َأََمَر طَم٣ميمٌِد َأْن َيْٗمُتَؾ ىُمؾُّ َرصُمٍؾ َِمٛمه٣م َأؽِمغَمُه, هَمُٗمْٙم٦ُم: َِمٛمه٣م َأؽِمغَمُه, ضَمتهك إَِذا ىَم٣م

ـْ َأْصَح٣مِِب َأؽِمغَمُه, ضَمتهك وَمِدَْمٛم٣َم فَمعَم  َٓ َيْٗمُتُؾ َرصُمٌؾ َِم َٓ َأوْمُتُؾ َأؽِمغِمي, َو َواهللِ 

َؿ هَمَذىَمْرَٞم٣مُه, همَ  َرهَمَع ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

َؿ َيَدُه هَمَٗم٣مَل:  ه٣م َصٛمََع طَم٣ميمٌِد »آيمِِف َوؽَمٙمه سَمكْمِ ش ايمٙمُٜمؿه إِِنِّ َأزْمَرُأ إيَِمْٝمَؽ مِم . رواه "ََمره

 ايمٌخ٣مري.

ُ٘ اهلُل بعد ٖرا ايطٝام: َُ  قاٍ بٔ حذس َزِح
٣ٌَموِمُر دِم ِرَواَيتِِف: شُمؿه َدفَم٣م  َؿ )َزاَد ايْم َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

٦َم وَمَدََمْٝمَؽ »فَمٙمِٝم٣ًّم هَمَٗم٣مَل:  ِء ايْمَٗمْقِم َواصْمَٔمْؾ َأَْمَر اجَل٣مِهٙمِٝمه٥ِم حَتْ َٓ ش اطْمُرْج إلَِم َه٠ُم

ؿ أضمد آ وداه(. ٌْؼ ََلُ  قا هَمَخَرَج ضَمتهك صَم٣مَءُهْؿ َوََمَٔمُف ََم٣مٌل هَمَٙمْؿ ي
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ُ٘ اهلُل:ٚقاٍ بٔ نجري َز َُ  ِح
 قا )وهذا احلدي٧م ي٠مطمذ َمٛمف أن طمْمٟم اإلَم٣مم أو ٞم٣مئٌف ي٘مقن دم زمٝم٦م اظم٣مل(.

وٕن اإلَم٣مم وايمٗم٣مِض وٞمحقُه٣م ٞم٣مئ٣ٌمن فمـ اهلل سمٔم٣ملم دم سمْمٌٝمؼ أضم٘م٣مم 

ذئمتف, همٝم٘مقن أرش صمٛم٣ميتٜمام دم َم٣مل اهلل سمٔم٣ملم اظمُم٣مع, وهق َم٣مل مج٣مفم٥م 

 اظمًٙمٚمكم, واظمتٚمثؾ دم زمٝم٦م اظم٣مل.

 يد١ٜ يف دٓا١ٜ ايطبٝب َٚٔ يف حهُ٘ يف غري ايعُد:بٝإ حهِ ا
هم١من اظمٝم٦م ٓ هيدر دَمف, هم١من ىم٣من َمقسمف فمـ فمٚمد, هذه َمـ اظم٣ًمئؾ اظمٜمٚم٥م8 و

َتري فمٙمٝمف أضم٘م٣مم ايمٔمٚمد, وإن ىم٣من َمقسمف فمـ طمْمٟم, َتري فمٙمٝمف أضم٘م٣مم ومتؾ 

 اخلْمٟم.

 إذا وومٔم٦م صمٛم٣مي٥م َمـ ؿمٌٝم٤م, ومل سم٘مـ فمٚمدا, ٞمٓمر دم ايمْمٌٝم٤م ٞمٖمًف:

 دم ايمْم٤م نمغم َمتٚم٘مـ َمٛمف, هم١مٞمف يّمٚمـ َم٣م ٞمت٨م فمـ سمْمٌٌف هم١من ىم٣من صم٣مهاًل 

 دم َم٣ميمف. 

ُ٘ اهلُل: َُ   قاٍ ابٔ ايكِٝ ادتٛش١ٜ َزِح

هم١مُي٣مُب ايمّمامن فمعم ايمْمٌٝم٤م اجل٣مهؾ... وهذا إمج٣مع وأَم٣م إَمر ايمممفمل: )

 قا َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ(.
ُ٘ اهلُل: َُ  قاٍ ابٔ زغد َزِح

 قا  َم٣ميمف(.)ٓ طمالف أٞمف إذا مل ي٘مـ َمـ أهؾ ايمْم٤م أهن٣م دم
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وذه٤م ازمـ ايمٗمٝمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم إلم ؽمٗمقط ايمّمامن إذا فمٙمؿ اظمجٛمل فمٙمٝمف 

 زمجٜمٙمف, وأذن يمف8 ضمٝم٧م صم٣مء فمٛمف ومقيمف: 

ٌُّف, همَتٙمَِػ زمف, همٜمذا إن )ايمٗمًُؿ ايمث٣مِن:  ٤ٌٌِّم صم٣مِهٍؾ زم٣مذت يُده ََمـ َيُْم َمتْم

 ـ(.فمٙمؿ اظمجٛملُّ فمٙمٝمف أٞمف صم٣مهؾ ٓ فِمٙمَؿ يمف, وَأِذَن يمف دم ؿمٌِف مل يّمٚم

ٕن ايمْمٌٝم٤م اجل٣مهؾ ٓ ُيقز يمف أن يامرس ايمْم٤م ضمتك َمع وهذا همٝمف ٞمٓمر8 

 اإلذن8 ظم٣م يٟميت:

ِه َأنه َرؽُمقَل اهلِل  ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم فَم ـْ فَمْٚمِرو زْم ـِ صُمَرْي٨ٍم فَم َم٣م رواه ازْم

َؿ وَم٣مَل:  َٓ »َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه ٌه٤َم َو ـْ سَمَْم ُئْمَٙمُؿ َِمٛمُْف ؿم٤ِمٌّ هَمُٜمَق ََم

ـٌ   رواه َأزُمقَداُوَد وايمٛم٣ًمئل وازمـ َم٣مصمف وايمٙمٖمظ ِٕب داود.ش. َو٣مَِم

ـَ  شَمٛمِل زَمْٔمُض ايْمَقهْمِد ايمهِذي ٌِْدايْمَٔمِزيِز ضَمده ـِ فَم ـُ فُمَٚمَر زْم ٌُْد ايْمَٔمِزيِز زْم َم٣م رواه فَم

َؿ: وَمِدَُمقا فَمعَم َأزمِك وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمٙمَ  اَم »ْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه َأيُّ

ـٌ  ٌَْؾ َذيمَِؽ هَمَٟمفْمٛم٦ََم هَمُٜمَق َو٣مَِم ٤ٌٌُّم وَم َٓ ُئْمَرُف يَمُف سَمَْم ٌه٤َم فَمعَم وَمْقٍم  ش. ؿَمٌِٝم٤ٍم سَمَْم

 رواه َأزُمقَداُوَد.

وإن ىم٣من ايمْمٌٝم٤م فم٣مظم٣م زم٣ميمْم٤م, ضم٣مذوم٣م همٝمف, يم٘مـ صمٛم٦م يداه أشمٛم٣مء سمْمٌٌف دم 

 َمريض أذن يمف همٝمف.

 وامن َم٣م سمٙمػ زمجٛم٣ميتف ومقٓن: همٙمٙمٔمٙمامء دم
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أٞمف يّمٚمـ َم٣م سمٙمػ زمجٛم٣ميتف, وهبذا وم٣مل أىمثر ايمٔمٙمامء, ضمتك ايمٗمقل إول: 

فمد زمٔمّمٜمؿ هذا إمج٣مفم٣م8 ٕٞمف صم٣من دم نمغم ايمٔمٚمد, همٝمٙمزَمف ايمّمامن ىمٕمغمه, 

 وٕٞمف إسمالف همٝمٙمزَمف وامن َم٣م أسمٙمٖمف ىم٣مجلٛم٣مي٥م فمعم إَمقال.

وهذا رواي٥م فمـ اإلَم٣مم َم٣ميمؽ, أٞمف ٓ يّمٚمـ َم٣م سمٙمػ زمجٛم٣ميتف, ايمٗمقل ايمث٣مِن: 

وهق ومقل يمٌٔمض احلٛمٖمٝم٥م, وزمٔمض احلٛم٣مزمٙم٥م, وفمٚمدة هذا ايمٗمقل احلديث٣من 

ُف اهللُ: )وأهمتك َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف  اظمتٗمدَم٣من, وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ اجلقزي٥م َرمِحَ

َؿ أن َمـ سمْم٤ٌم ومل ئمرف َمٛمف ؿم٤م همٜمق و٣مَمـ وهق يدل  زمٚمٖمٜمقَمف فمعم َوؽَمٙمه

 طمْمٟم دم سمْمٌٝمٌف همال وامن فمٙمٝمف(.أ٣من ؿمٌٝم٣ٌم واٞمف إذا ىم

يمزوم ايمّمامن دم صمٛم٣مي٥م ايمْمٌٝم٤م8 ٕن دم هذا ضمٖم٣مـًم٣م فمعم  :صخٝحٚاي

إرواح فمـ اَلدر, وسمٛمٌٝمٜم٣م يمألؿم٣ٌمء إلم فمٓمؿ َمًئقيمٝم٣مهتؿ, يمٝمتخذوا احلٝمْم٥م 

 ايمالزَم٥م دم أفمامَلؿ اظمتٔمٙمٗم٥م زمحٝم٣مة ايمٛم٣مس.

 بطبب تطبب٘:  فإذا يصّ ايطبٝب املاٖس املتكٔ يصٓعت٘ ضُإ د١ٜ
 همٙمٙمٔمٙمامء همٝمٚمـ َت٤م فمٙمٝمف هذه ايمدي٥م شمالشم٥م أومقال:

أهن٣م فمعم فم٣مومٙم٥م ايمْمٌٝم٤م, وهذا َمذه٤م أىمثر ايمٔمٙمامء, ٕن ايمٗمقل إول: 

 طمْمٟم ايمْمٌٝم٤م ىمخْمٟم نمغمه َمـ ايمٛم٣مس همٝمٙمزم ايمٔم٣مومٙم٥م.

 أهن٣م فمعم ايمْمٌٝم٤م دم َم٣ميمف, وهبذا وم٣مل زمٔمض ايمٔمٙمامء. ايمٗمقل ايمث٣مِن: 
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ومِمد ايمتٟمدي٤م وايمتٜمذي٤م ضمتك ٓ ئم٧ٌم هق ويمٔمؾ َمٌٛمك هذا ايمٗمقل: 

زمٟمرواح ايمٛم٣مس, إذ يمق حتٚمٙم٦م فم٣مومٙم٥م ايمْمٌٝم٤م, يمرزمام مت٣مدى دم إُه٣ميمف وفمدم 

 اضمؼماؽمف, مم٣م ُئمؾ طمْمٟمه ىمثغما جمحٖم٣م زم٣ميمٔم٣مومٙم٥م.

ىم٣من اخلط دم آصمتٜم٣مد دم وصػ  ؽمقاءاً  أهن٣م دم زمٝم٦م اظم٣مل,ايمٗمقل ايمث٣ميم٧م: 

فمعم َم٣م ذىمره ازمـ ومٝمؿ اجلقزي٥م ايمدواء, وهذا إضمدى ايمروايتكم فمـ اإلَم٣مم أمحد 

 فمٛمف.

أن ايمْمٌٝم٤م احل٣مذق اظمجتٜمد اظمٟمذون يمف َمـ ومٌؾ ورم إَمر دم ٚايصخٝح: 

إذا يمزَمتف دي٥م أطمذت َمـ زمٝم٦م اظم٣مل, ٕن ايمْم٤م َمٜمٛم٥م ضوري٥م يٗمِمد ايمتْم٤ٌم 

هب٣م َمِمٙمح٥م اجلامفم٥م وؽمالَم٥م اظمجتٚمع, وإذا ىم٣من إَمر ىمذيمؽ سمٔمكم ايمّمامن دم 

زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم, ىمام أن وامن ايمْمٌٝم٤م أَمر ىمثغم َم٣مل اجلامفم٥م اظمتٚمثؾ دم 

 ايمقومقع همٝم٘مقن دم إُي٣مزمف فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م إضار وإصمح٣مف هبؿ.

 -همٝمٙمزم فم٣مومٙمتف دهمع ايمدي٥م فمٛمف أَم٣م ايمْمٌٝم٤م ايمذي مل ي٠مذن يمف َمـ ومٌؾ ايمقرم, 

وذيمؽ يمتحٝمْمف ايمٔم٣مومٙم٥م زمرفم٣ميتٜم٣م فمـ ايمتامدي وايمت٣ًمهؾ دم  -همٝمام يٓمٜمر رم 

ع اظمِمٙمح٥م ايمُمخِمٝم٥م ايمٌحت٥م ايمتل رزمام ؿمٕم٦م فمٙمٝمف, اظمٜمٛم٥م دون روي٥م زمداهم

 وذيمؽ فمٛمدَم٣م سمٔمٙمؿ أهن٣م ؽمتٕمرم فمٛمف.
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ٕن ايمْمٌٝم٤م إٞمام وٚمـ أَم٣م ايمٗمقل زمقصمقب ايمدي٥م دم َم٣ميمف, همٕمغم َمًٙمؿ زمف8 

َم٣م ٞمت٨م فمـ همٔمؾ ومِمد زمف أص٣ميم٥م اظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م, همٝم٘مقن أضمؼ زمٔمدم اظم٠ماطمذة 

 َمـ نمغمه.

 بٝإ نٝف١ٝ أدا٤ ايد١ٜ َٔ بٝت املاٍ:
 تٙمػ ايمٔمٙمامء دم ىمٝمٖمٝم٥م أداء ايمدي٥م َمـ زمٝم٦م اظم٣مل فمعم ومقيمكم:اطم

أهن٣م سم٠مدى َمٛمجٚم٥م دم شمالث ؽمٛمكم, دم ىمؾ ؽمٛم٥م شمٙم٧م, وهذا ايمٗمقل إول: 

 َمذه٤م أىمثر ايمٔمٙمامء:

َؿ زمٟمداء دي٥م اخلْمٟم دم شمالث ضمٝم٧م ىمٖمك  ايمٛمٌل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ر وفمقم دون سمٔمٝمكم يمٙمجٜم٥م ايمٔم٣مومٙم٥م أصح٣مزمف َمـ زمٔمده زمذيمؽ ىمٔمٚم ؽمٛمكم, ووم٢م

 وهذا يدل فمعم أن ايمتٟمصمٝمؾ فم٣مم دم دي٥م اخلْمٟم.

وٕن فمٗمؾ ايمُمخص فمـ نمغمه َمقاؽم٣مة يتٔمٙمؼ زم٣محلقل همٝمت٘مرر زمت٘مرره 

 ىم٣ميمزىم٣مة.

وٕن زمٝم٦م اظم٣مل صمٜم٥م َم٘مٙمٖم٥م زم٣ميمٔمٗمؾ همٝمٙمزم ايمتٟمصمٝمؾ دم ضمٗمٜم٣م ىمام يٙمزم دم 

 ضمؼ ايمٔمِم٥ٌم ايمٔم٣مومٙم٥م.

دة ضم٣ميم٥م, وهذا هق أصح ايمقصمٜمكم فمٛمد أهن٣م سم٠مدى دهمٔم٥م واضمايمٗمقل ايمث٣مِن: 

ؽمٜمؾ زمـ أِب ضمثٚم٥م دم ومِم٥م ومتؾ فمٌداهلل زمـ ؽمٜمؾ وهمٝمف:  دي٧ماحلٛم٣مزمٙم٥م حل
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َؿ أن يْمؾ دَمف همٖمداه زمامئ٥م َمـ إزمؾ  )هم٘مره ٞمٌل اهلل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

 ايمِمدوم٥م( احلدي٧م.

َؿ َمـ )همقداهؿ رؽمقل اهلل َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف ودم يمٖمظ آطمر:  َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ومٌٙمف. وم٣مل ؽمٜمؾ: همٟمدرىم٦م ٞم٣موم٥م َمـ سمٙمؽ اإلزمؾ همدطمٙم٦م َمرزمًدا َلؿ همرىمّمتٛمل 

 زمرصمٙمٜم٣م(.

َؿ أداه٣م ضم٣ميم٥م دهمٔم٥م واضمدة  وهذا يدل فمعم أٞمف َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

َؿ  ضمٝم٧م سح احلدي٧م زمٚمٗمدار َم٣م رهمٔمف ايمٛمٌل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِفِ  َوؽَمٙمه

وهذا هق َمٗمدار ايمدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م ىمام أن احلدي٧م صمقم دم فمدم ايمتٟمصمٝمؾ يم٘مقٞمف 

َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهَؿ أدى ايمقاصم٤م دهمٔم٥م واضمدة ي٠مىمد هذا َم٣م ضمِمؾ 

 يمًٜمؾ زمـ أِب ضمثٚم٥م زمٔمد أي٣مم َمـ ايمدهمع.

٣من زمٝم٦م ٥م ايمٔم٣مَم٥م دم احلٙمقل وايمتٟمصمٝمؾ, هم١مذا ىمحَمرافم٣مة اظمِمٙموايمِمحٝمح: 

اظم٣مل دم ووع يٚم٘مـ َمٔمف أطمذ ايمدي٥م دهمٔم٥م واضمدة دون ضر زم٣مظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م 

 أطمذت َمٛمف.

أَم٣م إذا ىم٣من دم ووع ٓ يًٚمح زمٟمطمذه٣م َمٛمف إٓ َم٠مصمٙم٥م سمٔمكم ايمتٟمصمٝمؾ8 ٕن 

 ايمدي٥م واصم٥ٌم جلٜم٥م َمٔمٝمٛم٥م فمعم مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم. 

يم٥م وَمِمٙمح٥م مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم هق إولم زم٣ميمتٗمديؿ, ويمٔمؾ دم هذا أطمذا زمٟمد

 ايمٖمريٗمكم َمًٔم٣م.
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 بٝإ َع٢ٓ ايعاق١ً يػ١ّ ٚاصطالّحا:
 ايمٔم٣مومٙم٥م دم ايمٙمٕم٥م:

يمٖمظ ايمٔم٣مومٙم٥م َمُمتؼ َمـ ايمٔمٗمؾ, وهق اظمٛمع, وَمٖمرده: فم٣مومؾ فمعم نمغم ومٝم٣مس, 

 وومٝم٣مؽمف فمٗمأل.

: اجلامفم٥م ايمذيـ ئمٗمٙمقن ايمٔمٗمؾ فمـ اجل٣مِن, أي ي٠مدون واظمراد زم٣ميمٔم٣مومٙم٥م

 ايمدي٥م. 

ٌَؾ )ايمٔم٣مومٙم٥م هُ يم٣ًمن ايمٔمرب: »صم٣مء دم ىمت٣مب  ؿ ايمَٔمَِم٥ٌم وهؿ ايمٗمرازم٥م َمـ وِم

إَب ايمذيـ ُئْمُْمقن دي٥م وَمْتؾ اخَلَْم١مِ وهل صٖم٥ُم مج٣مفم٥م فم٣مومٙم٥ٍم وَأصٙمٜم٣م اؽمؿ 

 هم٣مفمٙم٥ٍم َمـ ايمَٔمْٗمؾ(.

ايمدي٥م, يٗم٣مل: فمٗمؾ ايمٗمتؾ ئمٗمٙمف فمٗمال, أي: وراه8 زمٚمٔمٛمك أدى وايمٔمٗمؾ: 

 ديتف فمـ اجل٣مِن.

 بٝإ ايػسٚط املعترب٠ يف ايعاق١ً:
 إذا سمقهمرت همٝمف ايممموط ايمت٣ميمٝم٥م: ي٘مٙمػ ايمُمخص زم٣ميمٔمٗمؾ

 ايمذىمقرة: أٚاّل:

 أَم٣م إٞمثك هم١مهن٣م ٓ سم٘مٙمػ زم٣ميمٔمٗمؾ فمـ نمغمه٣م دم ومقل ىم٣مهم٥م أهؾ ايمٔمٙمؿ. 

ُ٘ اهلُل: َُ   قاٍ ايػافعٞ َزِح
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َٓ حَيِْٚماَلِن َمـ ايْمَٔمْٗمِؾ  ـِ  ْي ٌِله إَذا ىَم٣مَٞم٣م َُمقِهَ )مل َأفْمَٙمْؿ خُم٣َميمًِٖم٣م دم َأنه اظمَْرَأَة َوايمِمه

 قا (.ؾمٝمًئ٣م
ُ٘ اهلُل: َُ   ٚقاٍ ابٔ املٓرز َزِح

)أمجع ىمؾ َمـ ٞمحٖمظ َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أن اظمرأة وايمِمٌل ايمذي مل يٌٙمغ ٓ 

 قا ئمٗمالن َمع ايمٔم٣مومٙم٥م(.
ُ٘ اهلُل: َُ  قا )اظمرأة ٓ سمٔمٗمؾ زم٣مإلمج٣مع(. ٚقاٍ مشظ ايدٜٔ ايسًَٞ َزِح

 وومد اؽمتدل فمعم فمدم سم٘مٙمٝمػ اظمرأة واخلٛمثك زم٣ميمٔمٗمؾ زمام يٟميت:

َؿ زم٣ميمدي٥م فمعم ايمٔمِم٥ٌم, وايمٛم٣ًمء ومّم٣م ء ايمٛمٌل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

 يمًـ َمٛمٜم٣م.

ُ٘ اهلُل: َُ   قاٍ ابٔ حصّ: َزِح

َؿ إٞمام وم٢م زم٣ميمدي٥م فمعم ايمٔمِم٥ٌم, ويمٝمس  )ايمٛمٌل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

إمج٣مع دم إُي٣مب  ايمٛم٣ًمء فمِم٥ٌم أصال, وٓ يٗمع فمٙمٝمٜمـ هذا آؽمؿ ... وٓ

 قا ايمٕمرم فمعم ٞم٣ًمء ايمٗمقم دم ايمدي٥م ايمتل سمٕمرَمٜم٣م ايمٔم٣مومٙم٥م(.
وٕن ايمٔمٗمؾ َمٌٛمل فمعم ايمٛمٌمة واظمقآة, ويمٝم٦ًم اظمرأة واخلٛمثك أهال 

 يمذيمؽ.

ّٝا:  ايمت٘مٙمٝمػ, وهق ايمٌٙمقغ وايمٔمٗمؾ: ثاْ

 أَم٣م ايمِمٌل واظمجٛمقن: همال ئمٗمالن َمع ايمٔم٣مومٙم٥م ..



 

 

 

 ]باب الديات[

 

[125] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ُ٘ اهلُل: َُ   قاٍ ايػافعٞ َزِح

َٓ حَيِْٚماَلِن َمـ ايْمَٔمْٗمِؾ )مل أَ  ـِ  ْي ٌِله إَذا ىَم٣مَٞم٣م َُمقِهَ فْمَٙمْؿ خُم٣َميمًِٖم٣م دم َأنه اظمَْرَأَة َوايمِمه

 قا ؾمٝمئ٣م َوىَمَذيمَِؽ اظمَْٔمُتقُه فِمٛمِْدي َواهلل َأفْمَٙمُؿ(.
 ايمٝم٣ًمر: ثايّجا:

 أن ي٘مقن ايمُمخص ايمٔم٣مومؾ نمٛمٝم٣م أو َمتقؽمط احل٣مل.اظمراد زمف: 

 امء دم سم٘مٙمٝمٖمف زم٣ميمٔمٗمؾ فمعم ومقيمكم:أَم٣م ايمٖمٗمغم همٗمد اطمتٙمػ ايمٔمٙم

 أٞمف ٓ ئمٗمؾ, وهذا َمذه٤م أىمثر ايمٔمٙمامء.ايمٗمقل إول: 

ُ٘ اهلُل: َُ   قاٍ اإلَاّ ايػافعٞ َزِح

٣ٌَميمِِٕمكَم هَمِٗمغٌم(. َٓ حَيِْٚمُٙمَٜم٣م َمـ ايْم ٓه ضُمرٌّ زَم٣ميمٌِغ َو ِٚمُؾ ايْمَٔمْٗمَؾ إ َٓ حَيْ  قا )
ُ٘ اهلُل: َُ   قاٍ ابٔ املٓرز َزِح

ٖمظ َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ... أمجٔمقا فمعم أن ايمٖمٗمغم ٓ يٙمزَمف )أمجع ىمؾ َمـ ٞمح

 قا رء(.
ُف اهللُ.ايمٗمقل ايمث٣مِن:   قا أٞمف ئمٗمؾ, وهق رواي٥م فمـ اإلَم٣مم أمحد َرمِحَ

ٓه {وايمٗمقل إول هق ايمراصمح8 يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ٣م إِ ًً َٓ ُيَ٘مٙمُِّػ اهللهُ َٞمْٖم

٦ٌَْم َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م ََم٣م اىْمتَ  ًَ ٣م ََم٣م ىَم ٦ٌَْم ُوؽْمَٔمَٜم٣م ََلَ ًَ}. 

 احلري٥م: زابّعا:

 :َٕمقرأَم٣م اظمٚمٙمقك, همال ي٘مٙمػ زمحٚمؾ ايمدي٥م8 
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أن محؾ ايمٔم٣مومٙم٥م إٞمام هق صٙم٥م وسمػمع زم٣مإلفم٣مٞم٥م, واظمٚمٙمقك يمٝمس َمـ إول: 

 أهؾ اظمقاؽم٣مة وايمتػمع.

 أٞمف يمٝمس َمـ أهؾ ايمٛمٌمة فم٣مدة, وايمٔمٗمؾ َمٌٛم٣مه ايمٛمٌمة.ايمث٣مِن: 

يمف زمام ٓ يًتْم٣مع8 إذ أٞمف ٓ ٕن دم سم٘مٙمٝمٖمف زم٣ميمٔمٗمؾ فمـ نمغمه سم٘مٙمٝمٖم٣م ايمث٣ميم٧م: 

 َمٙمؽ يمف سم٣مم ومٌؾ ايمٔمتؼ.

 اسمٖم٣مق ايمديـ: خاَّطا:

زمٚمٔمٛمك أن ي٘مقن اجل٣مِن وفم٣مومٙمتف َمًٙمٚمكم. هم١من ىم٣مٞمقا ىمٖم٣مرا َمٙمتٜمؿ واضمدة, 

 هم١مَم٣م أن ي٘مقٞمقا ذَمٝمكم أو َمًتٟمَمٛمكم.

ايمدي٥م ايمقاصم٥ٌم زمجٛم٣مي٥م احلرِب ووإَم٣م أن ي٘مقن اجل٣مِن ضمرزمٝم٣م أو َمرسمدا, 

 ٜمام دون نمغمُه٣م.واظمرسمد سمٙمزم دم َم٣ميمٝم

 ضمّمقر ايمٔم٣مومؾ فمٛمد سمقزيع ايمدي٥م: ضادّضا:

٣ًٌم., وهذه َمـ أهؿ اظم٣ًمئؾ  زمٚمٔمٛمك أٓ ي٘مقن ايمٔم٣مومؾ نم٣مئ

 أَم٣م ايمٕم٣مئ٤م همٖمٝمف سمٖمِمٝمؾ:

هم١من ضمِمٙم٦م ايمٕمٝم٥ٌم زمٔمد سمقزيع ايمدي٥م هم١من َم٣م يمزم ايمٕم٣مئ٤م ٓ يًٗمط فمٛمف, 

 ؽمقاء ىم٣مٞم٦م نمٝمٌتف ٕصمؾ ايمٖمرار مم٣م يمزَمف, أو يمٕمرض ايمً٘مٛمك.

ٝم٥ٌم ومٌؾ ايمتقزيع زمداهمع ايمٖمرار َمـ ايمتحٚمؾ, أو ؽم٣مهمر حل٣مصم٥م وإن ىم٣مٞم٦م ايمٕم

 ىمح٨م أو نمزو8 هم١من ايمدي٥م سميب فمٙمٝمف ىمٌٗمٝم٥م ايمٔم٣مومٙم٥م احل٣مضيـ.
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أَم٣م إذا نم٣مب أضمد ايمٔم٣مومٙم٥م يمٕمرض ايمً٘مـ ومٌؾ سمقزيع ايمدي٥م, وىم٣مٞم٦م ايمٕمٝم٥ٌم 

نمٝم٥ٌم اٞمٗمْم٣مع يتٔمن َمٔمٜم٣م حتِمٝمؾ ايمدي٥م8 ىمٚمـ ىم٣من َمـ ايمٔم٣مومٙم٥م دم إومٙمٝمؿ نمغم 

 همٝمف اجل٣مِن. اإلومٙمٝمؿ ايمذي 

 هم١من ايمٔمٙمامء اطمتٙمٖمقا دم سم٘مٙمٝمٖمف زم٣ميمٔمٗمؾ فمعم ومقيمكم:

أٞمف ي٘مٙمػ زم٣ميمٔمٗمؾ ىمٌٗمٝم٥م أهمراد ايمٔم٣مومٙم٥م احل٣مضيـ, وهبذا وم٣مل ايمٗمقل إول: 

 أىمثر ايمٔمٙمامء ظم٣م يٟميت:

واؽمتدل فمعم هذا ايمٗمقل زمحدي٧م اظمٕمغمة زمـ ؾمٔم٥ٌم َرِِضَ اهللُ فَمٛمُْف اظمتٗمدم 

َؿ ايمدي٥م فمعم ايمٔمِم٥ٌم, ومل صمٔمؾ ايمرؽمقل َصعمه اهللُ فمَ »وهمٝمف:  َٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

 .شيٖمرق زمكم ضم٣مض ونم٣مئ٤م

وٕن ايمٕم٣مئ٤م فمِم٥ٌم وارث وم٣مدر فمعم اظمقاؽم٣مة واظمٛم٣مسة, همٝمٔمٗمؾ 

 ىم٣محل٣مض.

أن ايمٔمٗمؾ ْختص زم٣محل٣مض َمـ أهمراد ايمٔم٣مومٙم٥م دون ايمٕم٣مئ٤م ايمٗمقل ايمث٣مِن: 

 احلٛم٣مزمٙم٥م ظم٣م يٟميت:وهذا َمذه٤م اظم٣ميم٘مٝم٥م وهق أضمد ومقرم ايمُم٣مهمٔمل وومقل يمٌٔمض 

 ٕن احل٣مض أومرب إلم ٞمٌمة اجل٣مِن َمـ ايمٕم٣مئ٤م همٝم٘مقن أولم زم٣ميمٔمٗمؾ فمٛمف.

وٕن دم سمقزيع ايمدي٥م وحتِمٝمٙمٜم٣م َمـ أهمراد ايمٔم٣مومٙم٥م ايمٕم٣مئٌكم ايمذيـ رزمام ىم٣مٞمقا 

 َمتٖمرومكم دم فمدة زمٙمدان ضمرصم٣م وَمُمٗم٥م.

 سم٘مٙمٝمػ ايمٕم٣مئ٤م زم٣ميمٔمٗمؾ ىم٣محل٣مض ظم٣م يٟميت: :ٚايصخٝح
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َؿ زم٣ميمدي٥م فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م دون يمٗمّم٣مء ايمٛمٌل َص إول:  عمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

 سمٖمريؼ زمكم نم٣مئ٤م وضم٣مض.

ٕن ايمٔمٗمؾ ممـ يتٔمٙمؼ زم٣ميمتٔمِمٝم٤م, وهذا يًتقي همٝمف احل٣مض ايمث٣مِن: 

 وايمٕم٣مئ٤م ىم٣مظمغماث.

ٕن ايمٛمٌمة حتِمؾ زم٣ميمٕم٣مئ٤م زم٣مؽمتدفم٣مئف وضمّمقره ٓ ؽمٝمام دم ايمث٣ميم٧م: 

 ت ؽمٌؾ آسمِم٣مل.ايمقوم٦م احل٣مض ايمذي سمقهمرت وسمٝمن

 مت٣مم ايمِمح٥م: ضابّعا:

 زمٟمن ٓ ي٘مقن ايمٔم٣مومؾ َمريّم٣م أو ؾمٝمخ٣م ىمٌغما أو أفمٚمك.

هم١من ىم٣من هذا, هم١من اظمريض ايمذي مل يٌٙمغ ضمد ايمزَم٣ميم٥م وايمُمٝمخ ايمذي مل يٌٙمغ 

 ضمد اَلرم ي٘مٙمٖم٣من زم٣ميمٔمٗمؾ, ٕهنام َمـ أهؾ ايمٛمٌمة زم٣ميمرأي واظمقاؽم٣مة زم٣مظم٣مل.

ُمٝمخ اَلرم همٖمل سم٘مٙمٝمٖمٜمؿ زم٣ميمٔمٗمؾ أَم٣م إفمٚمك واظمريض َمرو٣م َمزَمٛم٣م, وايم

 وصمٜم٣من فمٛمد زمٔمض ايمُم٣مهمٔمٝم٥م وزمٔمض احلٛم٣مزمٙم٥م:

أهنؿ ئمٗمٙمقن ٕهنؿ َمـ أهؾ ايمٛمٌمة زم٣ميمتدزمغم, واظمقاؽم٣مة زم٣مظم٣مل أضمدُه٣م: 

 وَلذا َت٤م ايمزىم٣مة دم أَمقاَلؿ وٕهنؿ فمِم٥ٌم ىمٕمغمهؿ.

أهنؿ ٓ ي٘مٙمٖمقن زم٣ميمٔمٗمؾ فمـ نمغمهؿ ٕهنؿ نمغم وم٣مدريـ فمعم ايمث٣مِن: 

 ا ُي٤م اجلٜم٣مد فمٙمٝمٜمؿ, وٓ ُيقز ومتٙمٜمؿ دم إه.اظمٛم٣مسة, وَلذ



 

 

 

 ]باب الديات[

 

[129] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

أَم٣م وصمقب ايمزىم٣مة دم أَمقاَلؿ همٙمٝمس َمًقنم٣م يمٙمٔمٗمؾ, همٜمذا ايمِمٌل 

 واظمجٛمقن َت٤م ايمزىم٣مة دم َم٣ميمٝمٜمام وَمع ذيمؽ ٓ ئمٗمالن.

أهنؿ ي٘مٙمٖمقن زم٣ميمٔمٗمؾ ىمٌٗمٝم٥م أهمراد ايمٔم٣مومٙم٥م ٕهنؿ وم٣مدرون فمعم وايمٓم٣مهر: 

 قاؽم٣مة زم٣مظم٣مل.ايمٛمٌمة زم٣ميمرأي وايمتدزمغم, وٕهنؿ َمـ أهؾ اظم

 قاأَم٣م ايمِمٌل واظمجٛمقن, همال يتٟمسمك ايمٗمٝم٣مس فمٙمٝمٜمام8 ٕهنام نمغم َم٘مٙمٖمكم. 
ّٓا:  زمٗم٣مء ايمٔم٣مومؾ َمتِمٖم٣م زمِمٖم٣مت ايم٘مامل ؿمقل َمدة إصمؾ: ثاَ

زمٚمٔمٛمك أن سمتقهمر همٝمف ايممموط اظمْمٙمقزم٥م دم ايمٔم٣مومٙم٥م اظم٘مٙمٖم٥م زم٣محلٚمؾ َمـ ازمتداء 

 قاَمدة إصمؾ إلم هن٣ميتٜم٣م. 
زم٣مخلرف, أو  ظمُم٣مرىم٥م, شمؿ أصٝم٤م زم٣مجلٛمقن, أوسمٔمٝمٛم٦م فمٙمٝمف اهمٙمق َمثاًل: 

 .1همٜمٛم٣م ٓ يٙمزَمف رء, زم٣مظمقت, أو زمٛمحق ذيمؽ

  ********** 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 انتهى مختصراً من كتابً أحكام قتل النفس المعصومة, وهللا المستعان .  



 

 

 

 ]بيان الديات[

 

[130] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ]بيان الديات[

ـْ ) – 1166 ِه فَم ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف, فَم ـِ ضَمْزٍم, فَم ـِ فَمْٚمِرِو زْم ٍد زْم ـِ حُمَٚمه  -َأِِب زَمْ٘مٍر زْم

ـِ ...  -ٙمٝمف وؽمٙمؿ صعم اهلل فم -َأنه ايمٛمهٌِله »: -رِض اهلل فمٛمف  ىَمَت٤َم إلَِم َأْهِؾ ايْمَٝمَٚم

ِدي٧َم, َوهمِٝمِف:  ٌََط َُم٠ْمَِمٛم٣ًم»هَمَذىَمَر احْلَ ـِ افْمَت َأنه ََم
(1)

ٓه َأْن   ُف وَمَقٌد, إِ ـْ زَمٝمِّٛم٥ٍَم, هَم١مِٞمه وَمْتاًل فَم

زمِِؾ, وَ  ـْ اإْلِ َي٥َم َِم٣مَئ٥ًم َِم َْٞمِػ إَِذا َيْرَى َأْويمَِٝم٣مُء اظمَْْٗمُتقِل, َوإِنه دِم ايمٛمهْٖمِس ايمدِّ ْٕ دِم ا

َي٥ُم,  ىَمِر ايمدِّ َي٥ُم, َودِم ايمذه َٖمَتكْمِ ايمدِّ َي٥ُم, َودِم ايمُمه ٣مِن ايمدِّ ًَ َي٥ُم, َودِم ايمٙمِّ ُأوفِم٤َم صَمْدفُمُف ايمدِّ

صْمِؾ  َي٥ُم, َودِم ايمرِّ َي٥ُم, َودِم ايْمَٔمْٝمٛمكَْمِ ايمدِّ ْٙم٤ِم ايمدِّ َي٥ُم, َودِم ايمِمُّ ٌَْٝمَّمَتكْمِ ايمدِّ َودِم ايْم

َي٥ِم, َودِم ايْمَقاضِمَدِة ٞمِ  ٣مئَِٖم٥ِم شُمُٙم٧ُم ايمدِّ َي٥ِم, َودِم اجْلَ َي٥ِم, َودِم اظمَْْٟمَُمقََم٥ِم شُمُٙم٧ُم ايمدِّ ِْمُػ ايمدِّ

صْمِؾ فَممْمٌ  ـْ َأَص٣مزمِِع ايْمَٝمِد َوايمرِّ ٌٍَع َِم زمِِؾ, َودِم ىُمؾِّ إِْص ـَ اإْلِ َة َِم َٙم٥ِم ََخَْس فَممْمَ اظمُْٛمَٗمِّ

ـَ اإْلِ  ِـّ ََخٌْس َِم ًِّ زمِِؾ, َودِم ايم ـَ اإْلِ زمِِؾ, َوإِنه َِم ـَ اإْلِ زمِِؾ َودِم اظمُْقِوَح٥ِم ََخٌْس َِم

َه٤ِم َأيْمُػ ِديٛم٣َمرٍ  صُمَؾ ُيْٗمَتُؾ زم٣ِمظمَْْرَأِة, َوفَمعَم َأْهِؾ ايمذه شايمره
 (3)

. َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد دِم 

ٌه٣مَن,ش اظمََْراؽِمٝمؾِ » ـُ ضِم ٣مُروِد, َوازْم ـُ اجْلَ ـُ طُمَزْيَٚم٥َم, َوازْم , َوازْم لُّ
٣مئِ ًَ َوَأمْحَُد,  َوايمٛمه

تِفِ   (.َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم ِصحه

                                                           
 أم قتلو بال جناية منو, كال جريرة توجب قتلو. (1)

, قاؿ كمع ذلكسليماف بن أرقم, متركؾ, كفي الحديث كالـ كثير,  فيو الحديث ضعيف؛ إلرسالو, (3)
متواتر مشهور عند أىل السير, معركؼ عند أىل العلم معرفة يستغنى ابن عبد البر: ىو حديث 

 بشرتها عن االسناد.
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 *******************************الشرح:

ٚدٓاٜات ايكتٌ,  َكداز د١ٜضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ 
 .األعطا٤

ـِ ... هَمَذىَمَر  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنه ايمٛمهٌِله »قولُ:  ىَمَت٤َم إلَِم َأْهِؾ ايْمَٝمَٚم

ِدي٧َم   احْلَ

  قايمٔمٚمؾ زمف صم٣مئز, وهق ديمٝمؾ فمعم ايمٔمٚمؾ زم٣ميمقصم٣مدة .ىمت٣مزموهذا  

 :شَوهمِٝمفِ »قولُ: 

 أي ايمُم٣مهد َمـ ؽمقومف .

ـْ واحلدي٧م زمْمقيمف:  ـِ  زَمْ٘مرٍ  َأِِب  فَم دٍ  زْم ـِ  حُمَٚمه ـِ  فَمْٚمِروِ  زْم ـْ , ضَمْزمٍ  زْم ـْ , َأزمِٝمفِ  فَم  فَم

هِ   اهللهِ  َرؽُمقَل  َأنه  - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمهٌِله  َأنه : »- فمٛمف اهلل رِض - صَمدِّ

ـِ  َأْهؾِ  إلَِم  ىَمَت٤َم  َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  ـُ  ايْمَٖمَرائُِض  همِٝمفِ  ىمَِت٣مزًم٣م ايْمَٝمَٚم ٛمَ ًُّ  َوايم

َي٣مُت, ـِ  فَمْٚمِرو ََمعَ  زمِفِ  َوزَمَٔم٧َم  َوايمدِّ ـِ  َأْهؾِ  فَمعَم  هَمُٗمِرأْت  ضَمْزٍم, زْم  َهِذهِ  ايْمَٝمَٚم

َخُتَٜم٣م ًْ ـْ : »ُٞم دٍ  َِم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  ايمٛمهٌِلِّ  حُمَٚمه ضْمٌِٝمَؾ  إلَِم  َوؽَمٙمه ـِ  ُذَ ٌْدِ  زْم  ىُماَلٍل, فَم

ـِ  َوُٞمَٔمْٝمؿِ  ٌْدِ  زْم ٣مِرِث  ىُماَلٍل, فَم ـِ  َواحْلَ ٌْدِ  زْم َدانَ  َوََمَٔم٣مهمِرَ  ُرفَمكْمٍ  ِذِي  وَمْٝمؾِ  ىُماَللٍ  فَم  َوَُهْ

٣م ـْ  َأنه » ىمَِت٣مزمِفِ  دِم  َوىَم٣منَ  ,شزَمْٔمُد  َأَمه ٌَطَ  ََم ـْ  اًل وَمتْ  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم افْمَت فُ  زَمٝمِّٛم٥ٍَم, فَم ٓه  وَمَقدٌ  هَم١مِٞمه  َأنْ  إِ

َي٥مَ  ايمٛمهْٖمسِ  دِم  َوَأنه  اظمَْْٗمُتقِل, َأْويمَِٝم٣مءُ  َيْرَى  ـَ  َِم٣مَئ٥مً  ايمدِّ زمِِؾ, َِم َْٞمِػ  َودِم  اإْلِ ْٕ  إَِذا ا

َي٥مُ  صَمْدفُمفُ  ُأوفِم٤َم  ٣منِ  َودِم  ايمدِّ ًَ َي٥ُم, ايمٙمِّ َٖمَتكْمِ  َودِم  ايمدِّ َي٥مُ  ايمُمه َي٥ُم, ٌَٝمَّْمَتكْمِ ايمْ  َودِم  ايمدِّ  ايمدِّ
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ىَمرِ  َودِم  َي٥مُ  ايمذه ْٙم٤ِم  َودِم  ايمدِّ َي٥ُم, ايمِمُّ َي٥مُ  ايْمَٔمْٝمٛمَكْمِ  َودِم  ايمدِّ صْمؾِ  َودِم  ايمدِّ  ايْمَقاضِمَدةِ  ايمرِّ

َي٥ِم, ٞمِِْمُػ  َي٥ِم, شُمُٙم٧ُم  اظمَْْٟمَُمقََم٥مِ  َودِم  ايمدِّ ٣مئَِٖم٥مِ  َودِم  ايمدِّ َي٥ِم, شُمُٙم٧ُم  اجْلَ َٙم٥مِ  َودِم  ايمدِّ  اظمُْٛمَٗمِّ

ةَ  ََخَْس  ـَ  فَممْمَ زمِِؾ, َِم ٌُعٍ  ىُمؾِّ  َودِم  اإْلِ ـْ  ُأْص صْمؾِ  ايْمَٝمدِ  َأَص٣مزمِعِ  َِم ـَ  فَممْمٌ  َوايمرِّ  َِم

زمِِؾ, ِـّ  َودِم  اإْلِ ًِّ ـَ  ََخٌْس  ايم زمِِؾ, َِم ـَ  ََخٌْس  اظمُْقِوَح٥مِ  َودِم  اإْلِ زمِِؾ, َِم صُمَؾ  َوَأنه  اإْلِ  ايمره

َه٤ِم  َأْهؾِ  َوفَمعَم  زم٣ِمظمَْْرَأةِ  ُيْٗمَتُؾ   . شِديٛم٣َمرٍ  ُػ َأيمْ  ايمذه

ٌََط َُم٠ْمَِمٛم٣ًم»قولُ:  ـِ افْمَت  ش. َأنه ََم

 أي ومتٙمف زمدون صمٛم٣مي٥م َمٛمف, وٓ صمريرة سمقصم٤م فمٙمٝمف ايمٗمتؾ.

ـْ زَمٝمِّٛم٥َمٍ »قولُ:    ش.وَمْتاًل فَم

 يث٦ٌم زمٟمَمقر شمالشم٥م:  سمث٦ٌم زم٣ميمٌٝمٛم٥م, وهبذا سمٔمٙمؿ أن صمريٚم٥م ايمٗمتؾأي أن ايمٗمتؾ 

 . ٣مدة رصمٙمكم فمديمكم ضمريـ, وأديمتٜم٣م ىمثغمة, ويُمؼمط همٝمٜم٣م ؾمٜمزم٣ميمٌٝمٛم٥مإول: 

ؽمٝمد إديم٥م, ىمام وم٣مل ذيمؽ زمٔمض أهؾ  قآفمؼماف َمـ ايمٗم٣مسمؾ, وهايمث٣مِن: 

 ايمٔمٙمؿ.

فمكم, وؽمٝمٟميت ضم٘مٚمٜم٣م إن ؾم٣مء ايمث٣ميم٧م:  ايمٗم٣ًمَم٥م, وهل يمقث َمع أيامن اظمُده

 اهلل فمز وصمؾ دم َمقؿمٛمف.

ُف وَمَقدٌ »قولُ:   ش.هَم١مِٞمه

  ومِم٣مص, وهذا دم ضم٣مل ومتؾ ايمٔمٚمد.أي 

ٓه أَ »قولُ:   ش.ْن َيْرَى َأْويمَِٝم٣مُء اظمَْْٗمُتقلِ إِ
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 .يًٗمط ايمٗمقد هم١من رِض أويمٝم٣مء اظمٗمتقل, أو زمٔمّمٜمؿ زم٣ميمٔمٖمق, هم١مٞمف 

زمِؾِ »قولُ:  ـْ اإْلِ َي٥َم َِم٣مَئ٥ًم َِم  ش.َوإِنه دِم ايمٛمهْٖمِس ايمدِّ

 احلرة َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ.ايمذىمر ٞمٖمس أي دم 

 َمـ إٞمثك احلرة همٖمٝمٜم٣م ايمٛمِمػ َمـ ذيمؽ, همت٘مقن ديتٜم٣م َخًكمدي٥م أَم٣م 

, وَمع ذيمؽ زمؾ ومد ذىمره زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إمج٣مفًم٣مايمٔمٙمامء اإلزمؾ, وهذا زم٣مسمٖم٣مق 

ـمٜمرت دم هذه أوٞم٥م ؿمقائػ سمدفمقا إلم َم٣ًمواة ايمٛم٣ًمء زم٣ميمرصم٣مل, وايمٔم٘مس, 

 .همدفمقا إلم اظم٣ًمواة دم اظمغماث وايمدي٥م, ونمغم ذيمؽ واهلل اظمًتٔم٣من 

يَ »قولُ:  َْٞمِػ إَِذا ُأوفِم٤َم صَمْدفُمُف ايمدِّ ْٕ  ش. ٥مُ َودِم ا

 أي إذا اؽمتٟمصؾ إٞمػ زم٘م٣مَمٙمف همٖمٝمف ايمدي٥م ىم٣مَمٙم٥م.

أن ىمؾ فمّمق دم اجلًد يمٝمس إٓ هق همٖمٝمف ايمدي٥م, وىمؾ فمّمق " ٚايكاعد٠:

 ., وفمعم هذا همٗمس"َمٛمف اشمٛم٣من همٖمٝمف ٞمِمػ ايمدي٥م دًدم اجل

 ظم٣م ىم٣من فمّمًقا واضمًدا دم اجلًؿ ىم٣من همٝمف ايمدي٥م ىم٣مَمٙم٥م.هم٣مٕٞمػ: 

 . همٖمل إذن ٞمِمػ ايمدي٥م اجلًؿ أذٞم٣منظم٣م ىم٣من دم وأَم٣م إذن: 

 ايمٔمكم ايمقاضمدة ٞمِمػ ايمدي٥م, وه٘مذا. دمو
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َي٥ُم, َودِم »قولُ:  ىَمِر ايمدِّ َي٥ُم, َودِم ايمذه َٖمَتكْمِ ايمدِّ َي٥ُم, َودِم ايمُمه ٣مِن ايمدِّ ًَ َودِم ايمٙمِّ

صْم  َي٥ُم, َودِم ايمرِّ َي٥ُم, َودِم ايْمَٔمْٝمٛمَكْمِ ايمدِّ ْٙم٤ِم ايمدِّ َي٥ُم, َودِم ايمِمُّ ٌَْٝمَّمَتكْمِ ايمدِّ ِؾ ايْمَقاضِمَدِة ايْم

َي٥مِ   . شٞمِِْمُػ ايمدِّ

 فمعم َم٣م ؽمٌؼ زمٝم٣مٞمف, َم٣م ىم٣من دم اجلًد َمٛمف فمّمق واضمد همٝمف ايمدي٥م ىم٣مَمٙم٥م. 

ن: همٖمٝمٜمام ايمدي٥م ىم٣مَمٙم٥م, وي٘مقن دم ىمؾ فمّمق اوَم٣م ىم٣من دم اجلًد َمٛمف فمّمق

 َمٛمٜمام ٞمِمػ ايمدي٥م.

ايمدي٥م, ودم اخلِمٝم٥م  امهمٖمٝمٜمهم١من اسمٙمٖمت٣م ٙمرصمؾ, يمن ٣مُه٣م اخلِمٝمتن: ٣موايمٌٝمّمت

 ة ٞمِمػ ايمدي٥م.ايمقاضمد

 هق أؽمٖمؾ ايمٔمٚمقد ايمٖمٗمري ايمذي يٗمقم فمٙمٝمف اإلٞم٣ًمن.وايمِمٙم٤م: 

َي٥مِ »قولُ:   ش. َودِم اظمَْْٟمَُمقََم٥ِم شُمُٙم٧ُم ايمدِّ

ْٙمَدُة )ظمَْْٟمَُمقََم٥ِم(:  ََم٣مُغ َأْو اجْلِ ْأِس َوِهَل ايمدِّ ٛم٣َمَي٥ُم ايمهتِل زَمَٙمَٕم٦ْم ُأمه ايمره ِهَل اجْلِ

وِمٝمَٗم٥ُم فَمَٙمْٝمَٜم٣م.  ايمره

 زمٔمغم.ي٥م, وهل شمالشم٥م وشمالشمقن َمـ اإلزمؾ, وومٝمٚم٥م شمٙم٧م شمٙم٧م ايمدهمٖمٝمٜم٣م: 

َي٥مِ »قولُ:  ٣مئَِٖم٥ِم شُمُٙم٧ُم ايمدِّ  .شَودِم اجْلَ

٣مئَِٖم٥ِم(  ِه.)َواجْلَ ْقَف َوَِمْثُٙمُف دِم نَمغْمِ ٌُْٙمُغ اجْلَ  وَم٣مَل دِم ايْمَٗم٣مَُمقِس: ِهَل ايمْمهْٔمٛم٥َُم سَم

 .زمٔمغم شمٙم٧م ايمدي٥م, وهل شمالشم٥م وشمالشمقن َمـ اإلزمؾ, وومٝمٚم٥م شمٙم٧م همٖمٝمٜم٣م: 

زمِؾِ »قولُ:  ـَ اإْلِ َة َِم َٙم٥ِم ََخَْس فَممْمَ  .شَودِم اظمُْٛمَٗمِّ
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َٙم٥ِم(:  ُد ايْمَٗم٣مِف, َوِهَل ايمهتِل خَتْ )َودِم اظمُْٛمَٗمِّ َؾ َُمَُمده ـْ َٞمٗمه ُرُج َِمٛمَْٜم٣م اؽْمُؿ هَم٣مفِمٍؾ َِم

 أو هل ايمتل سمٛمٗمؾ ايمٔمٓمؿ َمـ َم٘م٣مٞمف إلم َم٘م٣من آطمر. ِصَٕم٣مُر ايْمِٔمَٓم٣ممِ 

 َخ٥ًم فممم َمـ اإلزمؾ. همٖمٝمٜم٣م:

زمِؾِ »ولُ: ق ـَ اإْلِ صْمِؾ فَممْمٌ َِم ـْ َأَص٣مزمِِع ايْمَٝمِد َوايمرِّ ٌٍَع َِم  ش. َودِم ىُمؾِّ إِْص

وىمذيمؽ , , وايمٝمد همٝمٜم٣م َخ٥ًم أص٣مزمعٕن ايمٝمد ايمقاضمد همٝمٜم٣م ٞمِمػ ايمدي٥م

 ايمرصمؾ همٝمٜم٣م ٞمِمػ ايمدي٥م, وهمٝمٜم٣م َخس أص٣مزمع.

همٝم٘مقن دي٥م ىمؾ أصٌع فممم َمـ اإلزمؾ, ؽمقاء ىم٣من َمـ أص٣مزمع ايمٝمد, أو 

 ايمرصمؾ.

زمِؾِ »ُ: قول ـَ اإْلِ ِـّ ََخٌْس َِم ًِّ  . شَودِم ايم

 . اإلزمؾَخس َمـ  وسمٙمٖم٦م همديتٜم٣مأي أن ايمًـ إذا ىمنت 

زمِؾِ »قولُ:  ـَ اإْلِ  . شَودِم اظمُْقِوَح٥ِم ََخٌْس َِم

ـْ َأْوَوَح, َوِهَل ايمهتِل سُمقِوُح ايْمَٔمْٓمَؿ َوسَمْ٘مُِمُٖمُف )اظمُْقِوَح٥ِم(:   اؽْمُؿ هَم٣مفِمٍؾ َِم

ـْ اإْلِ همٖمٝمٜم٣م:   زمِِؾ.ََخٌْس َِم

صُمَؾ ُيْٗمَتُؾ زم٣ِمظمَْْرَأةِ »قولُ:   . شَوإِنه ايمره

اظم٠مَمٛمكم سمت٘م٣مهمٟم دَم٣مؤهؿ, ىمام ؽمٌؼ َمٔمٛم٣م َمـ ضمدي٧م فمقم زمـ  ٣م سمٗمدم َمـ أنظم

 أِب ؿم٣ميم٤م رِض اهلل فمٛمف.
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دي٥م اظمرأة فمعم ايمٛمِمػ َمـ دي٥م ايمرصمؾ, وهذا دم ومتؾ اخلْمٟم, ودم ومتؾ ؾمٌف 

 ايمٔمٚمد.

ذا إن مل يٗمٌؾ أويمٝم٣مء اظمٗمتقيم٥م زم٣ميمٔمٖمق8 أَم٣م دم ومتؾ ايمٔمٚمد, همٖمٝمٜم٣م ايمٗمِم٣مص وه

 . هم١من ومٌٙمقا ايمٔمٖمق, أو ومٌؾ زمٔمّمٜمؿ, اٞمتٗمؾ ايمٗمِم٣مص إلم ايمدي٥م

َه٤ِم َأيْمُػ ِديٛم٣َمرٍ »قولُ:   ش.َوفَمعَم َأْهِؾ ايمذه

أي أن ايمدي٥م إَم٣م أن سم٘مقن َمـ اإلزمؾ, وهل َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ, أو يدهمع ومٝمٚمتٜم٣م 

 وهق أيمػ ديٛم٣مر.

يمقاضمدة هلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىم٣مٞم٦م اوىمٟمن اإلزمؾ دم زَمـ ايمٛمٌل صعم ا

 هم٘م٣مٞم٦م اظم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ سم٣ًموي أيمػ ديٛم٣مر ذهٌل., ومٝمٚمتٜم٣م فمممة دٞم٣مٞمغم ذهٌٝم٥م

 أرزمٔم٥م صمراَم٣مت ورزمع صمرام.وايمديٛم٣مر ي٣ًموي زم٣مجلراَم٣مت: 

أرزمٔم٥م أيمػ صمرام وَم٣مئتكم وَخًكم همٝم٘مقن إيمػ ديٛم٣مر زم٣مجلراَم٣مت: 

 صمراًَم٣م.

 . ذيمؽَمـ ػ ٛمِمفمعم ايموأَم٣م اظمرأة احلرة همديتٜم٣م 

ـُ »َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد دِم »قولُ:  ـُ طُمَزْيَٚم٥َم, َوازْم , َوازْم لُّ
٣مئِ ًَ اظمََْراؽِمٝمِؾ, َوايمٛمه

تِفِ  ُد, َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم ِصحه ٌه٣مَن, َوَأمْحَ ـُ ضِم ٣مُروِد, َوازْم  ش.اجْلَ

 (: 2/356قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
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٣مهمِِٔملُّ  ُف ىمَِت٣مُب َرؽُمقِل : َووَم٣مَل ايمُمه ٦ٌََم فِمٛمَْدُهْؿ َأٞمه ِدي٧َم ضَمتهك شَم مَلْ َيٛمُْٗمُٙمقا َهَذا احْلَ

َؿ  -اهللهِ   . -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

 : ٌِْد ايْمػَمِّ ـُ فَم غَمِ ََمْٔمُروٌف ََم٣م همِٝمِف فِمٛمَْد وَم٣مَل ازْم ًِّ َهَذا ىمَِت٣مٌب ََمُْمُٜمقٌر فِمٛمَْد َأْهِؾ ايم

ٌََف اظمَُْتَقاسمَِر يمَِتَٙمٗمِّل ايمٛمه٣مِس َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ َمَ  ُف َأؾْم َٞمه ِٕ ؽْمٛم٣َمِد8  ـْ اإْلِ ٣م فَم ْٔمِرهَم٥ًم سُمْٕمٛمِل ؾُمْٜمَرهُتَ

ٌُقِل َواظمَْْٔمِرهَم٥ِم. ٣مُه زم٣ِميْمَٗم  إيه

 : ُٚمقٍع وَم٣مَل ايْمُٔمَٗمْٝمقِمُّ ًْ ُف ىمَِت٣مٌب نَمغْمُ ََم ٣م َٞمَرى َأٞمه ٓه َأٞمه ضَمِدي٧ُم شَم٣مزم٦ٍِم حَمُْٖمقٌظ إ

ـْ هَمْقَق ا .فَمٚمه ْهِريِّ  يمزُّ

ـُ ؽُمْٖمَٝم٣مَن:  ـْ ىمَِت٣مِب َووَم٣مَل َئْمُٗمقُب زْم َٓ َأفْمَٙمُؿ دِم ايْمُ٘مُت٤ِم اظمَْٛمُْٗمقيَم٥ِم ىمَِت٣مزًم٣م َأَصحه َِم

ْؿ. َح٣مزَم٥َم َوايمته٣مزمِِٔمكَم َيْرصِمُٔمقَن إيَمْٝمِف َوَيَدفُمقَن َرْأهَيُ ـِ ضَمْزٍم, هَم١مِنه ايمِمه  فَمْٚمِرو زْم

ـُ ؾِمَٜم٣مٍب:  َؿ  -َت٣مِب َرؽُمقِل اهللهِ وَمَرْأت دِم ىمِ وَم٣مَل ازْم  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ـِ ضَمْزٍم. ـِ ضَمْزٍم ضِمكَم زَمَٔمَثُف إلَم َٞمْجَراَن َوىَم٣مَن ايْم٘مَِت٣مُب فِمْٛمَد َأِِب زَمْ٘مِر زْم  يمَِٔمْٚمِرو زْم

 . ٌَْٝمَٜمِٗملُّ ٌه٣مَن َوايْم ـُ ضِم ٣مىمُِؿ َوازْم َحُف احْلَ  َوَصحه

 ُ٘مقَن َصِحٝمًح٣م.َأْرصُمق َأْن يَ َووَم٣مَل َأمْحَُد: 

ِدي٧ِم همِٝمِف ََم٣م  ٥ِم احْلَ ْرؾَم٣مِد زَمْٔمَد َٞمْٗمٙمِِف ىَماَلَم َأِئٚمه ـُ ىَمثغٍِم دِم اإْلِ ٣مهمُِظ زْم َووَم٣مَل احْلَ

ؽْماَلِم وَمِدياًم يَمْٖمُٓمُف:  ٥ِم اإْلِ وُمْٙم٦م َوفَمعَم ىُمؾِّ سَمْٗمِديٍر, هَمَٜمَذا ايْم٘مَِت٣مُب َُمَتَداَوٌل زَمكْمَ َأئِٚمه

٣ٌَمِب إيَمْٝمِف, شُمؿه َذىَمَر ىَماَلَم َوضَمِديًث٣م َئْمَتِٚمُدوَن  ِت َهَذا ايْم فَمَٙمْٝمِف, َوَيْٖمَزفُمقَن دِم َُمِٜمامه

ـِ ؽُمْٖمَٝم٣مَن.  َئْمُٗمقَب زْم
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ْأِي  ـْ ايمره ُف َأْولَم َِم ُف ََمْٔمُٚمقٌل زمِِف, َوَأٞمه َوإَِذا فَمَرهْم٦م ىَماَلَم ايْمُٔمَٙماَمِء َهَذا فَمَرهْم٦م َأٞمه

 قا اظمَْْحِض.
 واهلل اظمقهمؼ .

*********  * 
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 ]بيان صفة دية قتل الخطأ[

ـِ ) – 1167 ُٔمقٍد َوفَم ًْ ـِ ََم ـِ ايمٛمهٌِلِّ  -رِض اهلل فمٛمف  -ازْم صعم اهلل فمٙمٝمف  -فَم

وَن »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  وَن صَمَذفَم٥ًم, َوفِممْمُ ٥ًم, َوفِممْمُ وَن ضِمٗمه َْمَٟم َأَْخ٣َمؽًم٣م: فِممْمُ ِدَي٥ُم اخْلَ

 ٌُ وَن زَمٛم٣َمِت يَم ٌُقنٍ زَمٛم٣َمِت خَم٣َمٍض, َوفِممْمُ وَن زَمٛمِل يَم شقٍن, َوفِممْمُ
(1)

. َأطْمَرصَمُف 

. اَروُمْْمٛمِلُّ  ايمده

َْرزَمَٔم٥ُم, زمَِٙمْٖمٍظ:  ْٕ وَن زمِٛمِل خَم٣َمضٍ »َوَأطْمَرصَمُف ا ٌُقٍن. -ش َوفِممْمُ , زَمَدَل: زُمٛمَِل يَم

ِل َأوْمَقى. َوه ْٕ  َوإؽِْمٛم٣َمُد ا

ـْ َوصْمٍف آطَمَر ََمْقوُمقهًم٣م,  ٥ٌََم َِم ـُ َأِِب ؾَمْٝم ـَ اظمَْْرهُمقعِ َوَأطْمَرصَمُف ازْم  (.َوُهَق َأَصحُّ َِم

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ د١ٜ قتٌ ارتطأ.

يمف ضم٘مؿ ازمـ َمًٔمقد رِض اهلل فمٛمف, و فمـاحلدي٧م َمقومقهًم٣م صح ومد و

وٕٞمف َمقاهمؼ ظم٣م سمٗمدم َمـ أن , ن َمثؾ هذا ٓ يٗم٣مل َمـ ومٌٝمؾ ايمرأيٕ, ايمرهمع

 دي٥م َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ.ايم

 وىم٣مٞم٦م دي٥م ومتؾ اخلْمٟم أَخ٣مؽًم٣م8 يمٙمرهمؼ زم٣ميمٔم٣مومٙم٥م.

 بٝإ دٗات ايسفل بصاحب قتٌ ارتطأ: 
                                                           

الموقوؼ صحيح من قوؿ ابن مسعود. كلو حكم الرفع؛ ألف مثل ىذا ال يقاؿ بالرأم. أخرجو  (1)
(. كأما 222« )المصنف»(, كركاه ابن أبي شيبة في 2251اإلماـ الدارقطني في سننو برقم )

 ضعيف. المرفوع فهو
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 همدل فمعم أن ص٣مضم٤م اخلْمٟم يرهمؼ زمف َمـ شمالث صمٜم٣مت: 

 . أن ايمدي٥م فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م ويمٝم٦ًم فمعم ايمٗم٣مسمؾاجلٜم٥م إولم: 

 . أن ايمدي٥م سمدهمع دم شمالث ؽمٛمقاتاجلٜم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: 

 أهن٣م ختٚمس. اجلٜم٥م ايمث٣ميمث٥م:

وهذا همٝمف رهمؼ فمٓمٝمؿ8 ٕٞمف َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ فمعم مت٣مَمٜم٣م وىمامَل٣م أنمعم شمٚمٛم٣ًم, 

وأفمز وصمقًدا, زمخالف ايمتخٚمٝمس دم اظم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ, هم١مٞمف هذا همٝمف ايمتٝمًغم فمعم 

 . ايمٔم٣مومٙم٥م

 . أصمزأه٣م ذيمؽيمق دهمٔم٦م ايمٔم٣مومٙم٥م دي٥م ومتؾ اخلْمٟم َمـ ٞمقع واضمد و

َْمَٟم َأَْخ٣َمؽًم٣م»قولُ:   ش.ِدَي٥ُم اخْلَ

 أي َُتٔمؾ فمعم َخ٥ًم أَخ٣مس.

٥مً »قولُ:  وَن ضِمٗمه  . شفِممْمُ

 زمذيمؽ ؽمٚمل ايمرازمٔم٥م, آطمر إلم ىمذيمؽ هق شمؿ ايمث٣ميمث٥م, اؽمت٘مٚمؾ َم٣م :واحلؼ

 أي شايمٖمحؾ ؿمرووم٥م: »وم٣مل وَلذا ايمٖمحؾ, يرىمٌف أو حيٚمؾ, أن ٓؽمتحٗم٣مومف

 ويرىمٌٜم٣م يْمرومٜم٣م

وَن صَمَذفَم٥مً »قولُ:   . شَوفِممْمُ

 ؽمٚمل اخل٣مَم٥ًم, آطمر إلم ىمذيمؽ هق شمؿ ايمرازمٔم٥م, اؽمت٘مٚمؾ َم٣م :واجلذع

 .ؽمٛمف ؽمٗمط إذا ُيذع ٕٞمف زمذيمؽ
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وَن زَمٛم٣َمِت خَم٣َمضٍ »قولُ:   . شَوفِممْمُ

 ىمذيمؽ هق شمؿ ؽمٛم٥م, اؽمت٘مٚمؾ َم٣م اظمخ٣مض وازمـ اإلزمؾ َمـ :اظمخ٣مض زمٛم٦م

 واظمخ٣مض احلقاَمؾ, أي اظمخ٣مض َمـ أَمف ٕن زمذيمؽ ؽمٚمل ايمث٣مٞمٝم٥م, آطمر إلم

 ذؿم٣م اظمخ٣مض َمـ أَمٜم٣م ىمقن ويمٝمس يمٖمٓمف, َمـ يمف واضمد ٓ احلقاَمؾ, اؽمؿ

 ايمٕم٣ميم٤م إذ ايمٙمٌقن, زمٛم٦م وىمذيمؽ ضم٣مَل٣م, زمٕم٣ميم٤م افمت٣ٌمرا ذيمؽ ذىمر وإٞمام همٝمٜم٣م,

 ذات أَمٜم٣م سم٘مقن ؽمٛمتكم زمٙمٕم٦م وَمـ ضم٣مَمال, أَمٜم٣م سم٘مقن ؽمٛم٥م زمٙمٕم٦م َمـ أن

 .يمٌـ

ٌُقنٍ »قولُ:  وَن زَمٛم٣َمِت يَم  ش. َوفِممْمُ

 ايمث٣ميمث٥م مت٣مم إلم ىمذيمؽ هق شمؿ ايمث٣مٞمٝم٥م, اؽمت٘مٚمؾ َم٣م ايمٙمٌقن وازمـزمٛم٦م ايمٙمٌقن: 

 .يمٌـ ذات أَمف ٕن زمذيمؽ ؽمٚمل

ٌُقنٍ »قولُ:  وَن زَمٛمِل يَم  ش. َوفِممْمُ

 أي ذىمر, وؽمٚمل زمذيمؽ ٕٞمف َم٣م زال دم ايمٙمٌـ, ويمذيمؽ ومٝمؾ: 

ـُ  ٌُقِن, َوازم  ايمٗمٛم٣مفمٝمسِ  ايمٌزلِ  َ  صقيم٥م يًتْمعْ  ملْ وَمَرٍن ***  دم يُمزّ  َم٣م إذا ايمٙمه

  ********** 
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 د[]بيان صفة دية قتل العم 

ـْ ؿَمِريِؼ ) – 1171 : َِم َِمِذيُّ ْ ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, َوَأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد, َوايمؼمِّ فَمْٚمِرو زْم

ِه رِض اهلل فمٛمٜمام َرهَمَٔمفُ  ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف, فَم ٥ًم, َوشَماَلشُمقَن : »فَم َي٥ُم شَماَلشُمقَن ضِمٗمه ايمدِّ

ُدَه٣م َٓ شصَمَذفَم٥ًم, َوَأْرزَمُٔمقَن طَمٙمَِٖم٥ًم, دِم زُمُْمقهِن٣َم َأْو
(1)

.) 

 *******************************الشرح:

اإلَم٣مم  أطمرصمفاحلدي٧م ؽم٣مق اظمِمٛمػ احلدي٧م يمٌٝم٣من دي٥م ومتؾ ايمٔمٚمد, و

ِه, ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف, فَم ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, فَم َمـ ضمدي٧م فَمْٚمِرو زْم

َؿ وَم٣مَل:  ـْ وَمتَ »َأنه َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًدا ُدهمَِع إلَِم ََم َؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ

َي٥َم, َوِهَل: شَماَلشُمقَن  َأْويمَِٝم٣مِء اظمَْٗمُتقِل, هَم١مِْن ؾَم٣مُءوا وَمَتُٙمقا, َوإِْن ؾَم٣مُءوا َأطَمُذوا ايمدِّ

ْؿ, َوَذيمَِؽ  قا فَمَٙمْٝمِف هَمُٜمَق ََلُ ٥ًم, َوشَماَلشُمقَن صَمَذفَم٥ًم, َوَأْرزَمُٔمقَن طَمٙمَِٖم٥ًم, َوََم٣م َص٣محَلُ ضِمٗمه

 ش. يِد ايمَٔمْٗمؾِ يمَِتُْمدِ 

ـٌ نَمِري٤ٌم.شمؿ وم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ًَ ـِ فَمْٚمٍرو ضَمِدي٧ٌم ضَم ٌِْد اهللهِ زْم  ضَمِدي٧ُم فَم

َم٣مئ٥م  أويمٝم٣مء اظمٗمتقل أىمثر َمـ ايمدي٥م ايمممفمٝم٥م, همٚمثال يمق ؿمٙمٌقا ؿمٙم٤موإن 

 همٝمجقز َلؿ ذيمؽ .وَخًكم َمـ اإلزمؾ, 

                                                           
( كليس عندىما الجملة األخيرة. 1288(, كالترمذم )2621ركاه أبو داكد )الحديث حسن.  (1)

 كالحديث حسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.
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ٙمٝمف همٜمق وَم٣م ص٣محلقا فم»ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وم٣مل: يمٗمقل 

 .شَلؿ

همام ضمِمؾ َمـ آسمٖم٣مق زمكم أويمٝم٣مء اظمٗمتقل وايمٗم٣مسمؾ دم ومتؾ ايمٔمٚمد, أو ايمٔم٣مومٙم٥م 

 دم ومتؾ اخلْمٟم, صم٣مز ذيمؽ.

٥ًم, َوشَماَلشُمقَن صَمَذفَم٥ًم, َوَأْرزَمُٔمقَن طَمٙمَِٖم٥ًم, دِم زُمُْمقهِن٣َم »قولُ:  َي٥ُم شَماَلشُمقَن ضِمٗمه ايمدِّ

ُدَه٣م َٓ  ش. َأْو

ًدا ُدهمَِع إلَِم : »هذه دي٥م ايمٔمٚمد, ىمام دم يمٖمظ ايمؼمَمذي ـْ وَمَتَؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ ََم

َي٥َم, َوِهَل شَماَلشُمقَن  َأْويمَِٝم٣مِء اظمَْٗمُتقِل, هَم١مِْن ؾَم٣مُءوا وَمَتُٙمقا, َوإِْن ؾَم٣مُءوا َأطَمُذوا ايمدِّ

ْؿ, َوَذيمِ  قا فَمَٙمْٝمِف هَمُٜمَق ََلُ ٥ًم, َوشَماَلشُمقَن صَمَذفَم٥ًم, َوَأْرزَمُٔمقَن طَمٙمَِٖم٥ًم, َوََم٣م َص٣محَلُ َؽ ضِمٗمه

 ش.يمَِتُْمِديِد ايمَٔمْٗمؾِ 

ـْ وَمَتَؾ فَمْٚمًدا, ُدهمَِع إلَِم َأْويمَِٝم٣مِء »ويمٖمظ اإلَم٣مم ازمـ َم٣مصمف رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ََم

٥ًم  َي٥َم, َوَذيمَِؽ شَماَلشُمقَن ضِمٗمه ايْمَٗمتِٝمِؾ, هَم١مِْن ؾَم٣مُءوا وَمَتُٙمقا, َوإِْن ؾَم٣مُءوا َأطَمُذوا ايمدِّ

قا فَمَٙمْٝمِف, هَمُٜمَق  َوشَماَلشُمقَن صَمَذفَم٥ًم َوَأْرزَمُٔمقَن طَمٙمَِٖم٥ًم, َوَذيمَِؽ فَمْٗمُؾ ايْمَٔمْٚمِد, َوََم٣م ُصقحِلُ

ْؿ, َوَذيمَِؽ سَمُْمِديُد ايْمَٔمْٗمؾِ  شََلُ
(1)

. 

 بٝإ نٝف ضتهٕٛ صف١ د١ٜ غب٘ ايعُد: 

                                                           
, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3535)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (1)

 السنن.



 

 

 

 ]بيان صفة دية قتل العمد[

 

[144] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 .ٟم اخلْمدي٥م ؾمٌف ايمٔمٚمد دي٥م و

 : ٜم٣ماطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ختٚمٝمًو

 همذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم أهن٣م ختٚمس ىمام دم دي٥م اخلْمٟم.

 شثٙمٝم٧م ىمدي٥م ايمٔمٚمد.زمٔمّمٜمؿ إلم ايمتذه٤م و

 (: 2/360قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
٣مؽًم٣م ىَماَم ُذىمَِر َوإيَِمْٝمِف َذَه٤َم  َْم١مِ سُم٠ْمطَمُذ َأَْخَ ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأنه ِدَي٥َم اخْلَ َواحْلَ

ـْ ايْمُٔمَٙماَمِء.  ٣مهمِِٔملُّ َوََم٣ميمٌِؽ َومَج٣َمفَم٥ٌم َِم  ايمُمه

٣مَِمَس زمَ  ٌُقٍن. َوإلَِم َأنه اخْلَ  ٛمُق يَم

َْرزَمَٔم٥ِم.  ْٕ ُف زَمٛمُق خَم٣َمٍض ىَماَم دِم ِرَواَي٥ِم ا ـْ َأِِب ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َأٞمه  َوفَم

ٌُقِن َواؽْمَتَدله  ٣َم سُم٠ْمطَمُذ َأْرزَم٣مفًم٣م زم١ِمؽِْمَٗم٣مِط زَمٛمِل ايمٙمه ٣مِدي َوآطَمُروَن إلَم َأهنه َوَذَه٤َم اَْلَ

ٌُقا ٣مُظ, َوَذَه ٖمه ٣َم َأْرزَم٣مٌع َُمْْمَٙمًٗم٣م.  يَمُف زمَِحِدي٧ٍم مَلْ ُيْثٌِْتُف احْلُ  إلَم َأهنه

ٌِْف ايْمَٔمْٚمِد  ٣ٌَمِر ايْمَٔمْٚمِد َوؾِم
َتٙمُِػ زم٣ِمفْمتِ َي٥َم خَتْ ٣مهمِِٔملُّ َوََم٣ميمٌِؽ إلَم َأنه ايمدِّ َوَذَه٤َم ايمُمه

َْم١مِ.  ٌِْف ايْمَٔمْٚمِد سَمُ٘مقُن َأشْماَلشًم٣م ىَماَم دِم اخْلَ ٣َم دِم ايْمَٔمْٚمِد َوؾِم َْم١مِ, هَمَٗم٣ميُمقا: إهنه  َواخْلَ

َي٥ِم, َوَأَمه  ـْ فُمَٚمَر َوفُمْثاَمَن ٣م ايمتهْٕمٙمِٝمُظ دِم ايمدِّ ٦ٌََم فَم ُف شَم  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم  -هَم١مِٞمه

َرِم زمِِدَي٥ٍم َوشُمُٙم٧ٍم سَمْٕمٙمِٝمًٓم٣م.  ـْ وُمتَِؾ دِم احْلَ  همِٝمَٚم

ـْ مَج٣َمفَم٥ٍم ايْمَٗمْقُل زمَِذيمَِؽ َوَيْٟميِت ايْمَ٘ماَلُم همِٝمِف. ٦ٌََم فَم  قا َوشَم
 (: 30-7/29مح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ ز
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ـْ فَمقِمٍّ رِض اهلل فمٛمف فِمٛمَْد َأِِب َداُود:  ٣ٌَمِب فَم ٌِْف ايْمَٔمْٚمِد  "َودِم ايْم ُف وَم٣مَل دِم ؾِم َأٞمه

٥ًم, َوشَماَلٌث َوشَماَلشُمقَن صَمَذفَم٥ًم, َوَأْرزَمٌع َوشَماَلشُمقَن شَمٛمِٝمه٥ًم إلَم  َأشْماَلشًم٣م: شَماَلٌث َوشَماَلشُمقَن ضِمٗمه

َٜم٣م طَمٙمَِٖم٥ٌم  زَم٣مِزلِ   ."فَم٣مَِمَٜم٣م ىُمٙمُّ

َؿ همِٝمِف نَمغْمُ َواضِمٍد.  ـُ َوْٚمَرَة َووَمْد سَمَ٘مٙمه  َودِم إؽْمٛم٣َمِدِه فَم٣مِصُؿ زْم

ـْ فَمقِمٍّ رِض اهلل فمٛمف َأْيًّم٣م فِمٛمَْد َأِِب َداُود:  َْم١مِ َأْرزَم٣مفًم٣م: ََخٌْس  "َوفَم وَم٣مَل دِم اخْلَ

وَن صَمَذفمَ  ٥ًم, َوََخٌْس َوفِممْمُ وَن ضِمٗمه ٌُقٍن, َوفِممْمُ وَن زَمٛم٣َمِت يَم ٥ًم, َوََخٌْس َوفِممْمُ

وَن زَمٛم٣َمِت خَم٣َمٍض   ."َوََخٌْس َوفِممْمُ

َٓ دِم  ـِ شَم٣مزم٦ٍِم رِض اهلل فمٛمٜمام فِمٛمَْد َأِِب َداُود وَم٣م ٣مَن َوَزْيِد زْم ـِ فَمٖمه ـْ فُمْثاَمَن زْم َوفَم

َٓم٥ِم:  ٥ًم, َوشَماَل "اظمَُْٕمٙمه ٌُقٍن. َودِم َأْرزَمُٔمقَن صَمَذفَم٥ًم طَمٙمَِٖم٥ًم, َوشَماَلشُمقَن ضِمٗمه شُمقَن زَمٛم٣َمِت يَم

وَن  ٌُقٍن ُذىُمقًرا, َوفِممْمُ وَن زَمٛمُق يَم ٌُقٍن َوفِممْمُ ٥ًم, َوشَماَلشُمقَن زَمٛم٣َمِت يَم َْم١مِ شَماَلشُمقَن ضِمٗمه اخْلَ

 ."زَمٛم٣َمِت خَم٣َمضٍ 

 : َٓ اَُم وَم٣م ؽَْمَقِد َأهنه ْٕ ـْ فَمْٙمَٗمَٚم٥َم َوا ٌُْد اهللهِ دِم  "َوَأطْمَرَج َأزُمق َداُود فَم ٌِْف وَم٣مَل فَم ؾِم

وَن  وَن صَمَذفَم٥ًم, َوََخٌْس َوفِممْمُ ٥ًم, َوََخٌْس َوفِممْمُ وَن ضِمٗمه ايْمَٔمْٚمِد: ََخٌْس َوفِممْمُ

وَن زَمٛم٣َمِت خَم٣َمٍض  ٌُقٍن, َوََخٌْس َوفِممْمُ  . "زَمٛم٣َمِت يَم

ٍب:  ـْ وَم٣مَل إنه ايْمَٗمْتَؾ فَمعَم شَماَلشَم٥ِم َأْضُ ٣ٌَمِب ََم فَمْٚمٌد, َووَمْد اؽْمَتَدله زمَِٟمضَم٣مِدي٧ِم ايْم

ٌُْف فَمْٚمٍد.   َوطَمَْمٌٟم, َوؾِم
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ُد  َْوَزافِملُّ َوايمثهْقِريُّ َوَأمْحَ ْٕ ٛمَِٖمٝمه٥ُم َوا ٣مهمِِٔمٝمه٥ُم َواحْلَ ـُ فَمقِمٍّ َوايمُمه َوإيَِمْٝمِف َذَه٤َم َزْيُد زْم

َح٣مزَم٥ِم رِض اهلل فمٛمٜمؿ  ـْ ايمِمه ـْ ايْمُٔمَٙماَمِء َِم ٣مِهغُم َِم َوإؽِْمَح٣مُق َوَأزُمق شَمْقٍر َومَجَ

ـْ   زَمْٔمَدُهْؿ.  َوايمته٣مزمِِٔمكَم َوََم

 ايْمِٗمَِم٣مَص.هَمَجَٔمُٙمقا دِم ايْمَٔمْٚمِد: 

َْم١مِ:  َي٥َم ايمهتِل ؽَمَٝمْٟميِت سَمْٖمِِمٝمُٙمَٜم٣م.َودِم اخْلَ  ايمدِّ

ٌِْف ايْمَٔمْٚمِد:  ْقِط َودِم ؾِم ًه َٓ َيْٗمُتُؾ دِم ايْمَٔم٣مَدِة ىَم٣ميْمَٔمَِم٣م َوايم َوُهَق ََم٣م ىَم٣مَن زماَِم َِمْثُٙمُف 

زْمَرِة ََمَع ىَمْقٞمِِف وَم٣مِصًدا  َٓم٥ًم. َواإْلِ  يمِْٙمَٗمْتِؾ ِدَي٥ًم َُمَٕمٙمه

ُدَه٣م.  َٓ زمِِؾ َأْرزَمُٔمقَن َِمٛمَْٜم٣م دِم زُمُْمقهِن٣َم َأْو ـْ اإْلِ  َوِهَل َِم٣مَئ٥ٌم َِم

ـُ َأِِب يَمْٝمعَم:  ٓه َووَم٣مَل ازْم َر َذيمَِؽ هَمُٜمَق فَمْٚمٌد َوإِ َجِر َأْو ايْمَٔمَِم٣م هَم١مِْن ىَمره إْن وَمَتَؾ زم٣ِمحْلَ

 هَمَخَْمٌٟم. 

اَلٍح. ٌس: َووَم٣مَل فَمَْم٣مٌء َوؿَم٣موُ  ًِ ُط ايْمَٔمْٚمِد َأْن َيُ٘مقَن زمِ  َذْ

٣مُص:  ِمه ٌِْف ايْمَٔمْٚمِد, َوصَم٣مٍر جَمَْرى َووَم٣مَل اجْلَ ُؿ إلَم فَمْٚمٍد َوطَمَْم١مٍ, َوؾِم ًِ ايْمَٗمْتُؾ َيٛمَْٗم

َٙمَح٣مِء.  َْم١مِ َوُهَق ََم٣م يَمْٝمَس إهْن٣َمًء ىَمِٖمْٔمِؾ ايمِمُّ  اخْلَ

ََم٣مُم حَيَْٝمك:  َٓ شَمَٚمَرَة يمِْٙمِخاَل وَم٣مَل اإْلِ ٌِْف ايْمَٔمْٚمِد. َو ٓه دِم ؾِم  ِف إ

ُد زم٣َِمهللهِ َوَأزُمق ؿَم٣ميم٤ٍِم:  ٣مِدي َوايمٛمه٣مِسُ َواظم٠َُْميه ْٝم٧ُم َواَْلَ إنه ايْمَٗمْتَؾ َووَم٣مَل ََم٣ميمٌِؽ َوايمٙمه

زَم٣مِن: فَمْٚمٌد, َوطَمَْمٌٟم.  َضْ
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ـْ نَمغْمِ َُمَ٘مٙمهٍػ, َأوْ  ٣ٌَمِب, َأْو َِم ؽَْم ْٕ ـْ ا ٤ٌٍَم َِم ًَ َْمُٟم ََم٣م َووَمَع زمِ نَمغْمِ وَم٣مِصٍد  هَم٣مخْلَ

َٓ َيْٗمُتُؾ دِم ايْمَٔم٣مَدة, َوايْمَٔمْٚمُد ََم٣م فَمَداُه.   يمِْٙمَٚمْٗمُتقِل َأْو يمِْٙمَٗمْتِؾ, زماَِم َِمْثُٙمُف 

مْج٣َمَع فَمعَم َذيمَِؽ.  ٌَْحِر اإْلِ َٓ وَمَقَد همِٝمِف. َووَمْد ضَمَ٘مك َص٣مضِم٤ُم ايْم ُل  َوه ْٕ  َوا

 َوايمثه٣مِِن همِٝمِف ايْمَٗمَقُد. 

َٓ َْخَْٖمك َأنه  ٍؿ شَم٣ميم٧ٍِم  َو ًْ ٣ٌَمِت وِم ٣م فَمعَم إشْم ٥ٌم يماِِلضْمتَِج٣مِج هِبَ ٣ٌَمِب َص٣محِلَ َأضَم٣مِدي٧َم ايْم

ٌُْف ايْمَٔمْٚمِد.  َوُهَق ؾِم

َي٣مِت َوِذىْمُر َأصْمٛم٣َمؽِمَٜم٣م إْن  َٓم٥ٍم فَمعَم هَم٣مفِمٙمِِف, َوؽَمَٝمْٟميِت سَمْٖمِِمٝمُؾ ايمدِّ َوإَُِي٣مُب ِدَي٥ٍم َُمَٕمٙمه

 قا ؾَم٣مَء اهللهُ سَمَٔم٣ملَم.
  ********** 
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 ]بيان أشد أنواع القتل حرمة عند اهلل عز وجل[ 

ـِ ) – 1171 ـِ فَمْٚمٍرو َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, َوفَم ِلِّ ازْم ـْ ايمٛمٌه صعم اهلل فمٙمٝمف  -فَم

ـْ وَمتََؾ دِم ضَمَرَم اهللهِ, َأْو وَمَتَؾ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  إِنه َأفْمَتك ايمٛمه٣مِس فَمعَم اهللهِ شَماَلشَم٥ٌم: ََم

٣مِهٙمِٝمه٥مِ نَمغْمَ وَم٣مسمِٙمِفِ  ش, َأْو وَمَتَؾ يمَِذضْمِؾ اجْلَ
(1)

ٌه٣مَن دِم ضَمِدي٧ٍم   ـُ ضِم . َأطْمَرصَمُف ازْم

َحفُ   (.َصحه

1179 –  : ٌَُخ٣مِريِّ ٌه٣مٍس رِض اهلل          )َوَأْصُٙمُف دِم ايْم ـِ فَم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم َِم

فمٛمٜمام 
(3)

.) 

 *******************************الشرح:

اذتدٜح يبٝإ أغد أْٛاع ايكتٌ حس١َ عٓد اهلل ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل 
 عص ٚدٌ.

 

                                                           
( مطوال من طريق عمرك بن شعيب, عن 382ركاه أحمد )كىو صحيح بشواىده. , سنالحديث ح (1)

( من نفس الطريق لكن مقتصرا على الجملة المذكورة ىنا 388أبيو, عن جده. كركاه أحمد )
 فقط. 

(, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في 6255كأخرجو ابن حباف في صححيو برقم )
 ( كقاؿ فيو: حسن اإلسناد.6252التعليقات الحساف )

 ثأر الجاىلية كعدكانها.« كالذحل»

( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما؛ أف النبي صلى اهلل 5883أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (3)
, كمبتغ في اإلسالـ سنة الجاىلية, »عليو كسلم قاؿ:  أبغض الناس إلى اهلل ثالثة: ملحد في الحـر

 «.يهريق دموكمطلب دـ امرئ بغير حق ل
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 .شإِنه َأفْمَتك ايمٛمه٣مِس فَمعَم اهللهِ شَماَلشَم٥مٌ »قولُ: 

 أي أزمٕمض ايمٛم٣مس فمٛمد اهلل فمز وصمؾ شمالشم٥م أصٛم٣مف.

ٖم٣موت زمٚمٗمدار زمٔمد اإلٞم٣ًمن فمـ أن ايمٌٕمض فمٛمد اهلل فمز وصمؾ يت فيُ:

 وارسم٘م٣مزمف يمٙم٣ٌمؿمؾ, وهذا يمٝمس فمعم احلٌم., احلؼ

وسمٔم٣ملم حي٤م اهلل فمز وصمؾ يٌٕمض ايم٘مٖمر وَم٣م سمٖمرع َمٛمف, ىمام أٞمف ؽمٌح٣مٞمف  هم١من

إِْن سَمْ٘مُٖمُروا هَم١مِنه اهللهَ نَمٛمِلٌّ فَمٛمُْ٘مْؿ }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ: , اإليامن وَم٣م سمٖمرع َمٛمف

َٓ سَمِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أُ  ٣ٌَمِدِه ايْمُ٘مْٖمَر َوإِْن سَمُْمُ٘مُروا َيْرَوُف يَمُ٘مْؿ َو َٓ َيْرَى يمِِٔم طْمَرى َو

ُدورِ  ُف فَمٙمِٝمٌؿ زمَِذاِت ايمِمُّ ٌُِّئُ٘مْؿ زماَِم ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمَٚمُٙمقَن إِٞمه ُ٘مْؿ ََمْرصِمُٔمُ٘مْؿ هَمُٝمٛمَ  .{شُمؿه إلَِم َرزمِّ

ـْ وَمَتَؾ دِم ضَمَرَم اهللهِ »قولُ:   . شََم

ل ضمدي٧م ازمـ فم٣ٌمس رِض اهلل فمٛمٜمام دم ٖموهق اظمٙمحد دم احلرم ايمذي هم

: شَماَلشَم٥مٌ  اهللهِ إلَِم  ايمٛمه٣مسِ  َأزْمَٕمُض  ": وَم٣مَل  َوؽَمٙمهَؿ, فَمَٙمْٝمفِ  هللُ ا َصعمه  ايمٛمهٌِله  َأنه  ايمٌخ٣مري

ٌَْتغٍ  احَلَرِم, دِم  َُمْٙمِحٌد   ضَمؼٍّ  زمَِٕمغْمِ  اَْمِرئٍ  َدمِ  َوَُمْمهٙم٤ُِم  اجَل٣مِهٙمِٝمه٥ِم, ؽُمٛمه٥مَ  اإِلؽْماَلمِ  دِم  َوَُم

 " َدََمفُ  يمُِٝمَٜمِريَؼ 

َمـ ايمٛم٣مس همّماًل أن  ٝمف أضمدهم١من احلرم آَمـ, وٓ ُيقز ٕضمد أن ْخقف هم

وٓ ُيقز يمف أن ْخقف أضمد َمـ احلٝمقاٞم٣مت همٝمف أيًّم٣م همّماًل أن يِمٝمده, , يٗمتٙمف

 أو يٗمتٙمف.
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٣ٌَمَرىًم٣م }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ٥َم َُم ٌَ٘مه َل زَمْٝم٦ٍم ُوِوَع يمِٙمٛمه٣مِس يَمٙمهِذي زمِ إِنه َأوه

ـْ َدطَمَٙمُف ىَم٣مَن آَِمٛم٣ًم َوهلِلهِ فَمعَم  همِٝمِف آَي٣مٌت زَمٝمِّٛم٣َمٌت ََمَٗم٣مُم إزِْمَراِهٝمؿَ  *َوُهًدى يمِْٙمَٔم٣مظمَكَِم  َوََم

ـِ  ـْ ىَمَٖمَر هَم١مِنه اهللهَ نَمٛمِلٌّ فَم ـِ اؽْمَتَْم٣مَع إيَِمْٝمِف ؽَمٌِٝماًل َوََم ٌَْٝم٦ِم ََم ايمٛمه٣مِس ضِم٨مُّ ايْم

 . {ايْمَٔم٣مظمَكِمَ 

 وومد اؽمت٣ٌمضمف ايمٗمراَمْم٥م يمٔمٛمٜمؿ اهلل .

 (: 183-11/182قاٍ اذتافغ ابٔ نجري زمح٘ اهلل يف ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ )
ؽَْمَقَد إلَِم زماَِلِدِهْؿ:  ْٕ َجَر ا  ِذىْمُر َأطْمِذ ايْمَٗمَراَِمَْم٥ِم احْلَ

٥َم  ْيَٙمِٚملُّ هَمَقَصُٙمقا إلَِم ََم٘مه همٝمٜم٣م طمرج رىم٤م ايمٔمراق وأَمغمهؿ ََمٛمُِْمقٌر ايمده

ٓه  ؽَم٣مظمكَِِم, َوسَمَقاهَم٦ِم ايمرىمقب هٛم٣مك َمـ ىمؾ َم٘م٣من وصم٣مٞم٤م وهم٨م, هَماَم ؾَمَٔمُروا إِ

٣ٌَمَح زم٣ِميْمِٗمْرَِمْمِلِّ ومَ  ْؿ َواؽْمَت ِوَي٥ِم, هَم٣مْٞمَتَٜم٤َم َأَْمَقاََلُ ْ ْد طَمَرَج فَمَٙمْٝمِٜمْؿ دِم مَج٣َمفَمتِِف َيْقَم ايمؼمه

 ومت٣مَلؿ. 

همٗمتؾ دم رضم٣مب َم٘م٥م وؾمٔم٣مهب٣م ودم اظمًجد احلرام ودم صمقف ايم٘مٔم٥ٌم َمـ 

 احلج٣مج طمٙمٗم٣ًم ىمثغمًا. 

٥ٌَِم, َوايم فهؿ أزمق ؿم٣مهر يَمْٔمٛمَ وصمٙمس أَمغم ُع اهللهِ فَمعَم زَم٣مِب ايْمَ٘مْٔم صَم٣مُل سُمٌْمَ رِّ

ضمقيمف, وايمًٝمقف سمٔمٚمؾ دم ايمٛمه٣مس دم اظمًجد احلرام دم ايمُمٜمر احلرام دِم َيْقِم 

ِف إي٣مم, وهق يٗمقل:  ـْ َأْذَ ِوَي٥ِم, ايمهِذي ُهَق َِم ْ  ايمؼمه

 أٞم٣م أطمٙمؼ اخلٙمؼ وأهمٛمٝمٜمؿ أٞم٣م***   اهلل وزم٣مهلل أٞمـــــ٣م وٞمـــــ٣م أ
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٥ٌَِم هَماَل ُُيِْدي َذيمَِؽ فَمٛمُْٜمْؿ هم٘م٣من ايمٛم٣مس يٖمرون َمٛمٜمؿ هَمَٝمَتَٔمٙمهُٗمقَن  زمَِٟمؽْمَت٣مِر ايْمَ٘مْٔم

 ؾَمْٝمًئ٣م.

زَمْؾ ُيْٗمَتُٙمقَن َوُهْؿ ىَمَذيمَِؽ, َوَيُْمقهُمقَن هَمُٝمْٗمَتُٙمقَن دِم ايمْمهَقاِف, َووَمْد ىَم٣مَن زَمْٔمُض 

ُٝمقُف, هَمَٙمامه وَ  ًُّ ِدي٧ِم َيْقََمئٍِذ َيُْمقُف, هَمَٙمامه وَم٢َم ؿَمَقاهَمُف َأطَمَذسْمُف ايم صَم٤َم َأْهِؾ احْلَ

 َأْٞمَُمَد َوُهَق ىَمَذيمَِؽ: 

فَمك دِم ِدَي٣مِرِهُؿ  ٌِّكَم َسْ َٓ َيْدُروَن ىمؿ يمٌثقا*** سَمَرى اظمُِْح  ىَمِٖمْتَٝم٥ِم ايْمَ٘مْٜمِػ 

همٙمام وم٢م ايمٗمرَمْمل يمٔمٛمف اهلل أَمره وهمٔمؾ َم٣م همٔمؾ زم٣محلجٝم٨م َمـ إهم٣مفمٝمؾ 

ؿ َمـ ايمٗمٌٝمح٥م, أَمر أن سمدهمـ ايمٗمتعم دم زمئر زَمزم, ودهمـ ىمثغمًا َمٛمٜمؿ دم أَم٣مىمٛمٜم

َراِم. ِجِد احْلَ ًْ  احلرم, ودم اظمَْ

ٌهَذا سمِْٙمَؽ ايْمِٗمْتَٙم٥ُم َوسمِْٙمَؽ ايمّمجٔم٥م, وذيمؽ اظمدهمـ واظم٘م٣من, وَمع هذا مل  َوَي٣م ضَم

ُْؿ حمرَمقن ؾمٜمداء دم ٞمٖمس إَمر. هَنه
ِٕ ٛمُقا َومَلْ يِمؾِّ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ8  ُٙمقا َومَلْ ُيَ٘مٖمه ًه  ُيَٕم

ٌه٥َم َزَْمَزَم َوَأََمَر زمِٗمَ  َٗمَٜم٣م زَمكْمَ َوَهَدَم وُم ٣م فَمٛمَْٜم٣م, َوؾَمٗمه َقهَتَ ًْ ٥ٌَِم َوَٞمَزَع ىُم ْٙمِع زَم٣مِب ايْمَ٘مْٔم

َأْصَح٣مزمِِف, َوَأََمَر رصماًل أن يِمٔمد إلم َمٝمزاب ايم٘مٔم٥ٌم همٝمٗمتٙمٔمف, همًٗمط فمعم أم 

 رأؽمف همامت إلم ايمٛم٣مر.

َجُر إؽمقد  ـِ اظمِْٝمَزاِب, شُمؿه َأََمَر زمَِٟمْن ُيْٗمَٙمَع احْلَ همٔمٛمد ذيمؽ اٞم٘مػ اخلٌٝم٧م فَم

ـْ همج َج٣مَرُة َِم ـَ احْلِ زََم٣مزمِٝمُؾ, َأْي ْٕ ـَ ايمْمهغْمُ ا ٣مءه رصمؾ هميزمف زمُِٚمْثَٗمٍؾ دِم َيِدِه َووَم٣مَل: َأْي

ٝمٍؾ؟   ؽِمجِّ
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َجَر إؽمقد وأطمذوه ضمكم راضمقا َمٔمٜمؿ إلم زمالدهؿ, همٚم٘م٧م  شُمؿه وَمَٙمَع احْلَ

وُه, ىَماَم ؽمٛمذىمره دم  ـَ ؽَمَٛم٥ًم ضَمتهك َردُّ ي ؽمٛم٥م سمًع وشمالشمكم فِمٛمَْدُهْؿ شمِٛمَْتكْمِ َوفِممْمِ

٣م إيَِمْٝمِف َراصِمُٔمقَن. ٣م هللِهِ َوإِٞمه  وشمٙمثامئ٥م هَم١مِٞمه

٥َم ُهَق  َوظمَه٣م َرصَمَع ايمٗمرَمْمل إلم زمالده وَمٔمف احلجر إؽمقد وسمٌٔمف َأَِمغُم ََم٘مه

َوَأْهُؾ زَمْٝمتِِف َوصُمٛمُْدُه َوؽَمَٟميَمُف وسمُمٖمع إيمٝمف أن يرد احلجر إؽمقد يمُِٝمقَوَع دِم ََمَ٘م٣مٞمِِف, 

 يَمُف مَجِٝمَع ََم٣م فمٛمده َمـ إَمقال همٙمؿ يٙمتٖم٦م إيمٝمف.َوزَمَذَل 

, َووَمَتَؾ َأىْمَثَر أهؾ زمٝمتف, وأهؾ َم٘م٥م وصمٛمده   ٥َم هَمَٗمَتَٙمُف ايْمِٗمْرَِمْمِلُّ هَمَٗم٣مسَمَٙمُف َأَِمغُم ََم٘مه

ِجٝم٨ِم.  واؽمتٚمر ذاه٣ًٌم إلم زمالده وَمٔمف احلجر َوَأَْمَقاُل احْلَ

ِٔمكُم دِم اظمًجد احلرا َد َهَذا ايمٙمه م إحل٣مدًا مل يًٌٗمف إيمٝمف أضمدا وٓ َووَمْد َأحْلَ

َٓ َيْقشمُِؼ ِوشَم٣موَمُف  ُب فَمَذازَمُف َأضَمٌد, َو َٓ ُئَمذِّ يٙمحٗمف همٝمف, وؽمٝمج٣مريف فَمعَم َذيمَِؽ ايمهِذي 

 َأضَمٌد.

ِء فمعم هذا ايمِمٛمٝمع أهنؿ ىمٖم٣مر َزَٞم٣مِدوَم٥ًم, َووَمْد ىَم٣مُٞمقا مُم٣َميمِئِكِم  َٓ َؾ َه٠ُم اَم مَحَ َوإِٞمه

ٌَُٕمقا دم هذه ايمًٛم٥م زمٌالد إهمريٗمٝم٥م َمـ أرض اظمٕمرب, ويٙمٗم٤م يمِْٙمَٖم٣مؿمِِٚمٝمِّكَم ايمهذِ  ـَ َٞم ي

ـِ َمٝمٚمقن ايمٗمداح. ٍد فَمٌِٝمُد اهللهِ زْم , َوُهَق َأزُمق حُمَٚمه  قا أَمغم هؿ زم٣ِمظمَْْٜمِديِّ
 ش. َأْو وَمَتَؾ نَمغْمَ وَم٣مسمِٙمِفِ »قولُ: 

َم اهللهُ }: اهلل فمز وصمؾ يمٗمقل َٓ سَمْٗمُتُٙمقا ايمٛمهْٖمَس ايمهتِل ضَمره ـْ وُمتَِؾ َو ؼِّ َوََم ٓه زم٣ِمحْلَ إِ

ُف ىَم٣مَن ََمٛمُِْمقًرا ْف دِم ايْمَٗمْتِؾ إِٞمه  .{ََمْٓمُٙمقًَم٣م هَمَٗمْد صَمَٔمْٙمٛم٣َم يمَِقيمِٝمِِّف ؽُمْٙمَْم٣مًٞم٣م هَماَل ُيْنِ
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 .أن يٗمتؾ أىمثر َمـ ايمٗم٣مسمؾوَمـ اإلهاف دم ايمٗمتؾ أن يٗمتؾ نمغم ايمٗم٣مسمؾ, و

 بٝإ حهِ قتٌ قاتٌ ٚيٝ٘ بػري إذٕ ايطًطإ: 
 ؾ ايمٔمٙمؿ همٝمٚمـ ومتؾ وم٣مسمؾ ويمٝمف: اطمتٙمػ أهو

همذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم صمقاز ذيمؽ8 ٕٞمف ومتؾ ايمٗم٣مسمؾ, وايمٗم٣مسمؾ 

 يًتحؼ أن يٗمتؾ زمٖمٔمٙمف.

وومد ىم٣من ؾمٝمخٛم٣م َمٗمٌؾ زمـ ه٣مدي ايمقادفمل رمحف اهلل سمٔم٣ملم يٗمقل:  ٓ زمٟمس 

 أن يٗمتٙمف, ويم٘مٛمف زمممط أن يٟمَمٛمقا ايمٖمتٛم٥م زمكم ايمٗمٌٝمٙمتكم.

آطمر, وسمتقؽمع ايمٖمتٛم٥م زمكم ايمٗمٌٝمٙمتكم, همال  ؽمٝم٠مدي إلم ومتؾف أَم٣م إذا ىم٣من ومتٙم

 . ُيقز ذيمؽ

ـْ "وومد زمقب اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف همٗم٣مل:  زَم٣مُب ََم

ْٙمَْم٣منِ  ًُّ ُف َأْو اوْمَتصه ُدوَن ايم  ."َأطَمَذ ضَمٗمه

 (: 8665شمؿ اؽمتدل فمعم ذيمؽ زمحدي٧م رومؿ )

شَمٛم٣َم َأزُمق ايمَٝماَمِن, َأطْمػَمَ وم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  َٞم٣مِد, َأنه ضَمده شَمٛم٣َم َأزُمق ايمزِّ َٞم٣م ؾُمَٔمْٝم٤ٌم, ضَمده

ُف ؽَمِٚمَع َرؽُمقَل اهللهِ  ُف ؽَمِٚمَع َأزَم٣م ُهَرْيَرَة رِض اهلل فمٛمف, َيُٗمقُل: إِٞمه شَمُف: َأٞمه إفَْمَرَج, ضَمده

َؿ َيُٗمقُل:  ٣مزمُِٗمقَن َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ »َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًه ـُ أطِمُروَن ايم  ش.َٞمْح

َٙمَع دِم زَمْٝمتَِؽ َأضَمٌد, َومَلْ سَمْٟمَذْن يَمُف, طَمَذهْمَتُف »َوزم١ِمؽِْمٛم٣َمِدِه:  (:8666وزمرومؿ ) يَمِق اؿمه

ـْ صُمٛم٣َمٍح   ش.زمَِحَِم٣مٍة, هَمَٖمَٗمْٟمَت فَمْٝمٛمَُف ََم٣م ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمَؽ َِم
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َٙمعَ  (:8667ورومؿ ) ٝمٍْد: َأنه َرصُماًل اؿمه ـْ مُحَ شَمٛم٣َم حَيَْٝمك, فَم ٌد, ضَمده ده ًَ شَمٛم٣َم َُم دِم  ضَمده

َؿ  َد إيَِمْٝمِف َِمُْمَٗمًِم٣م»زَمْٝم٦ِم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ده ًَ شَمَؽ؟ ش هَم ـْ ضَمده هَمُٗمْٙم٦ُم: ََم

ـُ ََم٣ميمٍِؽ رِض اهلل فمٛمف.  وَم٣مَل: َأَٞمُس زْم

فمًك أن يتج٣موز فمٛمف وىمٟمٞمف يُمغم رمحف اهلل سمٔم٣ملم إلم أٞمف إن ومتؾ وم٣مسمؾ ويمٝمف 

 .ذيمؽزم

٣مِهٙمِٝمه٥مِ  َأْو وَمَتَؾ يمَِذضْمؾِ »قولُ:   ش. اجْلَ

ىمام , ؿ ومٌؾ اإلؽمالم, دم زَمـ اجل٣مهٙمٝم٥مأي ومتؾ َمـ أصمؾ فمداوة وومٔم٦م زمٝمٛمٜم

َمـ ضمدي٧م ازمـ فم٣ٌمس رِض اهلل فمٛمٜمام, وهمٝمف وم٣مل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف سمٗمدم : 

ٌَْتٍغ دِم اإِلؽْماَلِم ؽُمٛمه٥َم اجَل٣مِهٙمِٝمه٥مِ  »وفمعم آيمف وؽمٙمؿ:   .أطمرصمف ايمٌخ٣مري  ش َوَُم

ٌه٣مٍس رِض اهلل فمٛمٜمام َوَأْصُٙمفُ »قولُ:  ـِ فَم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم : َِم ٌَُخ٣مِريِّ  .شدِم ايْم

 : همٗم٣مل  أطمرصمف اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف

شَمٛم٣َم َٞم٣م ايمَٝماَمِن, َأزُمق ضَمده ـْ  ؾُمَٔمْٝم٤ٌم, َأطْمػَمَ ٌْدِ  فَم ـِ  اهللهِ فَم , َأِِب  زْم كْمٍ ًَ شَمٛم٣َم ضُم  َٞم٣مهمِعُ  ضَمده

ـُ  ٌَغْمٍ  زْم ٌه  فمـ صُم ـِ فَم َؿ,٣مٍس رِض اهلل فمٛمٜمام, َأنه ايمٛمهٌِله َص ازْم وَم٣مَل:  عمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٌَْتٍغ دِم اإِلؽْماَلِم ؽُمٛمه٥َم » َأزْمَٕمُض ايمٛمه٣مِس إلَِم اهللهِ شَماَلشَم٥ٌم: َُمْٙمِحٌد دِم احَلَرِم, َوَُم

شاجَل٣مِهٙمِٝمه٥ِم, َوَُمْمهٙم٤ُِم َدِم اَْمِرٍئ زمَِٕمغْمِ ضَمؼٍّ يمُِٝمَٜمِريَؼ َدََمفُ 
(1)

 . 

  ********** 

                                                           
 .(5883)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 ]بيان دية قتل شبع العمد[ 

ـْ ) – 1179 ـِ ايْمَٔم٣مِص َوفَم ـِ فَمْٚمِرو زْم ٌِْد اهللهِ زْم َأنه َرؽُمقَل  ;َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم فَم

ٌِْف ايْمَٔمْٚمِد »وَم٣مَل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اهللهِ  َْمٟمِ ؾِم َٓ إِنه ِدَي٥َم اخْلَ ََم٣م ىَم٣مَن  -َأ

ْقِط َوايمْ  ًه ُدَه٣م -َٔمَِم٣م زم٣ِميم َٓ زمِِؾ, َِمٛمَْٜم٣م َأْرزَمُٔمقَن دِم زُمُْمقهِن٣َم َأْو ـَ اإْلِ شََم٣مَئ٥ٌم َِم
 (1)

 .

ٌه٣منَ  ـُ ضِم َحُف ازْم ـُ ََم٣مصَمْف, َوَصحه , َوازْم لُّ
٣مئِ ًَ  (.َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد, َوايمٛمه

 *******************************الشرح:

 غب٘ ايعُد. ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ د١ٜ

ٌِْف ايْمَٔمْٚمدِ »قولُ:  َْمٟمِ ؾِم َٓ إِنه ِدَي٥َم اخْلَ  . شَأ

 . َمـ صمٜم٥م أٞمف ٓ يريد ومتٙمفؾمٌف ايمٔمٚمد طمْمٟم:  همٝمف زمٝم٣من أن

 .ٞمحقه  ضمٝم٧م أٞمف فمٚمد إلم ضزمفوئمتػم فمٚمًدا: 

ْقِط َوايْمَٔمَِم٣م»قولُ:  ًه   ش.ََم٣م ىَم٣مَن زم٣ِميم

 ايمًقط َم٣م ييب زمف يمٙمتٟمدي٤م, وايمٔمِم٣م َمٔمروهم٥م . 

                                                           
( كابن حباف 3538(, كابن ماجو )21/ 8( كالنسائي )2628ركاه أبو داكد ) الحديث صحيح. (1)

كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل . ( بسند صحيح, عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما1635)
(, كقاؿ فيو: فإذا تبين أف الوجو 3128إلركاء برقم )تعالى في صحيح أبي داكد, كصححو في ا

األكؿ ىو الراجح من الوجوه الثالثة, فقد ظهر أف الحديث صحيح , ألف رجاؿ إسناده كلهم 
(: "كقاؿ ابن القطاف: ىو صحيح 2/16ثقات كما تقدـ , كلذلك قاؿ الحافظ في" التلخيص " )

قد ال تراه في مكاف آخر, فالحمد هلل الذل  , كال يضره االختالؼ". كقد بينت لك كجو ذلك بما
 بنعمتو تتم الصالحات.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 . ٣ميم٤م ٓ حيِمؾ هبام ايمٗمتؾٖمل ايمٕمهم

زمِؾِ »قولُ:  ـَ اإْلِ  .شََم٣مَئ٥ٌم َِم

أي أن دي٥م ومتؾ ؾمٌف ايمٔمٚمد َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ, ىمدي٥م ومتؾ اخلْمٟم, وىمدي٥م ومتؾ 

 ايمٔمٚمد.

ُدَه٣م»قولُ:  َٓ  ش. َِمٛمَْٜم٣م َأْرزَمُٔمقَن دِم زُمُْمقهِن٣َم َأْو

 ؽمٌؼ َمٔمٛم٣م أن ذىمرٞم٣م أن دي٥م ؾمٌف ايمٔمٚمد َمثؾ دي٥م ومتؾ اخلْمٟم ختٚمس. 

 :ايدٜات يف أْٛاع ايكتٌ م بني بٝإ ايفس
 . سم٘مقن فمعم ايمٔم٣مومٙم٥مَم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ خمٚم٥ًم, وإولم: دي٥م اخلْمٟم: 

َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ, وَمٛمٜم٣م أرزمٔمقن دم زمْمقهن٣م أوٓده٣م, ايمث٣مٞمٝم٥م: دي٥م ؾمٌف ايمٔمٚمد: 

 . وسم٘مقن فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م

َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ, وَمٛمٜم٣م أرزمٔمقن دم زمْمقهن٣م أوٓده٣م, ايمث٣ميمث٥م: دي٥م ايمٔمٚمد: 

, إٓ صم٥ٌم َمـ َم٣مل ايمٗم٣مسمؾ, وٓ ُي٤م فمعم ايمٔم٣مومٙم٥م أن يدهمٔمقا َمٛمٜم٣م ؾمٝمًئ٣موسم٘مقن وا

 .إن سمْمقفمقا زمذيمؽ 

 واهلل أفمٙمؿ .

  ********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

أصابع اليد والرجل متساوية,  دية في التساوي]بيان 

 األسنان[و

ـِ ) – 1174 ٌه٣مٍس َوفَم ـِ فَم ـْ ايمٛمهٌِلِّ ازْم صعم اهلل فمٙمٝمف  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, فَم

٣ممَ "َئْمٛمِل: ش. َهِذِه َوَهِذِه ؽَمَقاءٌ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  هْبَ ٛمٌَْمَ َواإْلِ "اخْلُ
 (1)

. َرَواُه 

  . ٌَُخ٣مِريُّ  ايْم

 : َِمِذيه ْ َِِب َداُوَد َوايمؼمِّ ِٕ ؽَْمٛم٣َمُن ؽَمَقاٌء: ايمثهٛمِٝمه٥ُم »َو ْٕ ََص٣مزمِِع ؽَمَقاٌء, َوا ْٕ ِدَي٥ُم ا

ُس ؽَمَقاءٌ  ْ شَوايميِّ
 (3)

 . 

ٌه٣منَ  ـِ ضِم زْم ِٓ زمِِؾ يمُِ٘مؾِّ »: َو ـَ اإْلِ ٌة َِم صْمَٙمكْمِ ؽَمَقاٌء, فَممَمَ ـِ َوايمرِّ ِدَي٥ُم َأَص٣مزمِِع ايْمَٝمَدْي

ٌَعٍ  شإْص
 (2)

 .) 

 *******************************الشرح:

تطاٟٚ ايد١ٜ يف األعطا٤ َٔ ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ 
 .ْٛع ٚاحد 

                                                           
 (.5826أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 كلم أجده في الترمذم بهذا اللفظ. تنبيو:(. 2662ركاه أبو داكد )الحديث صحيح.  (3)

عر أف يش -رحمو اهلل-( قلت: كصنيع المصنف ىنا 6286ركاه ابن حباف )الحديث صحيح.  (2)
(, 1221الحديث لم يركه من ىو أعلى من ابن حباف, كليس األمر كذلك, فقد ركاه الترمذم )

 «.حديث حسن صحيح غريب»بنفس سند ابن حباف كمتنو, كقاؿ: 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

٣مم رزمام ي٘مقن أٞمٖمع َمـ هبَمع أن ايميس أٞمٖمع َمـ ايمٛم٣مب, وه٘مذا اإل

ايمرصمٙمكم, َمت٣ًموي٥م ذيمؽ هم٘مؾ إص٣مزمع دم ايمٝمديـ, و ايمٌٛمٌم, وَمعاخلٛمٌم, و

 ., فمعم َم٣م سمٗمدم, واهلل أفمٙمؿ دم ايمدي٥م

  ********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

]بيان وجوب الضمان على الطبيب الغير عالم 

 بالطب إذا أخطأ[

ـْ ) – 1176 ـْ َأزمِٝمِف, فمَ َوفَم ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم, فَم ِه فَمْٚمِرو زْم ـْ »َرهَمَٔمُف وَم٣مَل: ـْ صَمدِّ ََم

ٌه٤َم  ـْ زم٣ِميمْم٤ِّمِّ ََمْٔمُروهًم٣م  -سَمَْم ـٌ  -َومَلْ َيُ٘م ٣م هَماَم ُدوهَن٣َم, هَمُٜمَق َو٣مَِم ًً شهَمَٟمَص٣مَب َٞمْٖم
 (1)

 .

لِّ 
٣مئِ ًَ ٣مىمُِؿ, َوُهَق فِمٛمَْد َأِِب َداُوَد, َوايمٛمه َحُف احْلَ , َوَصحه اَروُمْْمٛمِلُّ َأطْمَرصَمُف ايمده

٣م ُِهَ ٓه  ;َونَمغْمِ ـْ َوَصَٙمفُ إِ ه ـْ َأْرؽَمَٙمُف َأوْمَقى مِم  (. َأنه ََم

 *******************************الشرح:

 ايطبٝب. ضُإ ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ إٔ

 وومد سمٗمدم ايم٘مالم فمعم هذه اظمًٟميم٥م .

ٌه٤َم »قولُ:  ـْ سَمَْم  .شََم

 يمف زم٣ميمْم٤م.أي َمـ صمٔمؾ ايمْم٤م يمف َمٜمٛم٥م, وهق يمٝمس زمْمٌٝم٤م, وٓ فمٙمؿ 

ْ »قولُ:  ـْ زم٣ِميمْم٤ِّمِّ ََمْٔمُروهًم٣مَومَل  ش. َيُ٘م

                                                           
(, كالدارقطني 2255(, كابن ماجو )62 - 63/ 8(, كالنسائي )2685ركاه أبو داكد ) (1)

لتي ذكرىا الحافظ, كلغيرىا أيضا, ككذلك ضعفو (, كىو ضعيف للعلة ا213(, كالحاكم )225)
الدارقطني, كالبيهقي. كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن, كىو في 

(, كقاؿ فيو: كللحديث شاىد من ركاية عبد 526الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )
الذين قدموا على أبي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى  العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد

اهلل عليو كسلم: " أيما طبيب تطبب على قـو ال يعرؼ لو تطبب قبل ذلك, فأعنت, فهو ضامن". 
قاؿ عبد العزيز: أما إنو ليس بالعنت إنما ىو قطع العركؽ كالبط كالكي. قلت: كإسناده حسن لوال 

 ن بمجموع الطريقين. كاهلل أعلم. أنو مرسل مع جهالة المرسل, لكن الحديث حس
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ٕٞمف َمتْم٤ٌم, ويمٝمس زمْمٌٝم٤م َمٔمروف, سمٔمٙمؿ ايمْم٤م, وص٣مر يمف طمػمة ىم٣مهمٝم٥م 

 همٝمف.

٣م همام دوهن٣م»قولُ:  ًً  ش.همٟمص٣مب ٞمٖم

 أي ومتٙمٜم٣م, أو سم٤ًٌم زمتٙمػ فمّمق َمـ أفمّم٣مئٜم٣م. 

ـٌ »قولُ:   ش. هَمُٜمَق َو٣مَِم

 أي يمديتٜم٣م .

َمٛمف, ٕن اظمريض ومد ومدم ٞمٖمًف إلم : أٞمف يٗمتص ٙمٝمس َمٔمٛمك أن و٣مَمـهم

 . ايمْمٌٝم٤م, وأذن يمف

 . وإٞمام ي٘مقن و٣مَمٛم٣ًم دم دهمع ايمدي٥م

 ., واهلل أفمٙمؿ أو زمدهمع أرش سمٙمػ ايمٔمّمق

  ********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

]بيان مقدار دية الموضحة وهي الضربة التي توضح 

 وتظهر العظم[

َأنه  ;-فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص رِض اهلل فمٛمٜمام –َوفَمٛمُْف ) – 1178

زمِؾِ »وَم٣مَل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ايمٛمهٌِله  ـْ اإْلِ شدِم اظمََْقاِوِح ََخٌْس, ََخٌْس َِم
 

(1)
َْرزَمَٔم٥ُم.  ْٕ  . َرَواُه َأمْحَُد. َوا

زمِؾِ »َوَزاَد َأمْحَُد:  ـَ اإْلِ , فَممْمٌ َِم ـه فَممْمٌ ُٜم ََص٣مزمُِع ؽَمَقاٌء, ىُمٙمُّ ْٕ َحُف ش. َوا َوَصحه

ـُ طُمَزْيَٚم٥َم, وَ  ٣مُرودِ ازْم ـُ اجْلَ  (.ازْم

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ د١ٜ املٛضخ١.

 هل ايميزم٥م ايمتل سمٓمٜمر ايمٔمٓمؿ وسمقوحف.واظمقوح٥م: 

 .احلدي٧م ايم٘مالم فمعم  وؽمٌؼَخس َمـ اإلزمؾ, وديتٜم٣م: 

ـ اإلزمؾ, أي أن دي٥م اظمقوح٥م ٞمِمػ فممم ايمدي٥م8 ٕن فممم ايمدي٥م فمممة َم

 وٞمِمػ فممم ايمدي٥م سم٘مقن َخس َمـ اإلزمؾ.

زمِؾِ »قولُ:  ـَ اإْلِ , فَممْمٌ َِم ـه فَممْمٌ ُٜم ََص٣مزمُِع ؽَمَقاٌء, ىُمٙمُّ ْٕ  ش. َوا

                                                           
(, كابن ماجو 1226(, كالترمذم )68/ 8(, كالنسائي )2655ركاه أبو داكد )الحديث حسن.  (1)

كركاية « حديث حسن»( كاللفظ البن ماجو, كقاؿ الترمذم: 886(, كابن الجاركد )3566)
 (.316« )المسند»أحمد كزيادتو في 



 

 

 

 موضحة وهي الضربة التي توضح وتظهر العظم[]بيان مقدار دية ال

 

[162] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ٌع فممم ايمدي٥م, وهق سمٗمدم ايم٘مالم فمعم دي٥م إص٣مزمع, وأن دم ىمؾ أصومد 

, َمـ أص٣مزمع ايمٝمد, أو ايمرصمؾ, ٓ همرق زمٝمٛمٜمؿ٦م ؽمقاء ىم٣مٞم, فمممة َمـ اإلزمؾ

 .واهلل أفمٙمؿ 

  ********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

]بيان مقدار دية المرأة الحرة, ومقدار دية المعاهد 

 وأهل الذمة[

فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م, فمـ أزمٝمف, فمـ صمده فمٌد اهلل زمـ  -فَمٛمْفُ وَ ) – 1175

صعم اهلل فمٙمٝمف  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمٜمامفمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

٥ِم ٞمِ »وؽمٙمؿ:  َمه ٙمِِٚمكمَ فَمْٗمُؾ َأْهِؾ ايمذِّ ًْ شِْمُػ فَمْٗمِؾ اظمُْ
 (1)

َْرزَمَٔم٥ُم.  ْٕ ُد َوا  . َرَواُه َأمْحَ

رِّ »َويَمْٖمُظ َأِِب َداُوَد:  شِدَي٥ُم اظمَُْٔم٣مِهِد ٞمِِْمُػ ِدَي٥ِم احْلُ
 (3)

 . 

 : لِّ
٣مئِ ًَ ـْ ِدَيتَِٜم٣م»َويمِٙمٛمِّ ٌُْٙمَغ ايمثُُّٙم٧َم َِم صُمِؾ, ضَمتهك َي شفَمْٗمُؾ اظمَْْرَأِة َِمْثُؾ فَمْٗمِؾ ايمره

 (2)
 .

ـُ طُمَزْيَٚم٥مَ َوَص  َحُف ازْم  (.حه

 *******************************الشرح:

                                                           
كفي ركاية للترمذم «. كىم اليهود كالنصارل»( كزاد: 26/ 8) كىذا لفظ النسائيالحديث حسن.  (1)

حديث »كقاؿ الترمذم: «. عقل الكافر نصف عقل المؤمن(: »26/ 8(, كالنسائي )1212)
, كفي أخرل البن ماجو «دية الكافر نصف دية المسلم(: »386كفي ركاية ألحمد )«. حسن

سلم قضى أف عقل أىل الكتابين نصف (: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 382( كأحمد )3522)
 كالباقي مثلو سواء.« أىل الكتاب»عقل المسلمين. كىم اليهود كالنصارل. كفي أخرل ألحمد 

 (.2682كىذا اللفظ ألبي داكد )الحديث حسن.  (3)

(, كفي الطريق إلى عمرك بن شعيب. ابن 26 - 22/ 8كىذا لفظ النسائي )الحديث ضعيف.  (2)
م يصرح بالتحديث, كركاه عنو إسماعيل بن عياش كىي ركاية ضعيفة. جريح كىو مدلس كل

ككاف مالك يذكر أنو السنة, »قاؿ الشافعي: (: »26« )التلخيص»قاؿ الحافظ في «: فائدة»
 «.ككنت أتابعو عليو, كفي نفسي منو شيء, ثم علمت أنو يريد سنة أىل المدينة, فرجعت عنو
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ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ د١ٜ ايهافس ع٢ً ايٓصف َٔ 
 د١ٜ املطًِ.

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن دي٥م ايم٘م٣مهمر , وفمعم هذا مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ

 ايمذَمل ىمدي٥م اظمًٙمؿ ؽمقاء.

ٓه }فمز وصمؾ:  واؽمتديمقا زمٓم٣مهر ومقل اهلل ـٍ َأْن َيْٗمُتَؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم إِ َوََم٣م ىَم٣مَن ظم٠ُِْمَِم

ٓه َأْن  َٚم٥ٌم إلَِم َأْهٙمِِف إِ ٙمه ًَ ٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم َوِدَي٥ٌم َُم ـْ وَمَتَؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم طَمَْمًٟم هَمَتْحِريُر َروَم طَمَْمًٟم َوََم

ـٌ هَمَتْح  ـْ وَمْقٍم فَمُدوٍّ يَمُ٘مْؿ َوُهَق َُم٠ْمَِم وُمقا هَم١مِْن ىَم٣مَن َِم ده ٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم َوإِْن ىَم٣مَن َيِمه ِريُر َروَم

ـْ مَلْ  ٥ٌٍَم َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم هَمَٚم ِريُر َروَم َٚم٥ٌم إلَِم َأْهٙمِِف َوحَتْ ٙمه ًَ ـْ وَمْقٍم زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َوزَمْٝمٛمَُٜمْؿ َِمٝمَث٣مٌق هَمِدَي٥ٌم َُم َِم

ـَ اهللهِ َوىَم٣مَن اهللهُ فَمٙمِٝماًم  ـِ َُمَتَت٣مزمَِٔمكْمِ سَمْقزَم٥ًم َِم  .{ضَم٘مِٝماًم َُيِْد هَمِِمَٝم٣مُم ؾَمْٜمَرْي

وايمذي يٓمٜمر أن دي٥م ايم٘م٣مهمر ايمذَمل, أو اظمٔم٣مهد, فمعم ايمٛمِمػ َمـ دي٥م 

 اظمًٙمؿ, ظم٣م صم٣مء دم ضمدي٧م ايم٣ٌمب.

 ظم٣م ؽمٝمٟميت زمٝم٣مٞمف إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ.

 (: 365-2/364قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
َٟميَمَتكْمِ  ًْ ِدي٧ُم فَمعَم ََم ُف اؾْمَتَٚمَؾ احْلَ  :َوافْمَٙمْؿ َأٞمه

٥ِم, َوَه٣مُهٛم٣َم يمِْٙمُٔمَٙماَمِء شَماَلشَم٥ُم َأوْمَقاٍل:  َمه ُولَم( دِم ِدَي٥ِم َأْهِؾ ايمذِّ ْٕ  )ا

ُل:  َوه ْٕ ِدي٧ُم. ا ٙمِِؿ ىَماَم َأهَم٣مَدُه احْلَ ًْ ٣َم ٞمِِْمُػ ِدَي٥ِم اظمُْ  َأهنه
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 : ـِ ٛمَ ًُّ ْمه٣مِِبُّ دِم ََمَٔم٣ممِلِ ايم ءٌ وَم٣مَل اخْلَ ـْ َهَذا  يَمْٝمَس دِم ِدَي٥ِم َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب َرْ َأزْمكَمُ َِم

ـِ  , َوُهَق وَمْقُل ََم٣ميمٍِؽ َوازْم زَمغْمِ ـُ ايمزُّ ٌِْد ايْمَٔمِزيِز َوفُمْرَوُة زْم ـُ فَم َوإيَِمْٝمِف َذَه٤َم فُمَٚمُر زْم

ٌٍَؾ.  ـِ ضَمٛمْ َد زْم ََم٥َم َوَأمْحَ  ؾُمػْمُ

َد وَم٣مَل:  زمِِف َوسُمَّم٣مفَمُػ  إَذا ىَم٣مَن ايْمَٗمْتُؾ طَمَْمًٟم, هَم١مِْن ىَم٣مَن فَمْٚمًدا مَلْ ُيَٗمْد نَمغْمَ َأنه َأمْحَ

 فَمَٙمْٝمِف اشْمٛمَْل فَممَمَ َأيْمًٖم٣م.

 : ْأِي َوؽُمْٖمَٝم٣مُن ايمثهْقِريُّ ٙمِِؿ, َوُهَق وَمْقُل ايمث٣مِن: َووَم٣مَل َأْصَح٣مُب ايمره ًْ ِدَيُتُف ِدَي٥ُم اظمُْ

ُٔمقٍد. ًْ ـِ ََم ـْ فُمَٚمَر َوازْم ْٔمٌِلِّ َوايمٛمهَخِٔملِّ َوُيْرَوى َذيمَِؽ فَم  ايمُمه

٣مهمِ  ـُ َراْهَقْيِف: ايمث٣ميم٧م: َووَم٣مَل ايمُمه ٙمِِؿ ِٔملُّ َوإؽِْمَح٣مُق زْم ًْ ـْ ِدَي٥ِم اظمُْ ِدَيُتُف ايمثُُّٙم٧ُم َِم

ِل ضَمِدي٧ُم ايْم٘مَِت٣مِب. َوه ْٕ  اْٞمَتَٜمك. هَمَٔمَرهْم٦م َأنه َديمِٝمَؾ ايْمَٗمْقِل ا

٥ُم زمِٗمَ َواؽْمُتِدله يمِْٙمَٗمْقِل ايمثه٣مِِن,  ٣مَدِويه ٛمَِٖمٝمه٥ِم َوإيَِمْٝمِف َذَه٤َم اَْلَ ْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم: َوُهَق وَمْقُل احْلَ

َٚم٥ٌم إلَِم َأْهٙمِفِ } ٙمه ًَ ـْ وَمْقٍم زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َوزَمْٝمٛمَُٜمْؿ َِمٝمَث٣مٌق هَمِدَي٥ٌم َُم ]ايمٛم٣ًمء:  {َوإِْن ىَم٣مَن َِم

79.] 

ىْماَمُل. وَم٣ميُمقا:  َي٥َم َوايمٓمه٣مِهُر همِٝمَٜم٣م اإْلِ  هَمَذىَمَر ايمدِّ

ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  هْ َوزماَِم َأطْمَرصَمُف ايْم ـْ ايمزُّ ـِ صُمَرْي٨ٍم فَم ـْ ازْم ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة رِض اهلل : فَم ِريِّ فَم

ـِ ايمٛمهٌِلِّ »فمٛمف وَم٣مَل  اِِنِّ دِم َزََم َؿ  -ىَم٣مَٞم٦ْم ِدَي٥ُم ايْمَٝمُٜمقِديِّ َوايمٛمهٌْمَ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٙمِِٚمكمَ  - ًْ ِدي٧َم. ش ... َِمْثَؾ ِدَي٥ِم اظمُْ  احْلَ

َي٥َم جُمَْٚمَٙم٥ٌم. َوُأصِمٝم٤َم:   زمَِٟمنه ايمدِّ
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ْهِريِّ وَمٌِٝمَح٥ٌم.َوضَمِدي٧ُم ا ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َُمْرؽَمٌؾ, َوََمَراؽِمٝمُؾ ايمزُّ ْهِريِّ فَم  يمزُّ

ؽْمٛم٣َمِد. َٜم٣م َؤِمٝمَٖم٥ُم اإْلِ  َوَذىَمُروا آشَم٣مًرا ىُمٙمُّ

ـِ ضَمْزٍم َوَديمِٝمُؾ ايْمَٗمْقِل ايمثه٣ميم٧ِِم:  َودِم »ُهَق ََمْٖمُٜمقُم وَمْقيمِِف دِم ضَمِدي٧ِم فَمْٚمِرو زْم

زمِؾِ ايمٛمهْٖمِس اظم٠ُْْمَِمٛم٥َِم َِم٣مئَ  ـْ اإْلِ ُف َدله فَمعَم َأنه نَمغْمَ اظْم٠ُْمَِمٛم٥َِم زمِِخاَلهمَِٜم٣م. ش٥ٌم َِم  , هَم١مِٞمه

ٝم٤ِِّم َأنه  ًَ ـِ اظمُْ ـْ ازْم ُف فَم ًُ ٣مهمِِٔملُّ َٞمْٖم ُف صَمَٔمَؾ زَمَٝم٣مَن َهَذا اظمَْْٖمُٜمقِم ََم٣م َأطْمَرصَمُف ايمُمه َوىَمَٟمٞمه

ْمه٣مِب  ـَ اخْلَ اِِنِّ  وَم٢َم ": -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -فُمَٚمَر زْم دِم ِدَي٥ِم ايْمَٝمُٜمقِديِّ َوايمٛمهٌْمَ

ٍف, َودِم ِدَي٥ِم اظمَُْجقِدِّ زمَِثاَمٞماِِمَئ٥ٍم  َٓ ـْ فُمْثاَمَن "زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم آ َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -, َوَِمْثُٙمُف فَم

َٙمُف َمَ  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -هَمَجَٔمَؾ وَمَّم٣مَء فُمَٚمَر  - ٌَٝمِّٛم٣ًم يمِْٙمَٗمْدِر ايمهِذي َأمْجَ ْٖمُٜمقُم َُم

ِدي٧َم  َح احْلَ َٓ ؽِمٝمهاَم َووَمْد َصحه ِل َأوْمَقى, َو َوه ْٕ َٓ َْخَْٖمك َأنه َديمِٝمَؾ ايْمَٗمْقِل ا َٖم٥ِم, َو ايمِمِّ

ٛمه٥ِم. ًُّ ٥ِم ايم ـْ َأئِٚمه  قا إََم٣مََم٣مِن َِم
َٗا:  َِٚدَساَحات َُِسَأ٠ِ  ١َٜ اِي  بٝإ َكداز ِد

 (: 2/365فاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
َٟميَم٥ُم ايمثه٣مٞمَِٝم٥ُم(:  ًْ ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم )اظمَْ ـْ ضَمِدي٧ِم فَمْٚمِرو زْم لِّ َأْي َِم

٣مئِ ًَ ََم٣م َأهَم٣مَدُه وَمْقيُمُف َويمِٙمٛمه

ِه:  ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ـْ ِدَيتَِٜم٣م»فَم ٌُْٙمَغ ايمثُُّٙم٧َم َِم صُمِؾ ضَمتهك َي  ش.فَمْٗمُؾ اظْمَْرَأِة َِمْثُؾ فَمْٗمِؾ ايمره

صُمِؾ َوُهَق َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأنه أَ  ْرَش صِمَراضَم٣مِت اظمَْْرَأِة َيُ٘مقُن ىَمَٟمْرِش صِمَراضَم٣مِت ايمره

 إلَم ايمثُُّٙم٧ِم. 

َراضَم٣مسمِِف.   َوََم٣م َزاَد فَمَٙمْٝمِف ىَم٣مَن صِمَراضَمُتَٜم٣م خُم٣َميمَِٖم٥ًم جِلِ
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َنه ِدَي٥َم اظمَْ 
ِٕ صُمِؾ8 َوَذيمَِؽ  ْرَأِة فَمعَم َواظمَُْخ٣ميَمَٖم٥ُم زمَِٟمْن َيْٙمَزَم همِٝمَٜم٣م ٞمِِْمُػ ََم٣م َيْٙمَزُم دِم ايمره

صُمِؾ8 يمَِٗمْقيمِِف  ـْ ِدَي٥ِم ايمره َؿ  -ايمٛمِِّْمِػ َِم دِم ضَمِدي٧ِم َُمَٔم٣مٍذ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

صُمؾِ » ـْ ِدَي٥ِم ايمره  ش.ِدَي٥ُم اظمَْْرَأِة فَمعَم ايمٛمِِّْمِػ َِم

ـْ َأْرِش صِمَراضَم٥مِ  َي٥ِم  َوُهَق إمْج٣َمٌع هَمُٝمَٗم٣مُس فَمَٙمْٝمِف ََمْٖمُٜمقُم اظمَُْخ٣ميَمَٖم٥ِم َِم اظمَْْرَأِة فَمعَم ايمدِّ

 ايْمَ٘م٣مَِمَٙم٥ِم. 

ـْ  ـْ ايْمُٖمَٗمَٜم٣مِء, َوُهَق وَمْقُل فُمَٚمَر َومَج٣َمفَم٥ٍم َِم ْٚمُٜمقُر َِم َوإلَِم َهَذا َذَه٤َم اجْلُ

َح٣مزَم٥ِم رِض اهلل فمٛمٜمؿ.   ايمِمه

ٛمَِٖمٝمه٥ُم إلَم َأنه دِ  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -َوَذَه٤َم فَمقِمٌّ  ٥ُم َواحْلَ ٣مَدِويه َي٥َم اظمَْْرَأِة َواَْلَ

صُمِؾ.  ـْ ِدَي٥ِم ايمره ٣م فَمعَم ايمٛمِِّْمِػ َِم  َوصِمَراضَم٣مهِتَ

 : ٌَْٝمَٜمِٗملُّ ُف ىَم٣مَن َيُٗمقُل َوَأطْمَرَج ايْم ـْ فَمقِمٍّ رِض اهلل فمٛمف َأْيًّم٣م َأٞمه صِمَراضَم٣مُت  "فَم

صُمِؾ همِٝماَم وَمؾه َوىَمُثَر  ـْ ِدَي٥ِم ايمره ٣مِء فَمعَم ايمٛمِِّْمِػ َِم ًَ  . "ايمٛمِّ

َٓ َْخْٖمَ  ـُ طُمَزْيَٚم٥َم ضَمِدي٧َم َو َح ازْم ُف وَمْد َصحه صُمِؾ »ك َأٞمه إنه فَمْٗمَؾ اظمَْْرَأِة ىَمَٔمْٗمِؾ ايمره

ٌُْٙمَغ ايمثُُّٙم٧َم  ُـّ زمِِف َأوْمَقى. ش, ضَمتهك َي ٌ َوايمٓمه  هَم٣ميْمَٔمَٚمُؾ زمِِف َُمَتَٔمكمه

ٌَْٔم٥ُم, َومُجُْٜمقُر َأْهِؾ اظمَِْديٛم٥َِم, ًه َوُهَق ََمْذَه٤ُم ََم٣ميمٍِؽ  َوزمِِف وَم٣مَل هُمَٗمَٜم٣مُء اظمَِْديٛم٥َِم ايم

 َوَأمْحََد. 
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اَم  َٓ َٞمْٔمَٙمُؿ ََلُ ـْ فُمَٚمَر َوازْمٛمِِف رِض اهلل فمٛمٜمام, َووَم٣مَل  ٍد اظمَْْٗمِدِدُّ فَم َوَٞمَٗمَٙمُف َأزُمق حُمَٚمه

ـْ فَمقِمٍّ  ٓه فَم َح٣مزَم٥ِم رِض اهلل فمٛمٜمؿ, إ ـْ ايمِمه َٓ -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -خُم٣َميمًِٖم٣م َِم , َو

 ٌُ  قسَمُف فَمٛمُْف.َٞمْٔمَٙمُؿ شُم

ـُ ىَمثغِم:  َٟميَم٥ِم َأوْمَقاٌل ُأطَمُر زماَِل َديمِٝمٍؾ وَم٣مَل ازْم ًْ وُمْٙم٦م ُهَق شَم٣مزم٦ٌِم فَمٛمُْف. َودِم اظمَْ

 قا َٞم٣مِهٍض.
 ش. فَمْٗمُؾ »قولُ: 

 أي دي٥م.

٥مِ »قولُ:  َمه  ش. َأْهِؾ ايمذِّ

هؿ ايمذي حت٦م فمٜمقد اظمًٙمٚمكم وفمٗمقدهؿ, َمـ ايمٝمٜمقد أهؾ ايمذَم٥م: 

 وايمٛمِم٣مرى وَمـ دم زم٣مهبؿ.

ٙمِِٚمكمَ »قولُ:  ًْ  ش. ٞمِِْمُػ فَمْٗمِؾ اظمُْ

 أي ٞمِمػ دي٥م اظمًٙمٚمكم.

 هل َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ, همت٘مقن دي٥م ايمذَمل: َخًكم َمـ اإلزمؾ.ودي٥م اظمًٙمؿ: 

 ش. ِدَي٥ُم اظمَُْٔم٣مِهدِ »قولُ: 

 هق ايمذي زمٝمٛمف وزمكم اظمًٙمؿ فمٜمد وفمٗمد.اظمٔم٣مهد: 

اظمًٙمٚمكم واظمٔم٣مهد هق زمٚمٔمٛمك ايمذَمل, وإٞمام ؽمٚمل َمٔم٣مهًدا ٕٞمف زمٝمٛمف وزمكم 

 فمٜمد, أو فمٗمد.
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رِّ »قولُ:   . شٞمِِْمُػ ِدَي٥ِم احْلُ

 طمرج زمف ديف ايمٔمٌد8 ٕن ايمٔمٌد همٝمف ايمٗمٝمٚم٥م.

: "قولُ:  لِّ
٣مئِ ًَ صُمؾِ »َويمِٙمٛمِّ  ."شفَمْٗمُؾ اظمَْْرَأِة َِمْثُؾ فَمْٗمِؾ ايمره

 أي أن دي٥م اظمرأة َمثؾ دي٥م ايمرصمؾ. 

ػ َمـ دي٥م وهذا ْخ٣ميمػ َم٣م صم٣مء دم احلدي٧م أطمر أن دي٥م اظمرأة فمعم ايمٛمِم

 ايمرصمؾ.

ـْ ِدَيتَِٜم٣م»قولُ:  ٌُْٙمَغ ايمثُُّٙم٧َم َِم  ش. ضَمتهك َي

 ئمٛمل دم اجلراضم٣مت وَم٣م دم زم٣مهب٣م.

هم١مذا ومْمٔم٦م أصٌع َل٣م همٖمٝمٜم٣م فمممة َمـ اإلزمؾ َمثؾ أصٌع ايمرصمؾ8 ٕهن٣م مل 

 سمٌٙمغ شمٙم٧م ايمدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م.

 همت٘مقن فمعم ايمٛمِمػ َمـ دي٥م ايمرصمؾ.هم١مذا زمٙمٕم٦م ايمدي٥م شمٙم٧م ايمدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م: 

زمٙمٕم٦م أىمثر َمـ شمٙم٧م ايمدي٥م, همت٘مقن فمعم همٗمد ومْمٔم٦م يده٣م ىم٣مَمٙم٥م, هم١مذا 

 ايمٛمِمػ َمـ دي٥م ايمرصمؾ. 

 وديف يد ايمرصمؾ ٞمِمػ ايمدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م: همت٘مقن َخًكم َمـ اإلزمؾ.

أي َخ٥ًم وفممميـ وفمعم هذا همت٘مقن دي٥م يد اظمرأة ٞمِمػ دي٥م يد ايمرصمؾ: 

 رزمع ايمدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م. وهقَمـ اإلزمؾ, 
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ومد  اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, ويم٘مـ احلدي٧م مل يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم

اإلَم٣مم إيم٣ٌمِن رمحف اهلل سمٔم٣ملم, ىمام دم ؤمٝمػ ؽمٛمـ ايمٛم٣ًمئل زمرومؿ ؤمٖمف 

 .ونمغمُه٣م  (,9964(, واإلرواء )4616)

وهذا هق ومقل مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م, أن دي٥م اظمرأة فمعم ايمٛمِمػ 

 َمـ دي٥م ايمرصمؾ َم٣م ىم٣من دم شمٙم٧م ايمدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م وأىمثر َمـ ذيمؽ.

 وَم٣م ىم٣من دون شمٙم٧م ايمدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م همٜمل َم٣ًموي٥م يمٙمرصمؾ دم ايمدي٥م.

 وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم اظم٣ًمواة زمكم دي٥م اظمرأة زمدي٥م ايمرصمؾ.

 وايمِمحٝمح هق طمالف ذيمؽ, وأن اظمرأة ديتٜم٣م فمعم ايمٛمِمػ َمـ دي٥م ايمرصمؾ.

 (: 499-2/498قاٍ اإلَاّ ايفٛشإ حفع٘ اهلل يف املًدص ايفكٗٞ )
واظمجقس وفمٌدة إوشم٣من فمعم ايمٛمِمػ َمـ دي٥م وٞم٣ًمء أهؾ ايم٘مت٣مب 

 ذىمراهنؿ8 ىمام أن دي٥م ٞم٣ًمء اظمًٙمٚمكم فمعم ايمٛمِمػ َمـ دي٥م ذىمراهنؿ.

  قاٍ ابٔ املٓرز زمح٘ اهلل تعاىل:

 . "أمجع أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أن دي٥م اظمرأة ٞمِمػ دي٥م ايمرصمؾ"

شدي٥م اظمرأة فمعم ايمٛمِمػ َمـ دي٥م ايمرصمؾ»ودم ىمت٣مب فمٚمرو زمـ ضمزم: 
 (1)

. 

                                                           

(: ضعيف. كعزكه إلى 3366ى في اإلركاء عند حديث رقم )قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعال (1)
  كتاب عمرك بن حـز خطأ, تبع المصنف فيو اإلماـ الرافعي! فقاؿ الحافظ ابن حجر في 

(: " ىذه الجملة ليست في حديث عمرك بن حـز الطويل , كإنما أخرجها 2/32"تخريجو" )
أخرجو البيهقي قلت: مثلو ". البيهقي من حديث معاذ بن جبل , كقاؿ: إسناده ال يثبت 

( من طريق بكر بن خنيس , عن عبادة بن نسى عن ابن غنم , عن معاذ بن جبل قاؿ: 8/26)
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  :(114/ 2) املٛقعني إعالّيف  ١ ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهللقاٍ ايعالَ
ظم٣م ىم٣مٞم٦م اظمرأة ٞمٗمص َمـ ايمرصمؾ, وايمرصمؾ أٞمٖمع َمٛمٜم٣م, ويًده اظمرأة َمـ "

اظمٛم٣مص٤م ايمديٛمٝم٥م وايمقٓي٣مت وضمٖمظ ايمثٕمقر واجلٜم٣مد وفمامرة إرض وفمٚمؾ 

ايمِمٛم٣مئع ايمتل ٓ سمتؿ َمِم٣ميمح ايمٔمٙمؿ إٓ هب٣م, وايمذب فمـ ايمدٞمٝم٣م وايمديـ8 مل سم٘مـ 

ٜم٣م َمع ذيمؽ َمت٣ًموي٥م, وهل ايمدي٥م8 هم١من دي٥م احلر صم٣مري٥م جمرى ومٝمٚم٥م ايمٔمٌد ومٝمٚمت

ونمغمه َمـ إَمقال8 هم٣مومتِم٦م ضم٘مٚم٥م ايمُم٣مرع أن صمٔمؾ ومٝمٚمتٜم٣م فمعم ايمٛمِمػ 

 قا ."َمـ ومٝمٚمتف8 يمتٖم٣موت َم٣م زمٝمٛمٜمام
ويًتقي ايمذىمر وإٞمثك همٝمام يقصم٤م دون شمٙم٧م ايمدي٥م8 حلدي٧م فمٚمرو زمـ 

ة َمثؾ فمٗمؾ ايمرصمؾ ضمتك سمٌٙمغ فمٗمؾ اظمرأ»ؾمٔمٝم٤م فمـ أزمٝمف فمـ صمده َمرهمقفم٣م: 

 , أطمرصمف ايمٛم٣ًمئل. شايمثٙم٧م َمـ ديتف

 ."إٞمف ايمًٛم٥م"ووم٣مل ؽمٔمٝمد زمـ اظمًٝم٤م: 

                                                                                                                                        

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كقاؿ: " كركل من كجو آخر عن عبادة بن نسى , كفيو 
ى اهلل عليو ضعف ". ثم قاؿ بعد صفحة: " كركل عن معاذ بن جبل رضى اهلل عنو عن النبي صل

كسلم بإسناد ال يثبت مثلو ". قلت: كبكر بن خنيس صدكؽ لو أغالط , أفرط فيو ابن حباف. 
 ( بسند فيو ضعف.3328كقد سبق تحت الحديث )

( عن شريح قاؿ: " أتاني عركة البارقي من 11/38/3لكن لو طريق أخرل عند ابن أبى شيبة )
في السن كالموضحة , كما فوؽ ذلك فدية عند عمر: " أف جراحات الرجاؿ كالنساء تستول 

 المرأة على النصف من دية الرجل ". قلت: كإسناده صحيح.
كفى الباب عن على بن أبى طالب كابن مسعود رضي اهلل عنهم. أخرجو ابن أبى شيبة 

 ( بإسناد صحيح عنهما.25ػ  8/26( كالبيهقي )11/38/3)
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  :(114/ 2) ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهلل تعاىل
وإن طم٣ميمػ همٝمف أزمق ضمٛمٝمٖم٥م وايمُم٣مهمٔمل ومج٣مفم٥م, ووم٣ميمقا: هل فمعم ايمٛمِمػ "

ثٙم٧م وَم٣م زاد فمٙمٝمف8 دم ايمٗمٙمٝمؾ وايم٘مثغم, ويم٘مـ ايمًٛم٥م أولم, وايمٖمرق همٝمام دون ايم

أن َم٣م دوٞمف ومٙمٝمؾ, همجػمت َمِمٝم٥ٌم اظمرأة همٝمف زمٚم٣ًمواهت٣م يمٙمرصمؾ, وَلذا اؽمتقى 

اجلٛمكم ايمذىمر وإٞمثك دم ايمدي٥م8 يمٗمٙم٥م ديتف, وهل ايمٕمرة, همٛمزل َم٣م دون ايمثٙم٧م 

 قا ."َمٛمزيم٥م اجلٛمكم ...
 فا٥د٠ طٝب١: 

فمٝمؾ زمـ ذه٤م اإلَم٣مم ايمِمٛمٔم٣مِن رمحف اهلل سمٔم٣ملم إلم فمدم اإلفمالل زمرواي٥م إؽمام

 فمٝم٣مش رمحف اهلل سمٔم٣ملم.

هذا حت٘مؿ, ىمٝمػ يّمٔمػ دم نمغم ايمُم٣مَمٝمكم, وسمٗمٌؾ ووم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

 روايتف دم ايمُم٣مَمٝمكم.

 وايمِمحٝمح أن اإلٞم٣ًمن ومد يّمٔمػ دم نمغم أهؾ زمٙمده.

ىم٣مإلَم٣مم َمٔمٚمر رمحف اهلل سمٔم٣ملم, همٗمد ؤمػ دم ايمٌٌميكم, وومٌٙم٦م روايتف دم 

 ايمٝمٚمٛمٝمكم.

 إلَم٣مم ايمِمٛمٔم٣مِن رمحف اهلل سمٔم٣ملم نمغمه أولم َمٛمف.هم٣ميمٗمقل ايمذي ذه٤م إيمٝمف ا

 وهق ْخ٣ميمػ مج٣مهغم اظمحدشمكم دم هذه اظمًٟميم٥م.

  ********** 
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 ]بيان أن دية شبه العمد مغلظة مثل دية العمد[

فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م, فمـ أزمٝمف, فمـ صمده فمٌد اهلل زمـ  –َوفَمٛمُْف ) – 1176

فَمْٗمُؾ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  -فمٚمرو رِض اهلل فمٛمٜمام

ٌُُف, َوَذيمَِؽ َأْن َيٛمُْزَو  َٓ َيْٗمَتُؾ َص٣مضِم ٌظ َِمْثُؾ فَمْٗمِؾ ايْمَٔمْٚمِد, َو ٌِْف ايْمَٔمْٚمِد َُمَٕمٙمه ؾِم

َٓ مَحِْؾ ؽِماَلٍح  ْٝمَْم٣مُن, هَمَتُ٘مقُن ِدََم٣مٌء زَمكْمَ ايمٛمه٣مِس دِم نَمغْمِ َوِٕمٝمٛم٥ٍَم, َو شايمُمه
(1)

 .

اَروُمْْمٛمِلُّ  َٖمفُ َأطْمَرصَمُف ايمده  (. َوَؤمه

 *******************************الشرح:

ضام املٓصف زمح٘ اهلل تعاىل ذتدٜح يبٝإ إٔ د١ٜ غب٘ ايعُد َػًع١ َجٌ 
 ايعُد.

ٌِْف ايْمَٔمْٚمدِ »قولُ:   ش. فَمْٗمُؾ ؾِم

 أي دي٥م ومتؾ ؾمٌف ايمٔمٚمد.

 .شَُمَٕمٙمهظٌ »قولُ: 

 ٣م.َمـ ضمٝم٧م أهن٣م سم٘مقن َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ, أرزمٔمقن دم زمْمقهن٣م أوٓده

وىمقهن٣م أيًّم٣م سمدهمع َمرة واضمدة إلم أويمٝم٣مء اظمٗمتقل, زمخالف دي٥م ومتؾ اخلْمٟم,  

 . هم١مهن٣م َتزأ فمعم شمالث ؽمٛمكم

                                                           
(, كلم أجد تضعيف 2656أيضا عند أبي داكد )(, كىو 26/ 2ركاه الدارقطني )الحديث حسن.  (1)

 كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد. «. السنن»الدارقطني في 
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 . شَِمْثُؾ فَمْٗمِؾ ايْمَٔمْٚمدِ »قولُ: 

 أي َمثؾ دي٥م ومتؾ ايمٔمٚمد.

 . فمعم ايمٔم٣مومٙم٥مزمٟمٞمف دي٥م ؾمٌف ايمٔمٚمد  ٜم٣مويم٘مٛمٜم٣م خت٣ميمٖم

 زمخالف دي٥م ومتؾ ايمٔمٚمد8 هم١مٞمف َت٤م فمعم ايمٗم٣مسمؾ.

َٓ »قولُ:  ٌُفُ  َو  ش. َيْٗمَتُؾ َص٣مضِم

 . ؾ ؾمٌف ايمٔمٚمد8 ٕٞمف مل يتٔمٚمد ومتٙمفأي ٓ يٗمتؾ ص٣مضم٤م ومت

وإٞمام ضزمف زمٔمِم٣م, أو زمٛمحق ذيمؽ َمـ إؾمٝم٣مء, همحِمؾ يمف َمقت َمـ  

 اخلقف َمٛمف.

أو رَم٣مه زمحجر صٕمغم ٓ يٗمتؾ دم ايمٕم٣ميم٤م, هم٘م٣من ومدر اهلل فمز وصمؾ فمٙمٝمف أٞمف 

 يٚمقت زم٤ًٌم هذا احلجر, أو ٞمحق ذيمؽ.

ْٝمَْم٣منُ  يمَِؽ َوذَ »قولُ:   ش. َأْن َيٛمُْزَو ايمُمه

 أي يٛمزغ ايمُمٝمْم٣من, ويقؽمقس, ويزيـ يمٙمٛم٣مس ومتؾ زمٔمّمٜمؿ زمٔمًّم٣م.

وَلذا هنك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أن يتٔم٣مؿمك ايمًٝمػ 

. ًٓ  َمًٙمق

هَنَك َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف »صَم٣مزمٍِر زمـ فمٌد اهلل رِض اهلل فمٛمٜمام وَم٣مَل: همٔمـ 

ًٓ َوؽَمٙمه  ُٙمق ًْ ْٝمُػ ََم ًه  . أطمرصمف َمًٙمؿ  شَؿ َأْن ُيَتَٔم٣مؿَمك ايم

 أي يمٔمٙمف أن يٛمزغ ايمُمٝمْم٣من همٝمٗمتؾ أطم٣مه همٝمٗمع دم ضمٖمرة َمـ ضمٖمر ايمٛم٣مر.
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 ش. هَمَتُ٘مقُن ِدََم٣مٌء زَمكْمَ ايمٛمه٣مسِ »قولُ: 

 أي حتِمؾ صمراضم٣مت, وصمٛم٣مي٣مت زمكم ايمٛم٣مس.

 ش. دِم نَمغْمِ َوِٕمٝمٛم٥َمٍ »قولُ: 

 ؾ.أي زمٕمغم وٕمٝمٛم٥م سم٠مدي إلم ايمٗمت

 إضمٗم٣مد وايمٌٕمّم٣مء ايمتل سم٘مقن زمكم ايمٛم٣مس.وايمّمٕمٝمٛم٥م: 

 ش.وٓ محؾ ؽمالح»قولُ: 

, يم٘مٛمف مل يرد أي يمق ىم٣مٞم٦م هٛم٣ميمؽ وٕم٣مئـ وأراد ايمٗمتؾ جل٣مء زم٣ميمًالح

 ذيمؽ , واهلل أفمٙمؿ .

  ********** 
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 ]بيان مقدار الدية بالمال[ 

ـْ ) – 1177 ـِ  فَم ٌه٣مسٍ  ازِْم  فَمعَم  َرصُماًل  َرصُمٌؾ  وَمَتَؾ » :وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم  اهللهُ َرِِضَ  فَم

 - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمهٌِلُّ  هَمَجَٔمَؾ  -وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمهٌِلِّ  فَمْٜمدِ 

شَأيْمًٖم٣م فَممَمَ  اشِْمٛمَلْ  ِدَيَتفُ 
 (1)

َْرزَمَٔم٥مُ  َرَواهُ .  ْٕ َح , ا لُّ  َوَرصمه
٣مئِ ًَ  .(إِْرؽَم٣ميَمفُ  ضَم٣مسمِؿٍ  َوَأزُمق ايمٛمه

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ َكداز ايد١ٜ باملاٍ.
٣ميمٛم٣مس ْختٙمٖمقن دم هذا ايم٣ٌمب, همٚمٛمٜمؿ َمـ ي٘مقن َمـ أهؾ اظم٣مل ايمِم٣مَم٦م: هم

 ىم٣ميمذه٤م, وايمٖمّم٥م, وَم٣م يٗمقم َمٗم٣مَمٜمام ايمٝمقم َمـ إوراق ايمٛمٗمدي٥م.

 وَمٛمٜمؿ َمـ ي٘مقن َمـ أهؾ إٞمٔم٣مم: ىم٣مإلزمؾ, أو ايمٌٗمر, أو ايمٕمٛمؿ.

زمٟميمػ ديٛم٣مر ذهٌل ىمام دم  همت٘مقن دي٥م احلر اظمًٙمؿيمِم٣مَم٦م: اىم٣من َم٣ميمف همٚمـ 

 . ضمدي٧م فمٚمرو زمـ ضمزم اظمتٗمدم

 أو يٟميت زم٣مشمٛمل فممم أيمػ َمـ ايمدراهؿ.

                                                           
 كابن ,(1288) كالترمذم ,(22/ 8) كالنسائي ,(2625) داكد أبو ركاه. مرسل الحديث ضعيف (1)

. عباس ابن عن عكرمة, نع دينار, بن عمرك عن مسلم, بن محمد طريق من( 3532) ماجو
كمحمد بن مسلم لو أخطاء, كقد أخطأ في ىذا الحديث فوصلو, كخالفو ابن عيينة فركاه مرسالن 
بدكف ذكر ابن عباس رضي اهلل عنهما, كرجح اإلماـ النسائي في الكبرل المرسل, ككذلك أبو 

 داكد أبو أعلو اأيض كبذلك الصواب, ىو باإلرساؿ الحديث كإعالفحاتم كما في العلل لولده, 
, كابن كالترمذم, كالحديث ضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في ضعيف  .الحق كعبد حـز

 .(3326) اإلركاءكفي  ,(686) ماجو ابن سنن ضعيفالنسائي, كفي 
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ىم٣من يٗمقم دم زَمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وايمديٛم٣مر ايمذهٌل: 

 زم٣مشمٛمل فممم درهؿ, أو زمٔمممة دراهؿ.

٣مء دم ضمدي٧م فمٚمرو زمـ ضمزم اظمتٗمدم همٝم٘مقن َم٣م دم هذا احلدي٧م َمقاهمؼ ظم٣م صم

 َمٔمٛم٣م دم أول ايم٣ٌمب.

فمعم ٓف درهؿ, أو َخًامئ٥م ديٛم٣مر ذهٌل ٜمل ؽمت٥م آهمأَم٣م دي٥م اظمرأة احلرة: 

 ايمٛمِمػ َمـ دي٥م ايمذىمر احلر.

 هَمَجَٔمَؾ  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمهٌِلِّ  فَمْٜمدِ  فَمعَم  َرصُماًل  َرصُمٌؾ  وَمَتَؾ  »قولُ: 

 . شَأيْمًٖم٣م فَممَمَ  اشِْمٛمَلْ  ِدَيَتفُ  - ؿوؽمٙم فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمهٌِلُّ 

 .زمٝم٣مٞمف فمعم َم٣م سمٗمدم 

َْرزَمَٔم٥مُ  َرَواهُ »قولُ:  ْٕ َح , ا لُّ  َوَرصمه
٣مئِ ًَ  ش. إِْرؽَم٣ميَمفُ  ضَم٣مسمِؿٍ  َوَأزُمق ايمٛمه

 (: 367-2/366قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  َأطْمَرَج  َووَمْد  ـْ  ايْم ـِ  َوفُمَٚمرَ  ُهَرْيَرةَ  َوَأِِب  ٥مَ َوفَم٣مئَُِم  فَمقِمٍّ  فَم ْمه٣مِب  زْم  - اخْلَ

 . َهَذا َِمْثَؾ  - فَمٛمُْٜمؿَ  اهللهُ َرِِضَ 

اَم  َح  َوإِٞمه ٣مئِلّ  َرصمه ًَ ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  وَم٣ميَمفُ  ظم٣َِم إْرؽَم٣ميَمفُ  ضَم٣مسمِؿٍ  َوَأزُمق ايمٛمه َد  َأنه  ايْم ـَ  حُمَٚمه  ََمْٝمُٚمقنٍ  زْم

ـْ  َراِوَيفُ  ـِ  ؽُمْٖمَٝم٣منَ  فَم ـْ  فُمَٝمْٝمٛم٥َمَ  زْم ـِ  فَمْٚمِرو فَم ـْ  ِديٛم٣َمرٍ  زْم ـْ  فِمْ٘مِرََم٥مَ  فَم ـِ  فَم ٌه٣مسٍ  ازْم اَم  فَم  إٞمه

ـْ  همِٝمفِ  يَمٛم٣َم وَم٣مَل  ـِ  فَم ٌه٣مسٍ  ازْم ةً  فَم ـْ  َيُٗمقُل  ىَم٣منَ  ََم٣م َوَأىْمَثرُ  َواضِمَدةً  ََمره ـْ  فِمْ٘مِرََم٥مَ  فَم  فَم

 . اْٞمَتَٜمك - َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  - ايمٛمهٌِلِّ 
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  .ايْمُٔمَٙماَمءِ  ىْمَثرُ أَ  َذَه٤َم  َهَذا َوإلَِم 

  ********** 
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 ]بيان أن الجناية ال تسري إلى الغير[

ـْ ) – 1911 ِله  َأسَمْٝم٦ُم »: وَم٣مَل  رِض اهلل فمٛمف ِرَْمَث٥مَ  َأِِب  َوفَم  فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمٌه

 ازْمٛمِل َوََمِٔمل - وؽمٙمؿ
(1) 

ـْ : »هَمَٗم٣مَل  ٣م: »وَم٣مَل . زمِفِ  َأؾْمَٜمُد . ازْمٛمِل: وُمْٙم٦ُم ش ?َهَذا ََم  َأَمه

فُ  ٛمِل َٓ  إِٞمه َٓ , فَمَٙمْٝمَؽ  َُيْ ٛمِل َو شفَمَٙمْٝمفِ  ََتْ
 (3)

لُّ  َرَواهُ . 
٣مئِ ًَ َحفُ , َداُودَ  َوَأزُمق, ايمٛمه  َوَصحه

ـُ  ـُ , طُمَزْيَٚم٥مَ  ازْم ٣مُرودِ  َوازْم  (.اجْلَ

 *******************************الشرح:

 ىل ايػري.ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ ادتٓا١ٜ ال تطسٟ إ
همال يٗمتؾ أضمد زمجريرة أضمد, ٓ يٗمتؾ ايمقايمد زمجريرة ويمده, وٓ ايمقيمد 

 زمجريرة أزمٝمف, ونمغمُه٣م َمـ زم٣مب أولم.

َٓ }: يٗمقل اهلل فمز وصمؾ ٤ُم  َو ًِ ٓه  َٞمْٖمسٍ  ىُمؾُّ  سَمْ٘م َٓ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م إِ  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  سَمِزرُ  َو

ُ٘مؿْ  إلَِم  شُمؿه  ُأطْمَرى ٌُِّئ٘مُ  ََمْرصِمُٔمُ٘مؿْ  َرزمِّ َتٙمُِٖمقنَ  همِٝمفِ  ىُمٛمُْتؿْ  زماَِم  ؿْ هَمُٝمٛمَ  . {خَتْ

                                                           
 أبي مع انطلقت: كالنسائي داكد أبي عند كلكن الجاركد, ابن لركاية موافق كىو باألصلين, كذا (1)

 «ىذا؟ ابنك: »ألبي قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف ثم كسلم, عليو اهلل صلى يالنب نحو
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فتبسم: قاؿ بو, أشهد: قاؿ ؟«حقا: »قاؿ. الكعبة كرب إم: قاؿ

 .داكد ألبي كالسياؽ. فذكره: قاؿ ثم علي, أبي حلف كمن أبي, في شبهي ثبت من ضاحكا

 أبو كزاد( 886) الجاركد كابن ,(62/ 8) كالنسائي ,(2226) داكد أبو ركاه. حالحديث صحي (3)
كالحديث صححو اإلماـ  .«أخرل كزر كازرة تزر كال: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كقرأ: »داكد

 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد. 
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همٝمٚمٛمع ومتؾ نمغم ايمٗم٣مسمؾ دم ايمٔمٚمد, ويٚمٛمع أطمذ ايمدي٥م دم ومتؾ ايمٔمٚمد وَمـ هذا 

 . َمـ نمغم ايمٗم٣مسمؾ

, ويمٝمس فمعم ؽمٌٝمؾ سمْمقفم٣مً إٓ إذا أفمكم ايمٗم٣مسمؾ فمعم ايمدي٥م َمـ فم٣مومٙمتف 

 .وؾمٌف ايمٔمٚمد  ايمقصمقب ىمام دم دي٥م ومتؾ اخلْمٟم

 :ايهفاز٠ يف قتٌ ارتطأ
روم٥ٌم, هم١من مل ُيد ايمروم٥ٌم, أو مل يًتْمع أن ئمتؼ, همٔمٙمٝمف أن يِمقم فمتؼ  

 ؾمٜمريـ َمتت٣مزمٔمكم.

ـٍ  ىَم٣منَ  َوََم٣م}ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ :  ٓه  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َيْٗمُتَؾ  َأنْ  ظم٠ُِْمَِم ـْ  طَمَْمٟمً  إِ  وَمَتَؾ  َوََم

٥ٌَمٍ  هَمَتْحِريرُ  طَمَْمٟمً  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َٚم٥مٌ  َوِدَي٥مٌ  َُم٠ْمَِمٛم٥َمٍ  َروَم ٙمه ًَ ٓه  فِ َأْهٙمِ  إلَِم  َُم وُمقا َأنْ  إِ ده  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  َيِمه

ـْ  ـٌ  َوُهقَ  يَمُ٘مؿْ  فَمُدوٍّ  وَمْقمٍ  َِم ٥ٌَمٍ  هَمَتْحِريرُ  َُم٠ْمَِم ـْ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  َُم٠ْمَِمٛم٥َمٍ  َروَم  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  وَمْقمٍ  َِم

َٚم٥مٌ  هَمِدَي٥مٌ  َِمٝمَث٣مٌق  َوزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ٙمه ًَ ِريرُ  َأْهٙمِفِ  إلَِم  َُم ٥ٌَمٍ  َوحَتْ ـْ  َُم٠ْمَِمٛم٥َمٍ  َروَم ْ  هَمَٚم  هَمِِمَٝم٣ممُ  ْد َُيِ  مَل

ـِ  ـَ  سَمْقزَم٥مً  َُمَتَت٣مزمَِٔمكْمِ  ؾَمْٜمَرْي  .{ضَم٘مِٝماًم  فَمٙمِٝماًم  اهللهُ  َوىَم٣منَ  اهللهِ َِم

 ويمٝمس فمٙمٝمف إؿمٔم٣مم وومٝم٣مؽمٜم٣م فمعم ايمٓمٜم٣مر ومٝم٣مس َمع ايمٖم٣مرق .

 بٝإ أْ٘ يٝظ يف قتٌ ايعُد نفاز٠: 
ويمٝمس دم ومتؾ ايمٔمٚمد ىمٖم٣مرة, وإٞمام هق ايمٗمِم٣مص, أو ايمٔمٖمق ايم٘مقم, أو 

  ايمدي٥م. اجلزئل إلم

 وىمٖم٣مرسمف ايمتقزم٥م ايمٛمِمقح إلم اهلل فمز وصمؾ َمـ فمٓمٝمؿ همٔمٙمف, وزمٙمٝمغ صمرَمف.
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وىمثغم َمـ ايمٛم٣مس يٖمتقن زمِمٝم٣مم ؾمٜمريـ َمتت٣مزمٔمكم فمعم َمـ ومتؾ فمٚمًدا, 

وايمِمحٝمح أٞمف يمٝمس فمٙمٝمف صٝم٣مم8 ٕن اهلل فمز وصمؾ مل يذىمر دم ومتؾ ايمٔمٚمد 

 .رء ىمٖم٣مرة, ومل يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

  .شازْمٛمِل َوََمِٔمل - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمهٌِله  َأسَمْٝم٦ُم »قولُ: 

 داود دم ؽمٛمٛمف:  فمٛمد أِبودم 

 ايمٛمهٌِلِّ  َٞمْحقَ  َأِِب  ََمعَ  اْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم ": وَم٣مَل  ,رِض اهلل فمٛمف ِرَْمَث٥مَ  َأِِب َمـ ضمدي٧م 

َؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  َِِب  وَم٣مَل  َوؽَمٙمهَؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  اهللهِ  َرؽُمقَل  إِنه  شُمؿه  َوؽَمٙمه ِٕ :

٥ٌَِم, َوَربِّ  إِي: وَم٣مَل  شَهَذا؟ ازْمٛمَُؽ » ٣م؟: »وَم٣مَل  ايْمَ٘مْٔم : وَم٣مَل  زمِِف, َأؾْمَٜمُد : وَم٣مَل  شضَمٗمًّ

ؿَ  ًه ٌَ ـْ  َو٣مضِمً٘م٣م َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  اهللهِ َرؽُمقُل  هَمَت ٦ٌِْم  َِم ٌَِٜمل شَم ـْ  َأِِب, دِم  ؾَم  َوَِم

فُ  َأََم٣م: »وَم٣مَل  شُمؿه  ,فَمقَمه  َأِِب  ضَمٙمِِػ  ٛمِل َٓ  إِٞمه َٓ  فَمَٙمْٝمَؽ, َُيْ ٛمِل َو  َووَمَرأَ " ,شفَمَٙمْٝمفِ  ََتْ

َٓ }: َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  اهللهِ َرؽُمقُل  : إٞمٔم٣مم] {ُأطْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  سَمِزرُ  َو

 .ش [184

 .أزم٣مء دم ايمًٖمر وٞمحقه رهمٗم٥م إزمٛم٣مء  وفيُ:

  ."ش?َهَذا ـْ َمَ : »هَمَٗم٣مَل "قولُ: 

 إَم٣م أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ؽمٟميمف ٕٞمف ٓ ئمٙمؿ.

 وإَم٣م أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ؽمٟمل ظم٣م رأى َمـ ايمُمٌف.
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وإَم٣م أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أراد أن يًٟمل فمـ اؽمٚمف, 

 همٟمصم٣مزمف إب زمام أصم٣مزمف.

 ش. زمِفِ  َأؾْمَٜمُد . ازْمٛمِل: وُمْٙم٦ُم »قولُ: 

وومد ؽمٌؼ دم رواي٥م أِب داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم: أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم 

آيمف وؽمٙمؿ سمٔمج٤م َمـ صمزَمف زمذيمؽ8 ظم٣م رأى َمـ أن ايمُمٌف زمٝمٛمف وزمكم ازمٛمف 

 ضم٣مصؾ.

أو يمٔمؾ إب ـمـ أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ـمـ ويمده يمرصمؾ 

 آطمر.

 , أي أٞمف ازمٛمل.شوأؾمٜمد زمف»همٙمذيمؽ وم٣مل: 

هم٘م٣من إب فمعم شمٗم٥م َمـ ذيمؽ8 ظم٣م رأى َمـ ايمٗم٣مهم٥م, وايمُمٌف ايمذي زمٝمٛمف وزمكم 

 ازمٛمف, ويمثٗمتف زمزوصمتف وأهن٣م ٓ سمٙمد إٓ َمٛمف.

٣م: »وَم٣مَل "قولُ:  فُ  َأَمه ٛمِل َٓ  إِٞمه َٓ , فَمَٙمْٝمَؽ  َُيْ ٛمِل َو  . "شفَمَٙمْٝمفِ  ََتْ

أو أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أراد أن ئمٙمٚمف هذا احلدي٧م, 

 ٜمذا ؽمٟميمف هؾ هذا ازمٛمؽ؟ همٗم٣مل يمف: ٞمٔمؿ, وأؾمٜمد زمذيمؽ.همٙم

همٗم٣مل يمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٟمٞمف ٓ ُيٛمل فمٙمٝمؽ, وزمٟمٞمؽ ٓ 

 .َمع ؾمدة ايمٗمرازم٥م  َتٛمل فمٙمٝمف
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ومتؾ "وهٛم٣ميمؽ أضم٘م٣مم أطمرى سمتٔمٙمؼ دم زم٣مب ايمدي٣مت ذىمرٞم٣مه٣م دم ىمت٣مزمٛم٣م: 

 ."ايمٛمٖمس اظمٔمِمقَم٥م وأضم٘م٣مَمف

٣مب, َمع ذىمر زمٔمض اظم٣ًمئؾ اظمتٔمٙمٗم٥م هبذا واىمتٖمٝمٛم٣م زمممح أضم٣مدي٧م ايمٌ

 ايم٣ٌمب, واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم.

  ********** 
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 ]باب دعوى الدم والقسامة[

 [َواْلَكَضاَمِة الدَِّو َدِعَوى َباُب]

 *******************************الشرح:

 (: 4/62قاٍ يف ايٓٗا١ٜ )
ؿىم٣ميم ايْمَٝمِٚمكُم,: زم٣ِميْمَٖمْتِح  ايمَٗم٣ًمَم٥م ًَ  . َٗم

ؿ َأنْ  وضمٗمٝمٗمُتٜم٣م: ًِ ـْ  ُيْٗم م َأْويمَِٝم٣مءِ  َِم قنَ  ايمده ًُ  َدمَ  اؽْمتِْحٗم٣موِمٜمؿ فَمعَم  َٞمَٖمراً  ََخْ

ْ  وَمْقم زَمكْمَ  وَمتِٝمالً  وصَمُدوه إَِذا ص٣مضِمٌٜمؿ,   وم٣مسمُِٙمف. ُئْمَرف َومَل

ْ  هَم١مِنْ  كمَ  َيُ٘مقُٞمقا مَل ًِ ؿ ََخْ ًَ كمَ  اظمقصُمقدون َأوْم ًِ َٓ  َيٚمٝمٛم٣ًم, ََخْ  ِٜمؿْ همِٝم َيُ٘مقنُ  َو

, َٓ  َصٌِلٌّ َٓ  اَْمَرَأٌة, َو َٓ  جَمْٛمقن, َو ٌْد, َو ؿ َأوْ  فَم ًِ ٣م ُيْٗم  ايمَٗمْتؾ َٞمْٖمِل  فَمعَم  اظمُتهَٜمُٚمقن هِبَ

  فَمٛمُْٜمْؿ.

فُمقن ضَمَٙمػ هم١منْ  قا اظمُده   .ايمِدي٥م اؽْمَتَحٗمُّ

ْ  اظمُتهَٜمٚمقن ضَمَٙمػ وإنْ   .ايمِدي٥م سَمْٙمزَْمُٜمؿ مَل

ؿ َووَمْد  ًَ ؿ َأوْم ًِ ام ُيْٗم ًَ  قا .ضَمَٙمػ إَِذا ووَم٣ًمَم٥مً  وَم
 .ىمام سمٗمدم  وايمٗم٣ًمَم٥م هل أضمد إوصمف ايمتل يث٦ٌم هب٣م ايمٗمتؾ

 ايكطا١َ ناْت يف ادتا١ًٖٝ فأقسٖا اإلضالّ: 
فُ  ايمٌخ٣مرياإلَم٣مم  وم٣مل  شَمٛم٣َم(: 9646)دم صحٝمحف زمرومؿ  اهللُ َرمِحَ  َأزُمق ضَمده

شَمٛم٣َم ََمْٔمَٚمٍر, ٌُْد  ضَمده شَمٛم٣َم ايْمَقاِرِث, فَم ـٌ  ضَمده ٝمْ  َأزُمق وَمَْم شَمٛم٣َم َثِؿ,اَْلَ , َيِزيَد  َأزُمق ضَمده  اظَمَدِِنُّ
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ـْ  ـِ  فِمْ٘مِرََم٥َم, فَم ـِ  فَم ٌه٣مسٍ  ازْم َل  إِنه »: وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم  اهللُ َرِِضَ  فَم ٣مََم٥مٍ  َأوه ًَ  دِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  وَم

٣مِهٙمِٝمه٥مِ  ـْ  َرصُمٌؾ  ىَم٣منَ  َه٣مؾِمٍؿ, زَمٛمِل يَمِٖمٝمٛم٣َم اجْلَ ـْ  َرصُمٌؾ  اؽْمَتْٟمصَمَرهُ  َه٣مؾِمٍؿ, زَمٛمِل َِم  َِم

ـْ  وُمَرْيشٍ  ـْ  زمِفِ  َرصُمٌؾ  هَمَٚمره  إزِمِٙمِِف, دِم  ََمَٔمفُ  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  ُأطْمَرى, هَمِخذٍ  َِم  وَمدِ  َه٣مؾِمٍؿ, زَمٛمِل َِم

 سَمٛمِْٖمرُ  َٓ  صُمَقايمِِٗمل, فُمْرَوةَ  زمِفِ  َأؾُمدُّ  زمِِٔمَٗم٣ملٍ  َأنِمْثٛمِل: هَمَٗم٣مَل  صُمَقايمِِٗمِف, فُمْرَوةُ  اْٞمَٗمَْمَٔم٦ْم 

ًٓ  هَمَٟمفْمَْم٣مهُ  اإِلزمُِؾ, ٓه  اإِلزمُِؾ  فُمِٗمَٙم٦ِم  َٞمَزيُمقا هَمَٙمامه  صُمَقايمِِٗمِف, ْرَوةَ فمُ  زمِفِ  هَمَُمده  فِمَٗم٣م  زَمِٔمغًما إِ

ٌَِٔمغمِ  َهَذا ؾَمْٟمنُ  ََم٣م: اؽْمَتْٟمصَمَرهُ  ايمهِذي هَمَٗم٣مَل  َواضِمًدا, ْ  ايم ـْ  ُئْمَٗمْؾ  مَل : وَم٣مَل  اإِلزمِِؾ؟ زَمكْمِ  َِم

ـَ : وَم٣مَل  فِمَٗم٣مٌل, يَمفُ  يَمْٝمَس   زمِفِ  هَمَٚمره  َأصَمُٙمُف, همِٝمَٜم٣م ىَم٣منَ  زمَِٔمًِم٣م هَمَحَذهَمفُ : وَم٣مَل  فِمَٗم٣ميُمُف؟ هَمَٟمْي

ـْ  َرصُمٌؾ  , َأْهؾِ  َِم ـِ اَم  َأؾْمَٜمُد, ََم٣م: وَم٣مَل  اظمَْقؽِمَؿ؟ َأسَمُْمَٜمُد : هَمَٗم٣مَل  ايمَٝمَٚم  ؾَمِٜمْدسُمُف, َوُرزمه

ٌْٙمِغٌ  َأْٞم٦َم  َهْؾ : وَم٣مَل  ةً  ِرؽَم٣ميَم٥مً  فَمٛمِّل َُم ـَ  ََمره ْهِر؟ َِم  إَِذا: هَمَ٘مَت٤َم : وَم٣مَل  َٞمَٔمْؿ,: وَم٣مَل  ايمده

 َه٣مؾِمٍؿ, زَمٛمِل آَل  َي٣م: هَمٛم٣َمدِ  َأصَم٣مزُمقكَ  هَم١مَِذا وُمَرْيٍش, آَل  َي٣م: هَمٛم٣َمدِ  اظمَْقؽِمؿَ  ؾَمِٜمْدَت  َأْٞم٦َم 

ْؾ  َأصَم٣مزُمقَك, هَم١مِنْ  ًَ ـْ  هَم هُ  ؿَم٣ميم٤ٍِم  َأِِب  فَم  َوََم٣مَت  فِمَٗم٣مٍل, دِم  وَمَتَٙمٛمِل هُماَلًٞم٣م َأنه : هَمَٟمطْمػِمْ

َتْٟمصَمُر, ًْ ٌُٛم٣َم؟ هَمَٔمَؾ  ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  َأزُمقؿَم٣ميم٤ٍِم  َأسَم٣مهُ  ,اؽْمَتْٟمصَمَرهُ  ايمهِذي وَمِدمَ  هَمَٙمامه  اظمُ  َص٣مضِم

ٛم٦ُْم  ََمِرَض,: وَم٣مَل  ًَ  َذاكَ  َأْهَؾ  ىَم٣منَ  وَمْد : وَم٣مَل  َدهْمٛمَُف, هَمَقيمِٝم٦ُم  فَمَٙمْٝمِف, ايمِٗمَٝم٣ممَ  هَمَٟمضْم

صُمَؾ  إِنه  شُمؿه  ضِمٝمٛم٣ًم, هَمَٚمُ٘م٧َم  َِمٛمَْؽ, ٌْٙمِغَ  َأنْ  إيَِمْٝمفِ  َأْوَص  ايمهِذي ايمره  ْقؽِمَؿ,اظمَ  َواذَم  فَمٛمْفُ  ُي

 زَمٛمُق َهِذهِ : وَم٣ميُمقا َه٣مؾِمٍؿ؟ زَمٛمِل آَل  َي٣م: وَم٣مَل  وُمَرْيٌش, َهِذهِ : وَم٣ميُمقا وُمَرْيٍش, آَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل 

ـَ : وَم٣مَل  َه٣مؾِمٍؿ,  َأنْ  هُماَلنٌ  َأََمَرِِن : وَم٣مَل  ؿَم٣ميم٤ٍِم, َأزُمق َهَذا: وَم٣ميُمقا ؿَم٣ميم٤ٍِم؟ َأزُمق َأْي

 َِمٛمه٣م اطْمؼَمْ : يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َأزُمقؿَم٣ميم٤ٍِم  هَمَٟمسَم٣مهُ . فِمَٗم٣ملٍ  دِم  فُ وَمَتٙمَ  هُماَلًٞم٣م َأنه  ِرؽَم٣ميَم٥ًم, ُأزْمٙمَِٕمَؽ 
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ـَ  َِم٣مَئ٥مً  سُم٠َمدِّيَ  َأنْ  ؾِمْئ٦َم  إِنْ : شَماَلٍث  إضِْمَدى َؽ  اإِلزمِؾِ  َِم ٌَٛم٣َم, وَمَتْٙم٦َم  هَم١مِٞمه  َوإِنْ  َص٣مضِم

قنَ  ضَمَٙمَػ  ؾِمْئ٦َم  ًُ ـْ  ََخْ َؽ  وَمْقَِمَؽ  َِم ْ  إِٞمه  وَمْقََمفُ  هَمَٟمسَمك زمِِف, ٛم٣َمكَ وَمَتٙمْ  َأزَمْٝم٦َم  هَم١مِنْ  سَمْٗمُتْٙمُف, مَل

ـْ  اَْمَرَأةٌ  هَمَٟمسَمْتفُ  َٞمْحٙمُِػ,: هَمَٗم٣ميُمقا ٦َم  ىَم٣مَٞم٦ْم  َه٣مؾِمٍؿ, زَمٛمِل َِم  وَمْد  َِمٛمُْٜمْؿ, َرصُمؾٍ  حَتْ

ـَ  زمَِرصُمؾٍ  َهَذا ازْمٛمِل َُتِٝمزَ  َأنْ  ُأضِم٤مُّ  ؿَم٣ميم٤ٍِم, َأزَم٣م َي٣م: هَمَٗم٣ميَم٦ْم  يَمُف, َويَمَدْت  كَم, َِم ًِ  اخَلْٚم

 َأزَم٣م َي٣م: هَمَٗم٣مَل  َِمٛمُْٜمؿْ  َرصُمٌؾ  هَمَٟمسَم٣مهُ  هَمَٖمَٔمَؾ, إَْياَمُن, سُمِْمػَمُ  ضَمْٝم٧ُم  فُ َيِٚمٝمٛمَ  سُمِْمػِمْ  َوَٓ 

كمَ  َأَرْدَت  ؿَم٣ميم٤ٍِم  ًِ ـَ  َِم٣مَئ٥مٍ  ََمَ٘م٣منَ  حَيْٙمُِٖمقا َأنْ  َرصُماًل  ََخْ  َرصُمؾٍ  ىُمؾه  ُيِِمٝم٤ُم  اإِلزمِِؾ, َِم

ٌَْٙمُٜماَم  زَمِٔمغَمانِ  َهَذانِ  زَمِٔمغَماِن,  إَْياَمُن, سُمِْمػَمُ  ضَمْٝم٧ُم  َيِٚمٝمٛمِل سُمِْمػِمْ  َوَٓ  فَمٛمِّل هَم٣موْم

ـُ  وَم٣مَل  هَمَحَٙمُٖمقا, َوَأْرزَمُٔمقنَ  شَماَمٞمِٝم٥َمٌ  َوصَم٣مءَ  هَمَٗمٌَِٙمُٜماَم, ٌه٣مسٍ  ازْم  َٞمْٖمِز  هَمَقايمهِذي": فَم

ـَ  احَلْقُل, ضَم٣مَل  ََم٣م زمَِٝمِدِه,  ."سَمْْمِرُف  فَمكْمٌ  َوَأْرزَمِٔمكمَ  ايمثهاَمٞمَِٝم٥مِ  َوَِم

 .شفمل ايمٌٝمٛم٥م, وايمٝمٚمكم فمعم اظمٛم٘مرفمعم اظمد»ٕهن٣م خت٣ميمػ ضمدي٧م: 

ُ٘ اهلُل يف  َُ  341/ 2« )إعالّ املٛقعني عٔ زب ايعاملني»قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ َزِح
- 342:)  

ـْ وَمْقيمِِف:  يِح اظمُْحَ٘مِؿ زم٣ِمظمَُتَُم٣مزمِِف َِم ِ ِحٝمِح ايمٌمه ٣مََم٥ِم ايمِمه ًَ يَمْق »َردُّ ضَمِدي٧ِم ايْمَٗم

فمَ  ده َٓ ـه ايْمَٝمِٚمكَم ُئْمَْمك ايمٛمه٣مُس زمَِدفْمَقاُهْؿ 
ْؿ, َويَم٘مِ ك ِرصَم٣مٌل ِدََم٣مَء ِرصَم٣مٍل َوَأَْمَقاََلُ

فَمك فَمَٙمْٝمفِ   ش. فَمعَم اظمُده

َٓ ُئْمَْمك َأضَمٌد زمَِدفْمَقاُه  َع َأْن  ٣مََم٥ِم ُهَق ايمهِذي َذَ ًَ ْ٘مَؿ زم٣ِميْمَٗم َع احْلُ وَ َايمهِذي َذَ

 َٓ ـْ فِمٛمِْد اهلل,  ـِ ضَمؼٌّ َِم ََْمَرْي ْٕ َدِة, َوىماَِل ا  اطْمتاَِلَف همِٝمِف.  اظمَُجره
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َرْت ضِمْ٘مَٚم٥ُم  ـْ هَبَ فْمَقى, َوىَمْٝمَػ َيٙمِٝمُؼ زمَِٚم ِد ايمده ٣مََم٥ِم زمُِٚمَجره ًَ ْ ُئْمَط دِم ايْمَٗم َومَل

ـْ َأَراٍك شُمؿه ُئْمْمِٝمف  ِد َدفْمَقاُه فُمقًدا َِم فِمل زمُِٚمَجره َٓ ُئْمْمَِل اظمُده فِمِف ايْمُٔمُٗمقَل َأْن  َذْ

َدٍة َدَم َأطِمٝمفِ  ٙمِِؿ؟  زمَِدفْمَقى جُمَره ًْ  اظمُ

ِـّ ِصْدوُمُف هَمْقَق  يمِٝمِؾ ايمٓمه٣مِهِر, ايمهِذي َيْٕمٙم٤ُِم فَمعَم ايمٓمه اَم َأفْمَْم٣مُه َذيمَِؽ زم٣ِميمده َوإِٞمه

ـْ ُوصُمقِد ايْمَٔمُدوِّ  َقُث َوايْمَٔمَداَوُة َوايْمَٗمِريٛم٥َُم ايمٓمه٣مِهَرُة َِم , َوُهَق ايمٙمه ـِ ٣مِهَدْي سَمْٕمٙمِٝم٤ِم ايمُمه

هِ  ًٓ دِم زَمْٝم٦ِم فَمُدوِّ  . ََمْٗمُتق

ـْ َأْويمَِٝم٣مِء ايْمَٗمتِٝمِؾ  كَم َِم ًِ ٤ٌََم زم٣ِمؽْمتِْحاَلِف ََخْ ًه ٘مِٝمُؿ َهَذا ايم ٣مِرُع احْلَ ى ايمُمه هَمَٗمقه

ٌِٝمٍؾ  ًَ يِء زمَِذمٍّ يَمْٝمَس َِمٛمُْف زمِ ُٜمْؿ فَمعَم َرَْمِل ايْمػَمِ َٖم٣موُمُٜمْؿ ىُمٙمُّ َتِحٝمُؾ اسمِّ ًْ ٌُْٔمُد َأْو َي ـَ َي ايمهِذي

َٓ َيُ٘مقُن همِٝمِٜمْؿ َرصُمٌؾ َرؾِمٝمٌد   ُيَراوِم٤ُم اهلل؟  َو

ْ٘مُؿ,  ْ٘مُؿ زمَِتْحٙمِٝمِػ ايْمَٔمُدوِّ ايمهِذي َويَمْق فُمِرَض فَمعَم مَجِٝمِع ايْمُٔمَٗماَلِء َهَذا احْلُ َواحْلُ

ُف ََم٣م وَمَتَٙمُف.   ُوصِمَد ايْمَٗمتِٝمُؾ دِم َداِرِه, زمَِٟمٞمه

َرْ  يَمَرَأْوا: ْٕ اَمِء َوا ًه ـَ ايْمَٔمْدِل ىَماَم زَمكْمَ ايم ِض, َويَمْق ؽُمئَِؾ ىُمؾُّ َأنه ََم٣م زَمْٝمٛمَُٜماَم َِم

ـْ ُوصِمَد دِم َداِرِه, وَ َايمهِذي َيْٗمِِض َِمٛمُْف ايْمَٔمَج٤ُم  ـْ وَم٣مسمِِؾ َهَذا يَمَٗم٣مَل ََم ٥ِم فَم ٣مؽمه ؽَمٙمِٝمِؿ احْلَ

ِم.  كٍم َُمَٙمْمهَخ٥ٍم زم٣ِميمده ٘مِّ ًِ ُه َه٣مِرٌب زمِ ُط دِم َدَِمِف َوفَمُدوُّ  َأْن ُيَرى وَمتِٝمٌؾ َيَتَُمحه

ُم َذيمَِؽ فَمعَم ايْمَٗمْقُل وَمْقيمُ َوُيَٗم٣مُل:  َتْحٙمُِٖمُف زم٣ِمهلل ََم٣م وَمَتَٙمُف َوُْخَقمِّ ؽَمٌِٝمَٙمُف, َوُيَٗمده ًْ ُف, هَمَٝم

َٖمَٗم٦ِم ايْمُٔمَٗماَلُء  ٣م َوَأيْمَِمِٗمَٜم٣م زم٣ِميْمُٔمُٗمقِل َوايْمِٖمَْمِر, ايمهِذي يَمِق اسمه ضَْمَ٘م٣مِم َوَأفْمَدَِلَ ْٕ ـِ ا ًَ َأضْم

َٓ ظمِِْثٙمِفِ  ـَ َِمٛمُْف, زَمْؾ َو ًَ ضَْم ِٕ َتُدوا   .مَلْ هَيْ
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ـْ  ٙمِٝمُػ ََم ٛمَُف حَتْ ََم٣مِء إلَم ََم٣م سَمَّمٚمه ـْ ضِمْٖمِظ ايمدِّ ٣مََم٥ِم َِم ًَ ْ٘مُؿ زم٣ِميْمَٗم ٛمَُف احْلُ ـَ ََم٣م سَمَّمٚمه َوَأْي

٣مِِن؟ ُف اجْلَ ـِ ايمهتِل سُمِٖمٝمُد ايْمَٗمْْمَع َأٞمه  َٓ ُيَُمؽُّ ََمَع ايْمَٗمَرائِ

اِف ايمٛمه٣مِس ضَم٣مِهَ َوَٞمٓمغُِم َهَذا:  ـْ َأْذَ ْأِس زمَِٕمغْمِ فِماَمََم٥ٍم إَذا َرَأْيٛم٣َم َرصُماًل َِم  ايمره

٣م َٞمْدهَمُع ايْمِٔماَمََم٥َم  َوآطَمَر َأََم٣مََمُف َيُْمَتدُّ فَمْدًوا َودِم َيِدِه فِماَمََم٥ٌم َوفَمعَم َرْأؽِمِف ُأطْمَرى8 هَم١مِٞمه

َٓ َٞمُٗمقُل يمَِِم٣مضِم٤ِم ايْمَٝمِد: ايْمَٗمْقُل  ٌَُؾ وَمْقيَمُف, َو ْأِس َوَٞمْٗم ايمهتِل زمَِٝمِدِه إلَم ضَم٣مِهِ ايمره

 يُمؽ ََمَع َيِٚمٝمٛمِؽ.وَمقْ 

َؿ:  َٓ ش: يَمْق ُئْمَْمك ايمٛمه٣مُس زمَِدفْمَقاُهؿْ »َووَمْقيُمُف َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

َدٍة. فْمَْم٣مَء زمَِدفْمَقى جُمَره اَم َٞمَٖمك اإْلِ ُف إٞمه ٣مََم٥َم زمَِقصْمٍف8 هَم١مِٞمه ًَ  ُئَم٣مِرُض ايْمَٗم

ـه ايْمَٝمِٚمكَم فَمعَم ا»َووَمْقيُمُف: 
فَمك فَمَٙمْٝمفِ َويَم٘مِ قَرِة ضَمْٝم٧ُم ش: ظمُده ُهَق دِم َِمْثِؾ َهِذِه ايمِمُّ

فْمَقى. ُد ايمده ٓه جُمَره فِمل إ  َٓ سَمُ٘مقُن ََمَع اظمُده

ْوِج إَذا َٞمَ٘مَٙم٦ْم, َويَمْٝمَس َذيمَِؽ إوَم٣مََم٥ًم  َووَمْد َدله ايْمُٗمْرآُن فَمعَم َرصْمِؿ اظَمْرَأِة زمِٙمَِٔم٣مِن ايمزه

ِد َأْياَمنِ  ٣م.  يمِْٙمَحدِّ زمُِٚمَجره ٣م َوزمِٛمُُ٘مقَِلَ ْوِج, زَمْؾ هِبَ  ايمزه

َٓم٥ِم,  َدِة اظمَُٕمٙمه َْياَمِن اظمَُتَٔمدِّ ْٕ َقِث ايمٓمه٣مِهِر َوا ٌَُؾ همِٝمَٜم٣م زم٣ِميمٙمه اَم ُيْٗم ٣مََم٥ِم إٞمه ًَ َوَهَ٘مَذا دِم ايْمَٗم

 . ـِ اظمَْقِؤَمكْمِ  َوَه٣مسَم٣مِن زَمٝمِّٛمََت٣م َهَذْي

٤ِم ضَم٣مِل اظمَُْم  ًَ َتٙمُِػ زمَِح ٌَٝمِّٛم٣َمُت خَتْ َم زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم ؾُمُٜمقٍد, َوشَماَلشَم٥ٌم, َوايْم ُٜمقِد زمِِف ىَماَم سَمَٗمده

٣مِر, َواشْمٛم٣َمِن, َوَواضِمٌد َوَيِٚمكٌم,  ًَ فْم ـْ طَم٣ميَمَٖمُف دِم زَمٝمِّٛم٥َِم اإْلِ زم٣ِميمٛمهصِّ َوإِْن طَم٣ميَمَٖمُف ََم

قَن  َوَرصُمٌؾ َواَْمَرَأسَم٣مِن, َوَرصُمٌؾ َواضِمٌد, َواَْمَرَأٌة َواضِمَدٌة, َوَأْرزَمَٔم٥ُم َأْياَمٍن, ًُ َوََخْ
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 , ـِ َٗمَْم٥َم, َووِمَٝم٣مُم ايْمَٗمَرائِ ٣مِل, َوَوْصُػ اظم٣َميمِِؽ ايمٙمُّ َيِٚمٝمٛم٣ًم, َوُٞمُ٘مقٌل َوؾَمَٜم٣مَدُة احْلَ

٣مِئِط,  صُمرِّ دِم احْلَ ْٔ ػِمُ زمِِف ايْمَٗم٣مِئُػ, َوََمَٔم٣موِمُد ايْمُٗمُٚمِط, َوُوصُمقُه ا ٌَُف ايمهِذي ُْخْ َوايمُمه

َقِث َأوْمَقى َوىَمْقُٞمُف ََمْٔمُٗمقًدا زمٌِِٛم٣َمِء َأضَمِدُِهَ  ٣مََم٥ُم ََمَع ايمٙمه ًَ ـْ َيُٗمقُل زمَِذيمَِؽ8 هَم٣ميْمَٗم ٣م فِمٛمَْد ََم

ٌَٝمِّٛم٣َمِت.  قا ايْم
ومقَلؿ: ٓ ٞمح٘مؿ زم٣ميمٗم٣ًمَم٥م  (:354/ 2« )اإلعالّ»ٚقاٍ زمح٘ اهلل تعاىل يف 

ٕهن٣م طمالف إصقل, شمؿ وم٣ميمقا: حيٙمػ ايمذيـ وصمدوا ايمٗمتٝمؾ دم حمٙمتٜمؿ 

ىمٝمػ ىم٣من هذا َمقاهمؼ إصقل,  ودارهؿ َخًكم يٚمٝمٛم٣ًم, همٝم٣م هلل ايمٔمج٤م!

 قاوضم٘مؿ رؽمقل اهلل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهَؿ طمالف إصقل؟! 
ُ٘ اهلُل يف  َُ   (:11 - 9/ 5« )شاد املعاد»ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ َزِح

٣مََم٥مِ  ًَ َؿ زم٣ِميْمَٗم ْ ُئْمَرْف  هَمِْمٌؾ دِم ضُمْ٘مِٚمِف َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه ـْ مَل همِٝمَٚم

 وَم٣مسمُِٙمُف: 

 : ٦ٌََم دِم ايمِّمِحٝمَحكْمِ ٣م زَمكْمَ شَم َؿ ضَمَ٘مَؿ هِبَ َأّٞمُف َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

 : ـِ ٌِْد ايمّرمْحَ َقّيَِم٥َم َوحُمَّٝمَِم٥َم َوفَم َْٞمَِم٣مِر َوايْمَٝمُٜمقِد َووَم٣مَل حِلُ ْٕ ٙمُِٖمقَن »ا َأحَتْ

َتِحّٗمقَن َدَم َص٣م ًْ  ش. ضِمٌُِ٘مْؿ؟َوسَم

ٌَُخ٣مِرّي: ٌَُ٘مؿْ » َووَم٣مَل دم ايْم َتِحّٗمقَن وَم٣مسمَِٙمُ٘مْؿ َأْو َص٣مضِم ًْ هَمَٗم٣ميُمقا: َأَْمٌر مَلْ ش َوسَم

كمَ »َٞمُْمَٜمْدُه َومَلْ َٞمَرُه هَمَٗم٣مَل:  ًِ ُئُ٘مْؿ هَيُقُد زمَِٟمْياَمٍن ََخْ ٌَُؾ َأْياَمَن شهَمُتػْمِ , هَمَٗم٣ميُمقا: ىَمْٝمَػ َٞمْٗم

ـْ فِمٛمِْدِه, َودِم وَمْقٍم ىُمّٖم٣مٍر؟ هَمَقَداُه َرؽُم  َؿ َِم قُل اهللِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه
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قَن َِمْٛمُ٘مْؿ فَمعَم َرصُمٍؾ َِمٛمُْٜمْؿ هَمُٝمْدهَمُع زمُِرَّمتِِف إيَمْٝمفِ »يَمْٖمٍظ:  ًُ ُؿ ََخْ ًِ َواطْمَتَٙمَػ ش َوُيْٗم

ضََم٣مِدي٧ِم ايمِّمِحٝمَح٥ِم دِم حَمَّؾ ايمّدَي٥ِم. ْٕ  يَمْٖمُظ ا

ـْ فِمٛمِْدهِ »هَمِٖمل زَمْٔمِّمَٜم٣م:  َؿ َوَداُه َِم  . شَأّٞمُف َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ـْ إزمِِؾ ايمِّمَدوَم٥مِ »َودِم زَمْٔمِّمَٜم٣م:   . ش َوَداُه َِم

ـِ َأِِب َداُوَد:  َؿ َأيْمَٗمك ِدَيَتُف فَمعَم »َودِم ؽُمٛمَ َأّٞمُف َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

َٞمّ  ِٕ  . شُف ُوصِمَد زَمْٝمٛمَُٜمؿْ ايْمَٝمُٜمقِد 

ٌِْد ايمّرّزاِق:  َؿ زَمَدَأ زمَِٝمُٜمقَد »َودِم َُمَِمٛمِّػ فَم َأّٞمُف َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ٙمُِٖمقا هَمَجَٔمَؾ فَمْٗمَٙمُف فَمعَم  َْٞمَِم٣مِر هَمَٟمزَمْقا َأْن حَيْ ْٕ ٣مََم٥َم فَمعَم ا ًَ هَمَٟمزَمْقا َأْن حَيْٙمُِٖمقا هَمَرّد ايْمَٗم

 .شهَيُقدَ 

٣مئِلّ »دِم وَ  ًَ ـِ ايمٛمّ ٌَْٔمِّمَٜم٣مش: »ؽُمٛمَ  . شهَمَجَٔمَؾ فَمْٗمَٙمُف فَمعَم ايْمَٝمُٜمقِد َوَأفَم٣مهَنُْؿ زمِ

ُ٘مقََم٥ُم ُأَُمقًرا:   َووَمْد سَمَّمّٚمٛم٦َْم َهِذِه احْلُ

فِمِف. َِمٛمَْٜم٣م:  ـِ اهلل َوَذْ ـْ ِدي ٣مََم٥ِم َوَأهّن٣َم َِم ًَ ْ٘مُؿ زم٣ِميْمَٗم  احْلُ

٣م يمَِٗمْقيمِِف هَمٝمُ َوَِمٛمَْٜم٣م:  َتِحّٗمقَن »ْدهَمُع زمُِرَّمتِِف إيَمْٝمِف, َووَمْقيُمُف دِم يَمْٖمٍظ آطَمَر: ايْمَٗمْتُؾ هِبَ ًْ َوسَم

ـِ َوَأْياَمِن ش َدَم َص٣مضِمٌُِ٘مؿْ  ٛم٥ِّم ايْمَٗمْتُؾ زمَِٟمْياَمِن ايمّزْوِج اظماَُلفِم ًّ هَمَٓم٣مِهُر ايْمُٗمْرآِن َوايم

٣مََم٥ِم َوُهَق ََمْذَه٤ُم َأْهِؾ اظمَِديٛم٥َِم. ًَ َْويمَِٝم٣مِء دِم ايْمَٗم ْٕ  ا

 ْهُؾ ايْمِٔمَراِق هَماَل َيْٗمُتُٙمقَن دِم َواضِمٍد َِمٛمُْٜماَم. َوَأَّم٣م أَ 

٣مََم٥ِم ُدوَن ايمّٙمَٔم٣مِن.  ًَ ُد َيْٗمُتُؾ دِم ايْمَٗم  َوَأمْحَ
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ُف.  ًُ  َوايمُّم٣مهمِِٔمّل فَمْ٘م

ـَ ايمّدفَم٣مَوى.َوَِمٛمَْٜم٣م:  َه٣م َِم ٣مََم٥ِم زمِِخاَلِف نَمغْمِ ًَ ٌَْدُأ زمَِٟمْياَمِن اظمُّدفِمكَم دِم ايْمَٗم  َأّٞمُف َي

 ييت تٛدب ايكطا١َ:بٝإ ايػب١ٗ ا
  (:974/ 19ش )همتح ايم٣ٌمري»وم٣مل احل٣مهمظ رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم 

ِمَٜم٣م: ٌَْٔم٥م َأْوصُمف هَمَذىَمَرَه٣م, َوَُمَٙمخه ٌَْٜم٥م فَمعَم ؽَم  َواطْمَتَٙمُٖمقا دِم سَمِْمِقير ايمُمُّ

:ٍَّ ـْ  اأَل ْ َيُ٘م ٌََف َذيمَِؽ, َويَمْق مَل زمِِف َأْن َيُٗمقل اظمَِريض َدَِمل فِمٛمْد هُماَلن َأْو ََم٣م َأؾْم

ْٝم٧م مَلْ َيُٗمْؾ زمِِف نَمغْمَُه٣م. ٣مََم٥م فِمٛمْد ََم٣ميمِؽ َوايمٙمه ًَ  َأشَمر َأْو صُمْرح هَم١مِنه َذيمَِؽ ُيقصِم٤م ايْمَٗم

َط زَمْٔمض اظم٣َميمِ٘مِٝمه٥م:  ٥ِم زَمَٗمَرة زَمٛمِل َواؾْمؼَمَ ْرح, َواضْمُت٨مه ظم٣َِميمٍِؽ زمِِٗمِمه شََمر َأِو اجْلُ ْٕ ا

ائِٝمؾ.   إِْهَ

يَم٥م َِمٛمْٜمَ وَم٣مَل:  َٓ ٤َم زمَِخَٖم٣مِء َوَوصْمف ايمده صُمؾ ضَمّل هَمَٟمطْمػَمَ زمَِٗم٣مسمِٙمِِف, َوسُمُٔمٗمِّ ٣م َأنه ايمره

يَم٥م َِمٛمَْٜم٣م.  َٓ  ايمده

 .  َووَمْد زَم٣ميَمَغ ازْمـ ضَمْزم دِم َردِّ َذيمَِؽ 

 ي٘مقن ٓ وهذا: وم٣مل ضمٝم٧م شاحل٣موي» دم اظم٣موردي ذيمؽ رد وممـووم٣مل: 

 ىم٣ميمذي اظمدفمل, صمٜم٥م نمغم َمـ زم٣ميمدفمقى اومؼمن َم٣م ايمٙمقث ٕن فمٛمدٞم٣م8 يمقشًم٣م

 ومقيمف ومٌؾ يمق وٕٞمف إٞمِم٣مر, ومتٝمؾ دم َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ  َصعمه  اهلل رؽمقل زمف وم٢م

 وٕٞمف اظم٣مل, دم يمٗمٝمؾ ايمدم دم ومٝمؾ ويمق صمرضمف, اٞمدَمؾ إذا ومقيمف يمٗمٌؾ َم٣مت إذا
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 ومرازمتف يمٖمٗمر أو َمقسمف زمٔمد فمدوه ئمٝمش ٓ أن زمحٝم٧م ٞمٖمًف دم يمٔمداوة وم٣ميمف رزمام

 . زم٣ميمدي٥م يًتٕمٛمقا أن همٟمضم٤م

قا:  ٌَٝمِّٛم٥َم, هَمَٙمْق مَلْ َواضْمَتجُّ ر ايْم زمَِٟمنه ايْمَٗم٣مسمِؾ َيَتَْمٙمه٤م ضَم٣ميَم٥َم نَمْٖمَٙم٥م ايمٛمه٣مس هَمَتَتَٔمذه

ى همِٝمَٜم٣م  ٣َم ضَم٣ميَم٥م َيَتَحره هَنه
ِٕ َدهى َذيمَِؽ إلَِم إِْهَدار َدَمف  َٕ وب  ُئْمَٚمؾ زمَِٗمْقِل اظَمْيُ

ـَ ايْمػِمّ  د همِٝمَٜم٣م َِم اَم َيْٟميِت دِم ضَم٣ميَم٥م اصْمتِٛم٣َمب ايْمَ٘مِذب َوَيَتَزوه  َوايمتهْٗمَقى, َوَهَذا إِٞمه

 اهـ اظمُْحَتَي.

ايمٛم٣مس وهق دم ضم٣مل آضمتّم٣مر, همتٗمقل يمف:  َمـ أن سمٟميت إلم أضمدزمٝم٣من ذيمؽ: 

 ي٣م همالن َمـ ضزمؽ, َمـ ومتٙمؽ, همٝمٗمقل يمؽ: همالن زمـ همالن.

:١َٝ ِْ َٓ َيْ٘مُٚمؾ ايمٛمَِِّم٣مُب زمَُِمَٜم٣مَدسمِِف:  ايجَّا ـْ  ىَم٣ميْمَقاضِمِد َأْو مَج٣َمفَم٥م نَمغْم َأْن َيُْمَٜمد ََم

ـْ سَمٌَِٔمُف. ٣مهمِِٔمّل َوََم ٣م اظمَْذىُمقَراِن َوَواهَمَٗمُٜماَم ايمُمه  فُمُدول وَم٣مَل هِبَ

ـْ ايمثه٣ميمَِث٥م:  ٣مًَم٣م شُمؿه َيُٚمقت َِمٛمُْف َِم ِب شُمؿه َئِمٝمش زَمْٔمده َأيه ْ ِن زم٣ِميميه َٓ َأْن َيُْمَٜمد فَمْد

ٙمُّؾ إهَِم٣موَم٥م.  نَمغْم خَتَ

٣مََم٥م. قَراِن: هَمَٗم٣مَل اظمَْذىمُ  ًَ  ََت٤ِم همِٝمِف ايْمَٗم

٣مهمِِٔمّل:  َٜم٣مَدة.َووَم٣مَل ايمُمه  زَمْؾ َُي٤ِم ايْمِٗمَِم٣مص زمِتِْٙمَؽ ايمُمه

ازمَِٔم٥م:  ـْ زمَِٝمِدِه آيَم٥م ايْمَٗمْتؾ َوفَمَٙمْٝمِف ايمره َأْن ُيقصَمد ََمْٗمُتقل َوفِمٛمْده َأْو زم٣ِميْمُٗمْرِب َِمٛمُْف ََم

َٓ ُيقصَمد نَمغْمه. م ََمَثاًل َو  َأشَمر ايمده
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ع ـْ  هَمُتمْمَ ق مَج٣َمفَم٥م فَم ٣مهمِِٔمّل, َوَيْٙمَتِحؼ زمِِف َأْن سَمْٖمؼَمِ ٣مََم٥م فِمٛمْد ََم٣ميمِؽ َوايمُمه ًَ همِٝمِف ايْمَٗم

 وَمتِٝمؾ.

٥م:  ًَ ٣مََم٥م فِمٛمْد اخَل٣مَِم ًَ َأْن َيْٗمَتتِؾ ؿَم٣مئَِٖمَت٣مِن هَمُٝمقصَمد زَمْٝمٛمٜماَم وَمتِٝمؾ هَمِٖمٝمِف ايْمَٗم

ْٚمُٜمقر.   اجْلُ

٣مََم٥م  ًَ َتّص ايْمَٗم ـْ ََم٣ميمِؽ خَتْ ٓه إِْن َودِم ِرَواَي٥م فَم زم٣ِميمْمه٣مئَِٖم٥ِم ايمهتِل يَمْٝمَس ُهَق َِمٛمَْٜم٣م, إِ

. ـْ نَمغْمَُه٣م هَمَٔمعَم ايمْمه٣مئَِٖمَتكْمِ  ىَم٣مَن َِم

٣مِدؽَم٥م:  ًه طْمتاَِلف همِٝمِف دِم زَم٣مب َُمْٖمَرد.ايم ِٓ َم زَمَٝم٣من ا مْح٥َم, َووَمْد سَمَٗمده  اظمَْٗمُتقل دِم ايمزه

٣مزمَِٔم٥م:  ًه ٥م َأْو ومَ ايم ٣مََم٥م فِمٛمْد َأْن ُيقصَمد وَمتِٝمؾ دِم حَمَٙمه ًَ ٌِٝمَٙم٥م, هَمَٜمَذا ُيقصِم٤م ايْمَٗم

٣مََم٥م فِمٛمْدهْؿ ؽِمَقى  ًَ َٓ ُيقصِم٤م ايْمَٗم ٣ٌَمفمٜمْؿ, َو َْوَزافِملِّ َوَأِِب ضَمٛمِٝمَٖم٥م َوَأسْم ْٕ ايمثهْقِرّي َوا

ٛمَِٖمٝمه٥م َأْن ُيقصَمد زم٣ِميْمَٗمتِٝمِؾ َأشَمر, َووَم٣مَل َداُوُد  ٓه احْلَ ؿمَٜم٣م فِمٛمْدهْؿ إِ قَرة, َوَذْ َهِذِه ايمِمُّ

ٓه دِم ايْمَٔمْٚمد فَمعَم َأْهؾ ََمِديٛم٥َم َأْو وَمْرَي٥م ىَمٌغَِمة َوُهْؿ َأفْمَداء َٓ َُتْ  ٣مََم٥م إِ ًَ َرى ايْمَٗم

 يمِٙمَٚمْٗمُتقِل. 

ُف وَمْد ُيْٗمَتؾ َوُيْٙمَٗمك دِم  َٞمه ِٕ ٣مََم٥م همِٝمِف زَمْؾ ُهَق َهَدر  ًَ َٓ وَم ُف  ْٚمُٜمقر إلَِم َأٞمه َوَذَه٤َم اجْلُ

٥م يمُِٝمتهَٜمُٚمقا, َوزمِِف وَم٣مَل  َد.  اظمََحٙمه ـْ َأمْحَ ٣مهمِِٔمّل, َوُهَق ِرَواَي٥م فَم  ايمُمه

٣مََم٥م  ًَ ٣ٌَمب هَمُٝمتهَجف همِٝمَٜم٣م ايْمَٗم ٥م ايمهتِل دِم ضَمِدي٧م ايْم ٓه َأْن َيُ٘مقن دِم َِمْثؾ ايْمِٗمِمه إِ

ٓه َهِذِه  ٣مََم٥م إِ ًَ ـْ َواهَمَٗمُٜمْؿ يَمْقشًم٣م ُيقصِم٤م ايْمَٗم ٛمَِٖمٝمه٥م َوََم ْ سَمَر احْلَ يمُِقصُمقِد ايْمَٔمَداَوة, َومَل

 قاقَرة. ايمِمُّ 
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 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 
وافمت٣ٌمر ايمٙمقث هق ايمراصمح, هم١من مل ي٘مـ شمؿه يمقث همٜمل دفمقى َمـ 

ايمدفم٣موي سم٘مقن همٝمٜم٣م ايمٌٝمٛم٥م فمعم اظمدفمل وايمٝمٚمكم فمعم َمـ أٞم٘مر8 حلدي٧م ازمـ 

فَمك وَمْقٌم ِدََم٣مَء وَمْقٍم »فم٣ٌمس فمٛمد ايمُمٝمخكم:  ده َٓ يَمْق ُئْمَْمك ايمٛمه٣مُس زمَِدفْمَقاُهْؿ, 

فَمك فَمَٙمْٝمفِ وَ  ـه ايْمَٝمِٚمكَم فَمعَم اظمُده
ْؿ, َويَم٘مِ  قا ش.َأَْمَقاََلُ

 بٝإ َع٢ٓ ايًٛخ: 
 هق ايمٗمرائـ اظمتِمٙم٥م هبذا اظمٗمتقل: وايمٙمقث: 

ىمقصمقد فمداوة ؽم٣مزمٗم٥م زمٝمٛمٜمؿ, أو وصمقد رصمؾ ه٣مرب وآطمر َمٗمتقل َمٙمٗمك 

 دم إرض زمج٣مٞمٌف. 

زمام يًٚمك  أو وصمقد آشم٣مر ايمٗمتؾ دم شمقب ايمرصمؾ اَل٣مرب: َمـ ايمدَم٣مء, أو

 ايمٝمقم زم٣ميمٌِمامت اخل٣مص٥م زم٣مظمٗمتقل, وهذه سمدل فمعم أٞمف ىم٣من يداهمع فمـ ٞمٖمًف.

أو وصمقد زمِمامت ايمٗم٣مسمؾ فمعم ايمرصمؾ اظمٗمتقل َمـ صمراء ضب اظمٗمتقل, أو 

 نمغم ذيمؽ وأطمٛمؼ اظمٗمتقل, 

وهذا ئمرف أن زمام يًٚمك زم٣ميمتمميح اجلٛم٣مئل, همرزمام يٟمطمذون اظمٗمتقل 

 .ه٣م ونمغمؾ َمـ زمِمامت, ضمتك سمٔمرف آشم٣مر ايمٗم٣مسمويممضمقٞمف 

 بٝإ األصٌ يف ايكطا١َ: 
 إصؾ دم ايمٗم٣ًمَم٥م َم٣م صم٣مء دم ايمِمحٝمحكم: و
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اِء وَمْقَِمِف,  ـْ ىُمػَمَ ـْ ِرصَم٣مٍل َِم ـِ َأِِب ضَمْثَٚم٥َم رِض اهلل فمٛمف, فَم َمـ ضمدي٧م ؽَمْٜمِؾ زْم

ُٔمقٍد طَمَرصَم٣م إلَِم طَمْٝمػَمَ َمِ  ًْ ـَ ََم ـَ ؽَمْٜمٍؾ وحُمَٝمَِِّم٥َم زْم ٌَْد اهللهِ زْم ْؿ, َأنه فَم ـْ صَمْٜمٍد َأَص٣مهَبُ

, هَمَٟمسَمك هَيُقَد,  ـِ ؽَمْٜمِؾ وَمْد وُمتَِؾ, َوؿُمِرَح دِم فَمكْمٍ ٌَْد اهللهِ زْم هَمُٟميِتَ حَمَٝمَِِّم٥ُم هَمُٟمطْمػِمَ َأنه فَم

َِم٥مُ   هَمَٗم٣مَل: َأْٞمُتْؿ َواهللهِ وَمَتْٙمُتُٚمقُه. وَم٣ميُمقا: َواهللهِ ََم٣م وَمَتْٙمٛم٣َمُه, هَمَٟموْمٌََؾ ُهَق َوَأطُمقُه ضُمَقيِّ

َؿ, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  ـُ ؽَمْٜمٍؾ, هَمَذَه٤َم حُمَٝمَِِّم٥ُم يَمَٝمَتَ٘مٙمه ـِ زْم مْحَ ٌُْد ايمره صعم اهلل  -َوفَم

ْ »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ْ ىَمػمِّ َؿ حُمَٝمَِِّم٥ُم, هَمَٗم٣مَل ش ىَمػمِّ َِم٥ُم, شُمؿه سَمَ٘مٙمه َؿ ضُمَقيِّ , هَمَتَ٘مٙمه ـه ًِّ ُيِريُد: ايم

٣م َأْن َيْٟمَذُٞمقا إِ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -َرؽُمقُل اهللهِ  ٌَُ٘مْؿ, َوإَِمه ٣م َأْن َيُدوا َص٣مضِم َمه

٣م َواهللهِ ََم٣م وَمَتْٙمٛم٣َمُه, هَمَٗم٣مَل ش. زمَِحْرٍب  ٌُقا: إِٞمه هَمَ٘مَت٤َم إيَِمْٝمِٜمْؿ دِم َذيمَِؽ ]ىمَِت٣مزًم٣م[. هَمَ٘مَت

ـَ ؽَمْٜمٍؾ:  ـِ زْم مْحَ ٌِْد ايمره َِم٥َم, َوحُمَٝمَِِّم٥ُم, َوفَم َقيِّ َتِحٗمُّ »حِلُ ًْ ٙمُِٖمقَن, َوسَم قَن َدَم َأحَتْ

ٌَُ٘مؿْ  . وَم٣مَل: ش ?َص٣مضِم َٓ ٙمِِٚمكَم ش ?هَمَتْحٙمُِػ يَمُ٘مْؿ هَيُقدُ »وَم٣ميُمقا:  ًْ قا َُم ًُ وَم٣ميُمقا: يَمْٝم

ٌََٔم٧َم إيَِمْٝمِٜمْؿ ََم٣مَئ٥َم َٞم٣موَم٥ٍم.  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَمَقَداُه َرؽُمقَل اهللهِ  ـْ فِمٛمِْدِه, هَم َِم

َراءُ وَم٣مَل ؽَمْٜمٌؾ: هَمَٙمَٗمْد َرىَمَّمْتٛمِل َِمٛمَْٜم٣م َٞم٣موَم٥ٌم  ش مَحْ
 (1)

 . َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف. 

 بٝإ فك٘ اذتدٜح: 
أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أطمذ زم٣ميمٙمقث, وهق إَمر إول: 

 وصمقد ايمٔمداوة زمكم اظمًٙمٚمكم وزمكم ايمٝمٜمقد.

                                                           
 (.5( )1552في صحيحو ) (, كاإلماـ مسلم8123أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)



 

 

 

 ]باب دعوى الدم والقسامة[

 

[196] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أَمر اظمًٙمٚمكم ايمذيـ إَمر ايمث٣مِن: 

قا َخًكم يٚمكم فمعم رصمؾ َمـ ايمٝمٜمقد زمٔمٝمٛمف أٞمف هق هؿ أويمٝم٣مء اظمٗمتقل أن يٗمًٚم

 ايمٗم٣مسمؾ.

أن اظمًٙمٚمكم يمق أومًٚمقا فمعم رصمؾ زمٔمٝمٛمف َمـ ايمٝمٜمقد أٞمف هق إَمر ايمث٣ميم٧م: 

 ايمٗم٣مسمؾ8 يمدهمع إيمٝمٜمؿ هذا ايمرصمؾ يمٝمٗمتٙمقه.

قَن »همام صم٣مء دم يمٖمظ اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف:  ًُ ُؿ ََخْ ًِ َيْٗم

تِِف...َِمٛمُْ٘مْؿ فَمعَم َرصُمٍؾ َِمٛمْ  شُٜمْؿ, هَمُٝمْدهَمُع زمُِرَمه
 (1)

. 

 : أي يمٗمتٙمف.شيدهمع زمرَمتف»همٗمقيمف: 

َتِحٗمُّقَن »وىمذيمؽ ومقل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ:  ًْ ٙمُِٖمقَن, َوسَم َأحَتْ

 ىمام دم رواي٥م اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف.ش, َدَم َص٣مضِمٌُِ٘مْؿ؟

ٝم٣مء اظمٗمتقل, يٗمًؿ أويمٝم٣مء اظمتٜمؿ زم٣ميمٗمتؾ8 وهمٝمف أٞمف إذا ٞم٘مؾ أويمإَمر ايمرازمع: 

 همٝمٗمًٚمقن َخًكم يٚمٝمٛم٣ًم.

أن دم اظمًٙمؿ ٓ هيدر8 هم١من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف إَمر اخل٣مَمس: 

 وؽمٙمؿ وداه َمـ زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم.

 بٝإ أْ٘ إذا مل محًف املدعٕٛ حًف املدع٢ عًِٝٗ ٚبسئ املتِٗ بايكتٌ:

                                                           
 .(1552)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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دفمل فمٙمٝمٜمؿ يمدٓيم٥م احلدي٧م ايم٣ًمزمؼ, وهمٝمف: إذا مل حيٙمػ اظمدفمقن حيٙمػ اظم

كَم َِمٛمُْٜمؿْ » ًِ ُئُ٘مْؿ هَيُقُد زمَِٟمْياَمِن ََخْ  ش.هَمُتػْمِ

  (:205/ 12« )املػين»قاٍ اإلَاّ ابٔ قدا١َ زمح٘ اهلل تعاىل يف 

, َوَرزمِٝمَٔم٥ُم, َوَأزُمق  َْٞمَِم٣مِريُّ ْٕ ـُ ؽَمِٔمٝمٍد ا َهَذا ـَم٣مِهُر اظمَْذَه٤ِم, َوزمِِف وَم٣مَل حَيَْٝمك زْم

, َوَأزُمق شَمْقٍر.ايم ٣مهمِِٔملُّ ْٝم٧ُم, َوايمُمه َٞم٣مِد, َوََم٣ميمٌِؽ, َوايمٙمه  زِّ

َد:  ـْ َأمْحَ ْمه٣مِب ِرَواَي٥ًم ُأطْمَرى فَم َُمقَن َوضَمَ٘مك َأزُمق اخْلَ ُْؿ حَيْٙمُِٖمقَن, َوُيَٕمره َأهنه

٣مٍر, َوُهَق وَمْقُل َأْصَح٣مِب ايم ًَ ـِ َي َي٥َم8 يمَِٗمِّمٝمه٥ِم فُمَٚمَر, َوطَمػَمِ ؽُمَٙمْٝماَمَن زْم ْأِي.ايمدِّ  ره

َؿ: َويَمٛم٣َم:  ُئُ٘مْؿ هَيُقُد زمَِٟمْياَمِن »وَمْقُل ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه هَمُتػْمِ

كَم َِمٛمُْٜمؿْ  ًِ ُءوَن َِمٛمُْ٘مْؿ.ش ََخْ  َأْي: َيَتػَمه

ـْ َدَِمفِ »َودِم يَمْٖمٍظ وَم٣مَل:  ُءوَن َِم كَم َيِٚمٝمٛم٣ًم, َوَيػْمَ ًِ  ش.هَمَٝمْحٙمُِٖمقَن ََخْ

ُف وَ  ِم ايْمَٝمُٜمقَد, َوَأٞمه ْ ُيَٕمرِّ َؿ مَل ِله َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه ٦ٌََم َأنه ايمٛمٌه وَمْد شَم

٣مئِِر  ًَ ٣م, ىَم ُأ هِبَ فَمك فَمَٙمْٝمِف, هَمَٝمػْمَ وفَم٥ٌم دِم ضَمؼِّ اظمُده ٣َم َأْياَمٌن ََممْمُ هَنه
ِٕ ـْ فِمٛمِْدِه, َو اَه٣م َِم َأده

َنه 
ِٕ َْياَمِن, َو ْٕ , َوخُم٣َميَمَٖم٥ِم َُمْٗمَت٢َم  ا ْز يمِْٙمَخػَمِ فْمَقى, هَمَٙمْؿ َُيُ ِد ايمده َذيمَِؽ إفْمَْم٣مٌء زمُِٚمَجره

ِدِه, ىَمَدفْمَقى اظم٣َمِل, َوؽَم٣مئِِر  ِه زمُِٚمَجره ٌَُؾ فَمعَم نَمغْمِ َٓ ُيْٗم ٣مِن  ًَ ْٞم يمِٝمِؾ8 هَم١مِنه وَمْقَل اإْلِ ايمده

ًٔم٣م زَمكْمَ ايْمٝمَ  َنه دِم َذيمَِؽ مَجْ
ِٕ ُٗمقِق8 َو ٣مئِِر     احْلُ ًَ ْع, ىَم ِٚمكِم َوايْمُٕمْرِم, هَمَٙمْؿ ُيمْمَ

ُٗمقِق.  قا  احْلُ
 بٝإ غسٚط ثبٛت ايكطا١َ:
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دفمقى ايمٗمتؾ ذىمًرا ىم٣من اظمٗمتقل أو أٞمثك ضمًرا أو فمًٌدا َمًٙماًم أو أضمده٣م: 

 ذَمًٝم٣م, أَم٣م اجلراح همال وم٣ًمَم٥م همٝمٜم٣م.

أهؾ ايمٙمهقث: وهق ايمٔمداوة ايمٓم٣مهرة ىمٛمحق: َم٣م ىم٣من زمكم إٞمِم٣مر وايمث٣مِن: 

 طمٝمػم, وىمام زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل يْمٙم٤م زمٔمّمٜم٣م زمٔمًّم٣م زمثٟمر.

اسمٖم٣مق إويمٝم٣مء دم ايمدفمقى, هم١من ادفمك زمٔمّمٜمؿ وأٞم٘مر زمٔمّمٜمؿ مل ايمث٣ميم٧م: 

 سمث٦ٌم ايمٗم٣ًمَم٥م.

وأيًّم٣م يمق ادفمك زمٔمّمٜمؿ واضمد َمـ ايمٛم٣مس, وادفمك ايمٌٔمض أطمر فمعم 

 8 ٕهنؿ خمتٙمٖمقن دم ايمدفمقى., مل سمث٦ٌم ايمٗم٣ًمَم٥مهنمغم

ظمدفمقن رصم٣مل فمٗمالء وٓ َمدطمؾ يمٙمٛم٣ًمء وايمِمٌٝم٣من أن ي٘مقن اايمرازمع: 

 واظمج٣مٞمكم دم ايمٗم٣ًمَم٥م فمٚمًدا ىم٣من ايمٗمتؾ أو طمْمٟم. 

همال طمالف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ أهنؿ ٓ يٗمًٚمقن, ؽمقاء ىم٣مٞمقا َمـ أَم٣م ايمِمٌٝم٣من: 

إويمٝم٣مء أو َمـ اظمدفمك فمٙمٝمٜمؿ8 ٕن إيامن ضمج٥م فمعم احل٣ميمػ وايمِمٌل ٓ 

يٗمٌؾ, همألن ٓ يٗمٌؾ دم ضمؼ نمغمه  يث٦ٌم زمٗمقيمف ضمج٥م, ويمق اومر فمعم ٞمٖمًف مل

 أولم.

ٕٞمف نمغم َم٘مٙمػ همال ضم٘مؿ يمٗمقيمف, يدل فمعم ذيمؽ واظمجٛمقن دم َمٔمٛم٣مه8 

ـِ (: »4419ضمدي٧م فمقم رِض اهلل فمٛمف فمٛمد أِب داود ) ـْ شَماَلشَم٥ٍم: فَم ُرهمَِع ايْمَٗمَٙمُؿ فَم

ـِ ايمٛمه٣مئِ  ـِ اظَمْجٛمُقِن ضَمتهك َيِٖمٝمَؼ, َوفَم ٌِلِّ ضَمتهك َئْمِٗمَؾ, َوفَم َتْٝمِٗمظَ ايمِمه ًْ  ش.ِؿ ضَمتهك َي
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 وأَم٣م ايمٛم٣ًمء همٗمد اطمتٙمٖمقا همٝمٜم٣م: 

 : يٗمًؿ ىمؾ وارث زم٣ميمغ. همٗم٣مل ايمُم٣مهمٔمل

 وذه٤م َم٣ميمؽ إلم أن َلـ َمدطمؾ دم وم٣ًمَم٥م اخلْمٟم ٓ ايمٔمٚمد.

قَن َرصُماًل »ومقل ايمٛمٌل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهَؿ: ويمٛم٣م8  ًُ ُؿ ََخْ ًِ ُيْٗم

َتِحٗمُّ  ًْ وٕهن٣م ضمج٥م يث٦ٌم هب٣م ومتؾ ايمٔمٚمد, همال ش قَن َدَم َص٣مضِمٌُِ٘مؿْ َِمٛمُْ٘مْؿ, َوَي

سمًٚمع َمـ ايمٛم٣ًمء ىم٣ميمُمٜم٣مدة وٕن اجلٛم٣مي٥م اظمدفم٣مة ايمتل َت٤م ايمٗم٣ًمَم٥م فمٙمٝمٜم٣م هل 

  1اهـايمٗمتؾ, وٓ َمدطمؾ يمٙمٛم٣مس دم إشم٣ٌمسمف.

َِٛخبٝإ إذا مل ٜهٔ بني املكتٍٛ َٚٔ ٚدد يف أزضِٗ   :َي
ٔمداوة ايمٓم٣مهرة َمثؾ: ايمثٟمرات ايمتل هذه اظمًٟميم٥م سمًٚمك وصمقد ايمّٙمقث وهق ايم

 زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ.

 ويمٙمٔمٙمامء دم هذه اظمًٟميم٥م ومقٓن:

أهن٣م دفمقى ىم٣ًمئر ايمدفم٣موى ايمٌٝمٛم٥م فمعم اظمدفمل, وايمٝمٚمكم فمعم َمـ إول: 

أٞم٘مر, وٓ وم٣ًمَم٥م هٛم٣م, وهذا َمذه٤م ايمُم٣مهمٔمل وَم٣ميمؽ وأمحد, وهق ومقل ازمـ 

 اظمٛمذر.

 وهق َمذه٤م احلٛمٖمٝم٥م أهن٣م وم٣ًمَم٥م.وايمٗمقل ايمث٣مِن: 

                                                           
1

 (.4/922/ 19) «الكبٌر الشرح مع المغنً» 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

أن رصماًل "(: 199/ 6وضمجتٜمؿ: أشمر فمٚمر رِض اهلل فمٛمف فمٛمد ايمٌٝمٜمٗمل )

وصمد ومتٝماًل زمكم ضمٝمكم, همحٙمٖمٜمؿ فمٚمر َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف َخًكم يٚمٝمٛم٣ًم, ووم٢م 

زم٣ميمدي٥م فمعم أومرهبام, همٗم٣ميمقا: واهلل َم٣م ووم٦م أيامٞمٛم٣م أَمقايمٛم٣م, وٓ أَمقايمٛم٣م أيامٞمٛم٣م, 

 ."همٗم٣مل فمٚمر: ضمٗمٛمتؿ زمٟمَمقايم٘مؿ دَم٣مئ٘مؿ

ا.وإشمر دم   ؽمٛمده احل٣مرث إفمقر ؤمٝمػ صمدًّ

وفمعم هذا هم٣ميمٗمقل إول هق اظمؼمصمح حلدي٧م فمٌداهلل زمـ ؽمٜمؾ رِض اهلل 

فمٛمف, وهمٝمف َم٣م يدل فمعم أن رؽمقل اهلل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهَؿ مل يٗمض 

 زم٣ميمٗم٣ًمَم٥م إٓ َمع وصمقد فمداوة زمكم إٞمِم٣مر وهيقد طمٝمػم.

يَمْق ُئْمَْمك ايمٛمه٣مُس »زمـ فم٣ٌمس رِض اهلل فمٛمٜمام:  ضمدي٧م فمٌداهللايمث٣مِن: 

فَمل فَمَٙمْٝمفِ  ـه ايْمٝمَِٚمكَم فَمعَم اظمُده
فَمك وَمْقٌم ِدََم٣مَء ِرصَم٣مٍل َوَأَْمَقاَِلْؿ, َويَم٘مِ ده َٓ ش زمَِدفْمَقاُهْؿ 

 َمتٖمؼ فمٙمٝمف.

َؿ ايمٌٝمٛم٥م فمعم ووم٣مل ازمـ اظمٛمذر:  ؽمـ ايمٛمٌل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ظمدفمل, وايمٝمٚمكم فمعم اظمدفمل فمٙمٝمف, وؽمـ ايمٗم٣ًمَم٥م دم ايمٗمتٝمؾ ايمذي وصمد ا

 زمخٝمػم, وومقل أصح٣مب ايمرأي طم٣مرج فمـ هذه ايمًٛمـ.

ٓه زَمْٔمَد ىَماَمِل  ؼِّ إ ـَ احْلَ ُء َِم ٦ٌُُم َرْ َٓ َيْث ٌَٝمِّٛم٥َِم, َو َْياَمَن َه٣مُهٛم٣َم زمَِٚمٛمِْزيَم٥ِم ايْم ْٕ َنه ا
ِٕ

ٌََف ََم٣م يَمِق اده  ٌَٝمِّٛم٥َِم, هَمَٟمؾْم ـَ ايْم ٌَُف َِم َتِحؼُّ َٞمِِمٝم ًْ َٓ َي ُف  زَمِٝمِٜماَم, هَم١مِٞمه ِٕ ٣م َدْيٛم٣ًم  فَمك َأضَمُدُُهَ

ٓه َأْن ُيِٗمٝمَؿ زَمٝمِّٛم٥ًَم ىَم٣مَِمَٙم٥ًم. ْيـ إ  ايمده
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 بٝإ شتايف١ ايَكطا١َ يًدعا٣ٚ ايعا١َ:
 خت٣ميمػ ايمَٗم٣ًمَم٥م ايمدفم٣موى ايمٔم٣مَم٥م دم شمالشم٥م أَمقر:

فم٣موى ايمٔم٣مَم٥م ي٘مقن أن ايمٝمٚمكم همٝمٜم٣م ىم٣مٞم٦م َمـ صم٣مٞم٤م اظمدفمكم, وايمد( 1

 ايمٝمٚمكم همٝمٜم٣م َمـ صم٣مٞم٤م اظمدفمك فمٙمٝمف, وفمعم اظمدفمل ايمٌٝمٛم٥م.

 أن همٝمٜم٣م أيامًٞم٣م َمـ اظمدفمكم َمع أهنؿ مل يُمٜمدوا ومل يروا زمٟمفمٝمٛمٜمؿ.( 9

امن َخًكم أن ايمٔم٣مدة دم إيامن أن سم٘مقن يٚمٝمٛم٣ًم واضمدة, وهٛم٣م ىمررت إي( 9

 1اهـ  يٚمٝمٛم٣ًم.

 بٝإ َراٖب ايعًُا٤ يف ايكطا١َ:
 ايمٔمٙمامء دم ايمٗم٣ًمَم٥م إلم ومقيمكم: اطمتٙمػ

 َممموفمٝم٥م ايمٗم٣ًمَم٥م وزمف يٗمقل اجلٚمٜمقر. إول: 

وهق ومقل حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد وأِب  (:642/ 6« )غا١ٜ اإلحهاّ»قاٍ ايطربٟ يف 

 قا ايمزٞم٣مد ورزمٝمٔم٥م وايمٙمٝم٧م وَم٣ميمؽ وايمُم٣مهمٔمل, وأمحد.
وَمٔمٙمقم أن ؽمٛم٥م (: 388/ 20« )اجملُٛع»قاٍ غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ يف 

عمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهَؿ ايمِمحٝمح٥م سمقاهمؼ َمذه٤م اظمدٞمٝمكم, ايمٛمٌل َص 

وَمذهٌٜمؿ أن يٌدأ دم ايمٗم٣ًمَم٥م زمتحٙمٝمػ اظمدفمكم, هم١من ضمدي٧م ايمٗم٣ًمَم٥م ضمدي٧م 

 قاشم٣مزم٦م. 
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 (.21/ 4) «الممتع الشرح» 
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ذه٤م إلم فمدم َممموفمٝم٥م ايمٗم٣ًمَم٥م وإهن٣م فم٣ٌمرة فمـ دفمقى َمـ ايمث٣مِن: 

اظمدفمك فمٙمٝمٜمؿ وم٣مل: ايمدفم٣موى ايمٌٝمٛم٥م فمعم اظمدفمل وايمٝمٚمكم فمعم َمـ أٞم٘مر و

ايمْمػمي: وهذا ومقل أهؾ ايمرأي وهق َمروي فمـ فمٚمر وايمُمٔمٌل, وايمٛمخٔمل 

 وزمف وم٣مل ايمثقري.

وهق ايمتقومػ فمـ احل٘مؿ زم٣ميمٗم٣ًمَم٥م, روي هذا فمـ ؽم٣ممل زمـ وهمٝمف ومقل شم٣ميم٧م 

فمٌداهلل, وأِب ومالزم٥م, وفمٚمر زمـ فمٌدايمٔمزيز, واحل٘مؿ زمـ فمتٝم٥ٌم وإيمٝمف َم٣مل 

 ايمٌخ٣مري.

 ٥م إلم ومًٚمكم: واطمتٙمػ ايمٗم٣مئٙمقن زم٣ميمَٗم٣ًمَم

 (: 911/ 9ش )ايمتٚمٜمٝمد»وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم دم 

أن َمـ أشم٦ٌم ايمٗم٣ًمَم٥م همريٗم٣من8 همْم٣مئٖم٥م وهؿ َم٣ميمؽ وايمُم٣مهمٔمل ومجٙم٥م ذيمؽ: 

وأمحد وايمٙمٝم٧م, ئمتػمون ايمُمٌٜم٥م يمٙمٌٝمٛم٥م وايمٙمقث وايمٙمْمخ وَم٣م نمٙم٤م فمعم ايمٔمٗمؾ 

وايمٓمـ همٜمؿ يْمٙمٌقن َم٣م يتْمرف زمف إلم ضمراؽم٥م ايمدَم٣مء ومل يْمٙم٤م أضمد َمٛمٜمؿ 

ة ايمٗم٣مؿمٔم٥م وإٓ ايمٔمٙمؿ ايمِمحٝمح ايمٌت٥م وه٠مٓء وأصح٣مهبؿ يٌدئقن ايمذيـ ايمُمٜم٣مد

 يدفمقن ايمدم زم٣مٕيامن دم دفمقى ايمدم.

ؿم٣مئٖم٥م أهؾ ايمٔمراق وايم٘مقهمٝمقن وأىمثر ايمٌٌميكم ُيٌقن ايمٗم٣ًمَم٥م ايمث٣مِن: 

وايمدي٥م يمقصمقد ايمٗمتٝمؾ فمعم أهؾ اظمقوع َم٣م ئمتػمون نمغم ذيمؽ وىمٙمٜمؿ يرى 

فمك فمٙمٝمٜمؿ َمع   قا ايمدي٥م دون اظمدفمكم, وىمٙمٜمؿ واضمد.إيامن فمعم اظمُده
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َمـ ضمدي٧م فمٌدايمرمحـ زمـ زمجٝمد  (:4696ش )ؽمٛمٛمف»وأطمرج أزمقداود دم 

َؿ ىمت٤م إلم ايمٝمٜمقد »رِض اهلل فمٛمف:  أن رؽمقل اهلل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

أٞمف ومد وصمد زمكم أـمٜمرىمؿ ومتٝمؾ, همدوه هم٘متٌقا حيٙمٖمقن زم٣مهلل َخًكم يٚمٝمٛم٣ًم َم٣م 

 .ش٣مهومتٙمٛم

أي أن احلدي٧م ايمذي أطمرصمف أزمق داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم ـم٣مهره أن ايمٝمٜمقد هؿ 

 ايمذيـ زمدأوا زم٣ميمٝمٚمكم.

  (:258/ 14« )ايتُٗٝد»قاٍ اإلَاّ ابٔ عبد ايرب زمح٘ اهلل تعاىل يف 

َؿ َمرؽمؾ.  قا فمٌدايمرمحـ زمـ زمجٝمد فمـ ايمٛمٌل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه
  (:646/ 6« )غا١ٜ األحهاّ» ٚقاٍ ايطربٟ يف

 َم٣م يٚمٛمٔمؽ أن سمٟمطمذ زمحدي٧م ازمـ زمجٝمد.وم٣مل ايمُم٣مهمٔمل: 

َؿ ومٙم٦م:  ٓ أفمٙمؿ أن ازمـ زمجٝمد ؽمٚمع َمـ ايمٛمٌل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

همٜمق َمرؽمؾ, ويمًٛم٣م ٞمث٦ٌم اظمرؽمؾ, وومد فمٙمٚم٦م أن ؽمٜماًل َمـ أصح٣مب ايمٛمٌل 

 ِف َوؽَمٙمهَؿ, وؽمٚمع َمٛمف, وؽم٣مق احلدي٧م همٟمطمذت زمف.َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِ 

َمـ ؿمريؼ فم٣ٌمي٥م زمـ رهم٣مفم٥م زمـ راهمع زمـ طمدي٨م  (:9694أطمرج أزمقداود )

, هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ َأْويمَِٝم٣مُؤُه إلَِم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه »وم٣مل:  ًٓ زمَِخْٝمػَمَ َْٞمَِم٣مِر ََمْٗمُتق ْٕ ـَ ا ٌََح َرصُمٌؾ َِم َأْص

يَمُ٘مْؿ ؾَم٣مِهَداِن َيُْمَٜمَداِن فَمعَم »َؿ هَمَذىَمُروا َذيمَِؽ يَمُف, هَمَٗم٣مَل: اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه 

اَم ُهْؿ ش وَمْتِؾ َص٣مضِمٌُِ٘مؿْ  ٙمِِٚمكَم, َوإِٞمه ًْ ـَ اظمُ ـْ شَمؿه َأضَمٌد َِم ْ َيُ٘م وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهلِل مَل
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ـْ َهَذا؟ وَم٣مَل: هَم٣مطْمَت٣مرُ  ُئقَن فَمعَم َأفْمَٓمَؿ َِم كَم, هَيُقُد, َووَمْد َُيْؼَمِ ًِ وا َِمٛمُْٜمْؿ ََخْ

ـْ فِمٛمِْدهِ  َؿ َِم  .شهَم٣مؽْمَتْحَٙمُٖمقُهْؿ, هَمَٟمزَمْقا هَمَقَداُه ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

وهذا احلدي٧م أيًّم٣م همٝمف أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومدم أيامن 

 َم٣م دم ايمِمحٝمحكم.اظمدفمك فمٙمٝمٜمؿ فمعم يٚمكم اظمدفمكم, وهذا أيًّم٣م ْخ٣ميمػ 

همٟميامن اظمدفمكم هل إولم, هم١من ٞم٘مؾ اظمدفمكم فمـ ايمٝمٚمكم, ضمٙمػ اظمدفمك 

 فمٙمٝمٜمؿ َخًكم يٚمٝمٛم٣ًم.

 (: 646/ 6« )غا١ٜ األحهاّ»قاٍ ستب ايدٜٔ ايطربٟ يف نتاب٘ 

فمك فمٙمٝمف ىم٣ًمئر ايمدفم٣موى8  ٌَداءة زم٣مظمُده وـم٣مهر هذا احلدي٧م يدل فمعم أن ايم

م سمٗمريره, أو ٞمٗمقل: يمٔمؾ ذيمؽ ىم٣من زمٔمد إٓ أن هذه إطم٣ٌمر ؤمٝمٖم٥م ىمام سمٗمد

فمل, ويدل فمعم ومقيمف َلؿ دم احلدي٧م دم ايمذي ومٌٙمف اؽمتحٗمقا  ايمٔمرض فمعم اظمُده

زمِمٝمٕم٥م إَمر ومل ئمرض فمٙمٝمٜمؿ ايمٝمٚمكم وهل ؽم٤ٌم آؽمتحٗم٣مق هم٘م٣من ذيمؽ 

 إضم٣ميم٥م فمعم فمرض سمٗمدم َمٛمف وإطم٣ٌمر َلؿ أن يًتحٗمقا اظم٣ٌمذة إيامن. 

ٌَٝمِّٛم٥َمِ سمَ »وومقيمف دم احلدي٧م إول:   ش:ْٟمسُمقَن زم٣ِميْم

أراد زم٣ميمٌٝمٛم٥م أيامن اظمدفمل َمع ايمٙمقث أو أراد ايمٌٝمٛم٥م اظمتٔم٣مرهم٥م, وم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل: 

همٙمام مل ي٘مـ فمٛمدهؿ فمرض فمٙمٝمٜمؿ إيامن, ىمام دم ايمرواي٥م ايمِمحٝمح٥م: همٙمام مل 

 . حيٙمٖمقا رده٣م فمعم ايمٝمٜمقد

 :بٝإ زد اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ع٢ً األحادٜح اييت تعازض اذتهِ بايكطا١َ
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 (: 325 - 322/ 6« )تٗرٜب ايطٓٔ»قاٍ ابٔ ايكِٝ يف 
وأَم٣م ضمدي٧م حمٚمد ازمـ راؾمد اظم٘محقرم, فمـ َم٘محقل8 أن رؽمقل اهلل َصعمه 

َؿ مل يٗمض دم ايمٗم٣ًمَم٥م زمٗمقد همٚمٛمٗمْمع اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه
(1)

. 

فمـ فمٌدايمرمحـ, فمـ ايمٗم٣مؽمؿ زمـ  ش:صم٣مَمٔمف»وأَم٣م َم٣م رواه ايمثقري دم 

ايمٗم٣ًمَم٥م سمقصم٤م ايمٔمٗمؾ, »ـ8 أن فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رِض اهلل فمٛمف وم٣مل: فمٌدايمرمح

 8 همٚمٛمٗمْمع َمقومقف.شوٓ سمُمٝمط ايمدم

وأَم٣م ضمدي٧م ايم٘مٙمٌل, فمـ أِب ص٣ميمح, فمـ ازمـ فم٣ٌمس َرِِضَ اهلُل فَمٛمُْٜماَم فمـ 

أٞمف اؽمتحٙمػ ايمٝمٜمقد َخًكم يٚمٝمٛم٣م شمؿ »ايمٛمٌل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهَؿ: 

شايمدي٥م صمٔمؾ فمٙمٝمٜمؿ
 (3)

, همال حيؾ ٕضمد َمٔم٣مرو٥م رواي٥م إئٚم٥م ايمثٗم٣مت زم٣ميم٘مٙمٌل 

 وأَمث٣ميمف.

وأَم٣م ضمدي٧م فمٚمر زمـ صٌٝمح, فمـ َمٗم٣مسمؾ زمـ ضمٝم٣من, فمـ صٖمقان, فمـ ازمـ 

إٞمام ومّمٝم٦م فمٙمٝم٘مؿ "اظمًٝم٤م, فمـ فمٚمر رِض اهلل فمٛمف دم ومّم٣مئف زمذيمؽ وومقيمف: 

"زمٗمّم٣مء ٞمٌٝم٘مؿ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهؿَ 
(2)

 . 

                                                           
 (.138/ 8« )الكبرل»أخرجو اإلماـ البيهقي في  (1)

 
 (.285/ 2« )المصنف»أخرجو اإلماـ ابن أبي شيبة في  (1)

 (.136/ 8« )الكبر ل»أخرجو اإلماـ البيهقي في  (3)
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همال ُيقز أيًّم٣م َمٔم٣مرو٥م إضم٣مدي٧م ايمث٣مزمت٥م َمـ ومد أمجع فمٙمامء احلدي٧م فمعم  

 سمرك آضمتج٣مج زمف وهق ازمـ صٌٝمح ايمذي مل يًٖمر ص٣ٌمح صدومف دم ايمرواي٥م.

وأَم٣م ضمدي٧م ؽمٖمٝم٣من زمـ فمٝمٝمٛم٥م, فمـ َمٛمِمقر, فمـ ايمُمٔمٌل8 أن فمٚمر زمـ 

8 اخلْم٣مب ىمت٤م دم ومتٝمؾ وصمد زمكم طمٝمقان, ووادفم٥م أن يٗم٣مس َم٣م زمكم ايمٖمريٗمكم

هم١ملم أهيام ىم٣من أومرب أطمرج َمٛمٜمؿ َخًكم رصماًل ضمتك يقاهمقه زمٚم٘م٥م, همٟمدطمٙمٜمؿ 

احلجر, شمؿ وم٢م فمٙمٝمٜمؿ زم٣ميمدي٥م, همٗم٣ميمقا: َم٣م ووم٦م أَمقايمٛم٣م أيامٞمٛم٣م وٓ أيامٞمٛم٣م 

 أَمقايمٛم٣م, همٗم٣مل فمٚمر: ىمذيمؽ إَمر.

ضمٗمٛم٦م زمٟميامٞم٘مؿ دَم٣مئ٘مؿ وٓ يْمؾ دم "وم٣مل فمٚمر رِض اهلل فمٛمف: ودم يمٖمظ: 

 "اَمرئ َمًٙمؿ
(1)

. 

  ايػافعٞ زمح٘ اهلل تعاىل: فكاٍ

وومد ومٝمؾ يمف هذا شم٣مزم٦م فمٛمدك؟ وم٣مل: ٓ إٞمام رواه ايمُمٔمٌل فمـ احل٣مرث 

 إفمقر.

أن ومتٝماًل وصمد زمكم ضمٝمكم »وأَم٣م ضمدي٧م أِب ؽمٔمٝمد اخلدري رِض اهلل فمٛمف: 

َؿ أن يٗم٣مس إلم أهيام أومرب همقصمد  همٟمَمر ايمٛمٌل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

                                                           
 (.132/ 8أخرجو اإلماـ البيهقي ) (2)
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شأضمد احلٝمكم زممم همٟميمٗمك ديتف فمٙمٝمٜمؿأومرب إلم 
(1)

همرواه أمحد دم َمًٛمده وهق  ,

 َمـ رواي٥م أِب إهائٝمؾ اظمالئل فمـ فمْمٝم٥م ايمٔمقدم وىمالُه٣م ؤمٝمػ.

يَمْق ُئْمَْمك ايمٛمه٣مُس زمَِدفْمَقاُهْؿ, »وأَم٣م ضمدي٧م ازمـ فم٣ٌمس رِض اهلل فمٛمٜمام: 

ـه ايْمٝمَ 
ْؿ, َويَم٘مِ فَمك َٞم٣مٌس ِدََم٣مَء ِرصَم٣مٍل َوَأَْمَقاََلُ ده فَمك فَمَٙمْٝمفِ َٓ َمتٖمؼ ش ِٚمكَم فَمعَم اظمُْده

 فمٙمٝمف.

 همٜمذا إٞمام يدل فمعم أٞمف ٓ ُئمْمك أضمد زمٚمجرد دفمقاه دم رصمؾ وٓ َم٣ميمف.

وأَم٣م دم ايمٗم٣ًمَم٥م همٙمؿ ئمط إويمٝم٣مء همٝمٜم٣م زمٚمجرد دفمقاهؿ, زمؾ زم٣ميمٌٝمٛم٥م وهل 

ـمٜمقر ايمٙمقث وأيامن َخًكم ٕن ايمدفمقى وـمٜمقر ايمٙمقث وضمٙمػ َخًكم زمٝمٛم٥م 

 أومقى. زمٚمٛمزيم٥م ايمُمٜم٣مدة أو

 . "أن ايمٝمٚمكم سم٘مقن دم صمٛم٣مزم٥م أومقى اظمتدافمٝمكم" ٚقاعد٠ ايػسع:

وَلذا يٗمِض يمٙمٚمدفمل زمٝمٚمٝمٛمف إذا ٞم٘مؾ اظمدفمك فمٙمٝمف ىمام ضم٘مؿ زمف ايمِمح٣مزم٥م 

يمٗمقة صم٣مٞمٌف زمٛم٘مقل اخلِمؿ اظمدفمل فمٙمٝمف وَلذا حي٘مؿ يمف زمٝمٚمٝمٛمف إذا أوم٣مم ؾم٣مهدا 

٣مٞم٤م اظمدفمكم واضمدا يمٗمقة صم٣مٞمٌف زم٣ميمُم٣مهد هم٣ميمٗمّم٣مء هب٣م دم ايمٗم٣ًمَم٥م َمع ومقة صم

 قازم٣ميمٙمقث ايمٓم٣مهر أولم وأضمرى. 

                                                           
 (.82 - 22/ 2أخرجو اإلماـ أحمد ) (1)
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أن مجٝمع إضم٣مدي٧م ايمتل سمدل فمعم أن ايمٝمٜمقد هؿ ايمذيـ  تًدص يٓا مما ضبل:

زمدأوا زم٣ميمٝمٚمكم, ىمٙمٜم٣م أضم٣مدي٧م ؤمٝمٖم٥م مل سمث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم 

 آيمف وؽمٙمؿ.

زمؾ ومد صم٣مء دم ايمِمحٝمحكم َم٣م ْخ٣ميمٖمٜم٣م, وهق أن ايمٌدء زم٣ميمٝمٚمكم ي٘مقن فمعم 

 كم, هم١من ٞم٘مؾ اظمدفمكم فمـ ايمٝمٚمكم, ضمٙمػ اظمدفمك فمٙمٝمٜمؿ.اظمدفم

ىمٝمػ يٌدأ هب٣م اظمدفمل, وهذا طمالف ضمدي٧م ازمـ فم٣ٌمس هم١من وم٣مل وم٣مئؾ: 

 رِض اهلل فمٛمٜمام اظمتٗمدم َمٔمٛم٣م.

 يٌدأ هب٣م اظمدفمل َٕمقر: ومٙمٛم٣م يمف: 

 : ًٓ أن ومتٝمٙمف ومتؾ دم هذه "يمٙمدفمقى ايمتل ادفم٣مه٣م دم ضمٗمٜمؿ, وهل ومقيمف: أو

 ."اظمحٙم٥م

وصمدت َم٣م ث ايمٓم٣مهر اظمقصمقد, إَم٣م فمداوة ـم٣مهرة ومديٚم٥م, وإَم٣م يمٙمقشم٣مٞمًٝم٣م: 

فمٛمدهؿ أٓت ايمتل وومع هب٣م ايمٗمتؾ, أو يمٗمقل ايمٗمتٝمؾ ومٌؾ أن يٚمقت 

زمٙمحٓم٣مت: ومتقم همالن زمـ همالن, وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م أٞمف دم َمثؾ هذا ايمقوم٦م دم 

ايمٕم٣ميم٤م ي٘مقن ىمالَمف صحٝمًح٣م8 ٕٞمف ْخُمك فمعم ٞمٖمًف َمـ فمٗم٣مب اهلل فمز 

عم ايم٘مذب دم َمثؾ هذه احل٣ميم٥م, وهق دم ؽمٝم٣مق اظمقت, أو وصمؾ, وٓ يتجرأ فم

 ٞمحق ذيمؽ َمـ إَمقر إطمرى.
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ذنس األحادٜح اييت ضاقٗا اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘ يف 
 ايكطا١َ: 

ُ٘ اهلُل ) َُ شَمٛم٣َم يَمْٝم٧ٌم,  (:1669قاٍ اإلَاّ َطًِ َزِح ـُ ؽَمِٔمٝمٍد, ضَمده شَمٛم٣َم وُمَتْٝم٥ٌَُم زْم ضَمده

ـْ حَيَْٝمك ـِ َأِِب ضَمْثَٚم٥َم  فَم ـْ ؽَمْٜمِؾ زْم ٣مٍر, فَم ًَ ـِ َي ـْ زُمَُمغْمِ زْم ـُ ؽَمِٔمٝمٍد, فَم وَم٣مَل  -َوُهَق ازْم

ـِ طَمِدي٨ٍم  ـْ َراهمِِع زْم ٦ٌُْم وَم٣مَل: َوفَم
ًِ :  –حَيَْٝمك: َوضَم َٓ اَُم وَم٣م رِض اهلل فمٛمٜمام َأهنه

ُٔمقِد زمْ » ًْ ـُ ََم ـِ َزْيٍد َوحُمَٝمَِِّم٥ُم زْم ـُ ؽَمْٜمِؾ زْم ٌُْداهلل زْم ـِ َزْيٍد, ضَمتهك إَِذا ىَم٣مَٞم٣م طَمَرَج فَم

ـَ ؽَمْٜمٍؾ وَمتِٝماًل,  ٌَْداهلل زْم وَم٣م دِم زَمْٔمِض ََم٣م ُهٛم٣َميمَِؽ, شُمؿه إَِذا حُمَٝمَِِّم٥ُم َُيُِد فَم زمَِخْٝمػَمَ سَمَٖمره

َِم٥ُم  َؿ ُهَق َوضُمَقيِّ ٌََؾ إلَِم َرؽُمقِل اهللِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه ـُ هَمَدهَمٛمَُف شُمؿه َأوْم زْم

ـِ  مْحَ ٌُْدايمره ـُ ؽَمْٜمٍؾ, َوىَم٣مَن َأْصَٕمَر ايْمَٗمْقِم, هَمَذَه٤َم فَم ـِ زْم مْحَ ٌُْدايمره ُٔمقٍد َوفَم ًْ ََم

َؿ:  ٌَْٝمِف, هَمَٗم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه ٌَْؾ َص٣مضِم َؿ وَم يمَِٝمَتَ٘مٙمه

« ْ , هَمَِمَٚم٦َم,ش ىَمػمِّ ِـّ ًِّ َؿ ََمَٔمُٜماَم, هَمَذىَمُروا  ايْمُ٘مػْمَ دِم ايم ٣ٌَمُه, َوسَمَ٘مٙمه َؿ َص٣مضِم هَمَتَ٘مٙمه

ْؿ:  ـِ ؽَمْٜمٍؾ, هَمَٗم٣مَل ََلُ ٌِْداهلل زْم َؿ ََمْٗمَتَؾ فَم يمَِرؽُمقِل اهلِل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ٌَُ٘مْؿ َأْو وَم٣مسمَِٙمُ٘مْؿ؟» َتِحٗمُّقَن َص٣مضِم ًْ كَم َيِٚمٝمٛم٣ًم هَمتَ ًِ ٙمُِٖمقَن ََخْ ٣ميُمقا: َوىَمْٝمَػ ومَ ش َأحَتْ

كَم َيِٚمٝمٛم٣ًم»َٞمْحٙمُِػ َومَلْ َٞمُْمَٜمْد؟! وَم٣مَل:  ًِ ُئُ٘مْؿ هَيُقُد زمَِخْٚم ٌَُؾ ش هَمُتػْمِ وَم٣ميُمقا: َوىَمْٝمَػ َٞمْٗم

َؿ  ٣مٍر؟! هَمَٙمامه َرَأى َذيمَِؽ َرؽُمقُل اهلِل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه َأْياَمَن وَمْقٍم ىُمٖمه

 .شَأفْمَْمك فَمْٗمَٙمفُ 
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ُف اهللُ: ووم ـُ َزْيٍد ٣مل َرمِحَ ٣مُد زْم شَمٛم٣َم مَحه ـُ فُمَٚمَر ايْمَٗمَقاِريِريُّ ضَمده ٌَْٝمُد اهلل زْم شَمٛمِل فُم وضَمده

ـِ  ـِ َأِِب ضَمْثَٚم٥َم َوَراهمِِع زْم ـْ ؽَمْٜمِؾ زْم ٣مٍر فَم ًَ ـِ َي ـْ زُمَُمغْمِ زْم ـُ ؽَمِٔمٝمٍد فَم شَمٛم٣َم حَيَْٝمك زْم ضَمده

ؿُ »طَمِدي٨ٍم رِض اهلل فمٛمف, احلدي٧م وهمٝمف:  ًِ قَن َِمٛمُْ٘مْؿ فَمعَم َرصُمٍؾ َِمٛمُْٜمْؿ  َيْٗم ًُ ََخْ

تِفِ  ْ َٞمُْمَٜمْدُه ىَمْٝمَػ َٞمْحٙمُِػ؟ وَم٣مَل: ش هَمُٝمْدهَمُع زمُِرَمه ُئُ٘مْؿ هَيُقُد زمَِٟمْياَمِن »وَم٣ميُمقا: َأَْمٌر مَل هَمُتػْمِ

كَم َِمٛمُْٜمؿْ  ًِ ٣مٌر, وَم٣مَل: هَمَقَداُه َرؽُمقُل اهللِ َص ش ََخْ عمه اهللهُ وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, وَمْقٌم ىُمٖمه

ٌَٙمِفِ  ـْ وِم َؿ َِم  .شفَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

شَمٛم٣َم  ووم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم: ِؾ ضَمده ـُ اظُمَٖمّمه شَمٛم٣َم زممِْمُ زْم شَمٛم٣َم ايْمَٗمَقاِريِريُّ ضَمده وضَمده

ـِ ايمٛمهٌِلِّ َص  ـِ َأِِب ضَمْثَٚم٥َم فَم ـْ ؽَمْٜمِؾ زْم ٣مٍر فَم ًَ ـِ َي ـْ زُمَُمغْمِ زْم ـُ ؽَمِٔمٝمٍد فَم عمه اهللهُ حَيَْٝمك زْم

َؿ َٞمْحَقُه.  فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ـُ فُمَٝمْٝمٛم٥ََم )ح(, ووم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  شَمٛم٣َم ؽُمْٖمَٝم٣مُن زْم شَمٛم٣َم فَمْٚمٌرو ايمٛمه٣موِمُد ضَمده ضَمده

ـْ حَيْ  ٣مِب َئْمٛمِل ايمثهَٗمِٖمله مَجِٝمًٔم٣م فَم ٌُْدايْمَقهه شَمٛم٣َم فَم ـُ اظمَُثٛمهك ضَمده ُد زْم شَمٛم٣َم حُمَٚمه ـِ وضَمده َٝمك زْم

ـِ َأِِب ضَمْثَٚم٥َم زمَِٛمْحِق ضَمِديثِِٜمْؿ. ـْ ؽَمْٜمِؾ زْم ٣مٍر فَم ًَ ـِ َي ـْ زُمَُمغْمِ زْم  ؽَمِٔمٝمٍد فَم

ُف اهللُ:  ـُ زماَِلٍل ووم٣مل َرمِحَ شَمٛم٣َم ؽُمَٙمْٝماَمُن زْم ـِ وَمْٔمٛم٤ٍَم ضَمده َٙمَٚم٥َم زْم ًْ ـُ ََم ٌُْداهلل زْم شَمٛم٣َم فَم ضَمده

 ًَ ـِ َي ـْ زُمَُمغْمِ زْم ـِ ؽَمِٔمٝمٍد فَم ـْ حَيَْٝمك زْم  ٣مٍر. فَم

ْؿ: احلدي٧م وهمٝمف:  ُف وَم٣مَل ََلُ َتِحٗمُّقَن وَم٣مسمَِٙمُ٘مْؿ َأْو »َأٞمه ًْ كَم َيِٚمٝمٛم٣ًم َوسَم ًِ ٙمُِٖمقَن ََخْ حَتْ

ٌَُ٘مؿْ  ُف وَم٣مَل: ش َص٣مضِم َٞم٣م, هَمَزفَمَؿ َأٞمه َٓ ضَمَيْ وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, ََم٣م ؾَمِٜمْدَٞم٣م َو
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كمَ » ًِ ُئُ٘مْؿ هَيُقُد زمَِخْٚم ٣مٍر؟! هَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م ش هَمُتػْمِ ٌَُؾ َأْياَمَن وَمْقٍم ىُمٖمه َرؽُمقَل اهللِ, ىَمْٝمَػ َٞمْٗم

 .شهمزفمؿ زمُمغم أن رؽمقل اهلل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهَؿ فمٗمٙمف َمـ فمٛمده

ـِ ووم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ـْ حَيَْٝمك زْم َٞم٣م ُهَُمْٝمٌؿ فَم ـُ حَيَْٝمك َأطْمػَمَ شَمٛم٣َم حَيَْٝمك زْم وضَمده

ـْ زُمَُم  ٣مٍر ٞمحقه.ؽَمِٔمٝمٍد فَم ًَ ـِ َي  غْمِ زْم

شَمٛم٣َم ووم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  شَمٛم٣َم َأِِب ضَمده ـِ ُٞمَٚمغْمٍ ضَمده ٌِْداهلل زْم ـُ فَم ُد زْم شَمٛم٣َم حُمَٚمه ضَمده

ـِ َأِِب ضَمْثَٚم٥َم  ـْ ؽَمْٜمِؾ زْم َْٞمَِم٣مِريُّ فَم ْٕ ٣مٍر ا ًَ ـُ َي شَمٛم٣َم زُمَُمغْمُ زْم ٌَْٝمٍد ضَمده ـُ فُم ؽَمِٔمٝمُد زْم

َْٞمَِم٣مِريِّ رِض اهلل فمٛمف ْٕ وُمقا »: ا ُه َأنه َٞمَٖمًرا َِمٛمُْٜمُؿ اْٞمَْمَٙمُٗمقا إلَِم طَمْٝمػَمَ هَمَتَٖمره ُف َأطْمػَمَ َأٞمه

ِدي٧َم َووَم٣مَل همِٝمِف: هَمَ٘مِرَه َرؽُمقُل اهلِل َصعمه  همِٝمَٜم٣م, هَمَقصَمُدوا َأضَمَدُهْؿ وَمتِٝماًل. َوؽَم٣مَق احْلَ

ٌْْمَِؾ َدََمُف, هَمقَ  َؿ َأْن ُي َدوَم٥مِ اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه ـْ إزِمِِؾ ايمِمه  .شَداُه َِم٣مَئ٥ًم َِم

ـُ فُمَٚمَر, ووم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  َٞم٣م زممِْمُ زْم ـُ ََمٛمُِْمقٍر, َأطْمػَمَ شَمٛمِل إؽِْمَحُؼ زْم ضَمده

ـِ  ـِ زْم مْحَ ٌِْدايمره ـُ فَم ٌُْداهلل زْم شَمٛمِل َأزُمق يَمْٝمعَم فَم ـَ َأَٞمٍس َيُٗمقُل: ضَمده وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم ََم٣ميمَِؽ زْم

ـْ ؽَمٜمْ  اِء ؽَمْٜمٍؾ, فَم ـْ ىُمػَمَ ـْ ِرصَم٣مٍل َِم ُه فَم ُف َأطْمػَمَ ـِ َأِِب ضَمْثَٚم٥َم رِض اهلل فمٛمف َأٞمه ِؾ زْم

 وَمْقَِمِف. 

٣م »هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهَؿ: همذىمر احلدي٧م وهمٝمف:  إَِمه

٣م َأْن ُي٠ْمِذُٞمقا زمَِحْرٍب  ٌَُ٘مْؿ, َوإَِمه َت٤َم َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف هَم٘مَ ش َأْن َيُدوا َص٣مضِم

٣م  ٌُقا: إِٞمه َؿ إيَِمْٝمِٜمْؿ دِم َذيمَِؽ, هَمَ٘مَت ََم٣م وَمَتْٙمٛم٣َمُه, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل  -َواهلل-َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

 : ـِ مْحَ ٌِْدايمره َِم٥َم َوحُمَٝمَِِّم٥َم َوفَم َقيِّ َؿ حِلُ ٙمُِٖمقَن أَ »َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه حَتْ
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َتِحٗمُّقَن َدَم َص٣مضِمٌُِ٘مْؿ؟ ًْ , وَم٣مَل: ش َوسَم َٓ وَم٣ميُمقا: ش هَمَتْحٙمُِػ يَمُ٘مْؿ هَيُقدُ »وَم٣ميُمقا: 

ـْ فِمٛمِْدِه. َؿ َِم ٙمِِٚمكَم. هَمَقاَداُه َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه ًْ قا زمُِٚم ًُ  يَمْٝم

  تًدص يٓا َٔ ضٛم زٚاٜات َطًِ:

ي٧م خمرصمف حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد رواه فمٛمف ايمٙمٝم٧م ومح٣مد زمـ زيد وزممم زمـ أن احلد

اظمٖمّمؾ, وازمـ فمٝمٝمٛم٥م وفمٌدايمقه٣مب ايمثٗمٖمل, وؽمٙمٝمامن زمـ زمالل, وهُمٝمؿ 

 ًٓ وَم٣ميمؽ, وهمٝمف: أن رؽمقل اهلل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمهَؿ صمٔمؾ إيامن أو

 فمعم اظمدفمكم وهؿ إٞمِم٣مر.

د فمعم ايمٌدء زم٣مظمدفمكم دم إيامن ازمـ إؽمح٣مق, وومد سم٣مزمع حيٝمك زمـ ؽمٔمٝم

 (.964/ 14ش )ايمتٚمٜمٝمد»ازمـ فمٌد ايمػم دم أطمرصمف و

َمـ ؿمريؼ إزمراهٝمؿ زمـ ؽمٔمد فمـ ازمـ إؽمح٣مق وم٣مل: همحدشمٛمل ايمزهري, فمـ 

ؽمٜمؾ زمـ أِب ضمثٚم٥م, وم٣مل ازمـ إؽمح٣مق: وضمدشمٛمل أيًّم٣م زمُمغم زمـ ي٣ًمر, فمـ 

قَن »ؽمٜمؾ رِض اهلل فمٛمف, همذىمر احلدي٧م وهمٝمف:  ٚمُّ ًَ ٙمُِٖمقَن فَمَٙمْٝمِف سُم وَم٣مسمَِٙمُ٘مْؿ شُمؿه حَتْ

ُؿ إيَِمْٝمُ٘مؿْ  ٙمه ًَ كَم َيِٚمٝمٛم٣ًم هَمُٝم ًِ همٗم٣ميمقا: ي٣م رؽمقل اهلل َم٣م ىمٛم٣م يمٛمحٙمػ فمعم َم٣م ٓ ش ََخْ

َٓ َئْمَٙمُٚمقَن يَمُف وَم٣مسماًِل, شُمؿه »ٞمٔمٙمؿ, وم٣مل:  كَم َيِٚمٝمٛم٣ًم:  ًِ هَمَٝمْحٙمُِٖمقَن يَمُ٘مْؿ زم٣ِمهللِ ََخْ

ـْ َدَِمفِ  ُءوَن َِم ي٣م رؽمقل اهلل َم٣م ىمٛم٣م يمٛمٗمٌؾ أيامن هيقد؟ َم٣م همٝمٜمؿ َمـ وم٣ميمقا: ش َيػْمَ

ايم٘مٖمر أفمٓمؿ َمـ أن حيٙمٖمقا فمعم إشمؿ! وم٣مل: همقداه رؽمقل اهلل َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف 

َؿ َمـ فمٛمده  .شَوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه
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ُ٘ اهلُل ) َُ ٌَْٝمدٍ (: 6898ٚقاٍ ايبدازٟ َزِح ـُ فُم شَمٛم٣َم ؽَمِٔمٝمُد زْم شَمٛم٣َم َأزُمق ُٞمَٔمْٝمٍؿ, ضَمده , ضَمده

٣مٍر:  ًَ ـِ َي ـْ زُمَُمغْمِ زْم ـَ إَْٞمَِم٣مِر ُيَٗم٣مُل يَمُف  -فَم ـُ َأِِب  -َزفَمَؿ َأنه َرصُماًل َِم ؽَمْٜمُؾ زْم

وُمقا همِٝمَٜم٣م, َوَوصَمُدوا  , هَمَتَٖمره ـْ وَمْقَِمِف اْٞمَْمَٙمُٗمقا إلَِم طَمْٝمػَمَ ُه: َأنه َٞمَٖمًرا َِم ضَمْثَٚم٥َم َأطْمػَمَ

ٌَٛم٣َم, وَم٣ميُمقا: ََم٣م وَمَتْٙمٛم٣َم َوَٓ َأضَمَدُهْؿ وَمتِٝماًل, َووَم٣ميُمقا يمِٙمهِذي ُوصمِ  َد همِٝمِٜمْؿ: وَمْد وَمَتْٙمُتْؿ َص٣مضِم

َؿ هَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م  فَمٙمِْٚمٛم٣َم وَم٣مسماًِل, هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا إلَِم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

, هَمَقصَمْدَٞم٣م َأضَمَدَٞم٣م وَمتِٝم هَمَٗم٣مَل ش ايمُ٘مػْمَ ايمُ٘مػْمَ »اًل, هَمَٗم٣مَل: َرؽُمقَل اهللِ ِ, اْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم إلَِم طَمْٝمػَمَ

ْؿ:  ـْ وَمَتَٙمفُ »ََلُ ٌَٝمِّٛم٥َِم فَمعَم ََم وَم٣ميُمقا: َٓ ش هَمَٝمْحٙمُِٖمقنَ »وَم٣ميُمقا: ََم٣م يَمٛم٣َم زَمٝمِّٛم٥ٌَم, وَم٣مَل: ش سَمْٟمسُمقَن زم٣ِميْم

ٌْْمَِؾ َٞمْرَى زمَِٟمْياَمِن ايمَٝمُٜمقِد. هَمَ٘مِرَه َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف وَ  َؿ َأْن ُي ؽَمٙمه

َدوَم٥مِ  ـْ إزِمِِؾ ايمِمه  .شَدََمُف, هَمَقَداُه َِم٣مَئ٥ًم َِم

 ه٘مذا ؽم٣مق احلدي٧م زمذىمر ايمٌٝمٛم٥م.

أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ؿمٙم٤م َمـ ايمٝمٜمقد وـم٣مهر احلدي٧م: 

 ايمٝمٚمكم, ومل يْمٙم٤م َمـ إٞمِم٣مر.

  :(158/ 19ايمًٛمـ وأشم٣مر )دم  قاٍ اإلَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل تعاىل

 .قارواي٥م ؽمٔمٝمد نمٙمط, وحيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد أضمٖمظ َمٛمف. وم٣مل َمًٙمؿ: 

وهذا حيتٚمؾ أن ٓ ْخ٣ميمػ رواي٥م حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد فمـ ووم٣مل: وم٣مل أمحد: 

زمُمغم, وىمٟمٞمف أراد زم٣ميمٌٝمٛم٥م أيامن اظمدفمكم َمع ايمٙمقث, ىمام همنه حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد, 
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رض فمٙمٝمٜمؿ أو ؿم٣ميمٌٜمؿ زم٣ميمٌٝمٛم٥م, ىمام دم هذه ايمرواي٥م, همٙمام مل ي٘مـ فمٛمدهؿ زمٝمٛم٥م فم

 إيامن, ىمام دم ايمروايتكم مجٝمًٔم٣م.

  (:120/ 8« )ايهرب٣»ٚقاٍ اإلَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف 

ـِ  ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم ٙمٌِؿ َِم ًْ ـْ َأِِب ُٞمَٔمْٝمٍؿ, َوَأطْمَرصَمُف َُم ِحٝمِح فَم ٌَُخ٣مِريُّ دِم ايمِمه َرَواُه ايْم

ـْ ؽَمِٔمٝمٍد, ُدوَن ؽِمَٝم٣موَم٥ِم ََمْتٛمِِف.  , فَم  ُٞمَٚمغْمٍ

ـِ ؽَمِٔمٝمٍد. َوإِ  ْؼ ََمْتٛمَُف ظمَُِخ٣ميَمَٖمتِِف ِرَواَي٥َم حَيَْٝمك زْم ًُ اَم مَلْ َي  ٞمه

َواَي٥ِم: وَم٣مَل  َٙم٥ِم ََم٣م وَم٣مَل دِم َهِذِه ايمرِّ ٣مِج دِم مُجْ جه ـُ احْلَ ٙمُِؿ زْم ًْ َونَمغْمُ َُمُْم٘مٍِؾ فَمعَم َُم

ـَ ؽَمِٔمٝمٍد َأضْمٖمَ  ٣مِظ َأنه حَيَْٝمك ازْم ٖمه ـَ احْلُ ـْ فَمَٗمَؾ ايمتهْٚمٝمِٝمَز َِم ٌَْٝمٍد ََم ـِ فُم ـْ ؽَمِٔمٝمِد زْم ُظ َِم

ْٖمِظ َِمٛمُْف.  ٣ٌَمزمِِف, هَمُٜمَق َأْولَم زم٣ِمحْلِ  َوَأْرهَمُع َِمٛمُْف ؾَمْٟمًٞم٣م دِم ؿَمِريِؼ ايْمِٔمْٙمِؿ َوَأؽْم

ْٝمُخ: ٣ميمُِػ ِرَواَي٥َم : -ايمٌٝمٜمٗمل -وَم٣مَل ايمُمه َٓ خُتَ ٦ْم ِرَواَي٥ُم ؽَمِٔمٝمٍد, هَمِٜمَل  َوإِْن َصحه

ـْ زَمُِمغمِ  ـِ ؽَمِٔمٝمٍد فَم ْقِث ىَماَم  حَيَْٝمك زْم َْياَمَن ََمَع ايمٙمه ْٕ ٌَٝمِّٛم٥َِم ا ُف وَمْد ُيِريُد زم٣ِميْم َٞمه ِٕ ٣مٍر,  ًَ ـِ َي زْم

َواَي٥ِم, شُمؿه َئْمِرُض  ٌَٝمِّٛم٥َِم ىَماَم دِم َهِذِه ايمرِّ ٌُُٜمْؿ زم٣ِميْم
ـُ ؽَمِٔمٝمٍد, َووَمْد ُيَْم٣ميمِ ُه حَيَْٝمك زْم َ هَمنه

ْقِث ىَماَم دِم  َْياَمَن ََمَع ُوصُمقِد ايمٙمه ْٕ َه٣م فَمعَم فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ا ـِ ؽَمِٔمٝمٍد, شُمؿه َيُردُّ  ِرَواَي٥ِم حَيَْٝمك زْم

 . َواَيَتكْمِ فِمكَم ىَماَم دِم ايمرِّ فَمك فَمَٙمْٝمِٜمْؿ فِمٛمَْد ُٞمُ٘مقِل اظُمده  قااظمُْده
  (:120/ 8ٚقاٍ اإلَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل تعاىل )
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وهذا حيتٚمؾ أن ٓ ْخ٣ميمٖمف رواي٥م حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد فمـ زمُمغم, وىمٟمٞمف أراد 

أيامن اظمدفمكم َمع ايمٙمقث, ىمام همنه حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد, وؿم٣ميمٌٜمؿ زم٣ميمٌٝمٛم٥م,  زم٣ميمٌٝمٛم٥م

 ىمام دم هذه ايمرواي٥م.

همٙمام مل ي٘مـ فمٛمدهؿ زمٝمٛم٥م فمرض فمٙمٝمٜمؿ إيامن, ىمام دم رواي٥م حيٝمك زمـ 

 قا ؽمٔمٝمد: همٙمام مل حيٙمٖمقا رده٣م إلم ايمٝمٜمقد, ىمام دم ايمروايتكم مجٝمًٔم٣م, واهلل أفمٙمؿ.
  تعاىل: ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهلل

وايمِمقاب رواي٥م اجلامفم٥م ايمذيـ هؿ أئٚم٥م أشم٣ٌمت أٞمف زمدأ زمٟميامن اظمدفمكم, همٙمام 

مل حيٙمٖمقا شمٛمك زم٣ميمٝمٜمقد, وهذا هق اظمحٖمقظ دم هذه ايمٗمِم٥م وَم٣م ؽمقاه وهؿ, 

 قا وزم٣مهلل ايمتقهمٝمؼ.
 أن أصح َم٣م دم ايم٣ٌمب هذه ايمرواي٥م, وهل رواي٥م حيل زمـ ؽمٔمٝمد. املِٗ:

  فمعم اظمدفمك فمٙمٝمٜمؿ, وهؿ ايمٝمٜمقد.أٞمف أضم٣مل ايمٝمٚمكمـم٣مهر اإلؽمٛم٣مد: 

 اإلَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ:  َٙا ذنسفٝهٕٛ ايتٛدٝ٘ 
إَم٣م أن حيٚمؾ فمعم أن حيٝمك زمـ ؽمٔمٝمد أضمٖمظ َمـ ؽمٔمٝمد زمـ زمُمغم, ورواي٥م 

وإَم٣م أن يذه٤م إلم مجع أمحد: وهق أن رواي٥م , ٝمد زمـ زمُمغم سم٘مقن ؾم٣مذةؽمٔم

ٝمد, وذيمؽ ٕن اظمراد زمٗمقيمف: ؽمٔمٝمد زمـ فمٌٝمد مل خت٣ميمػ رواي٥م حيٝمك زمـ ؽمٔم

 , أي َخًكم يٚمٝمٛم٣ًم.شأسمٟمسمقن زم٣ميمٌٝمٛم٥م»

َٛد بايَكطا١َ:  بٝإ حهِ ايَك
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ُف اهللُ دم  ـْ (: 968/ 7ش )اظمِمٛمػ»وم٣مل ازمـ أِب ؾمٝم٥ٌم َرمِحَ شَمٛم٣َم َوىمِٝمٌع, فَم ضَمده

ـِ َأِِب َُمَٙمْٝمَ٘م٥َم:  ـِ ازْم ـِ ؽَمَٙمَٚم٥َم, فَم ٣مِد زْم ٌِْدايْمَٔمِزيزِ "مَحه ـَ فَم زَمغْمِ َأنه فُمَٚمَر زْم ـَ ايمزُّ , َوازْم

٣مََم٥مِ  ًَ  . وهق صحٝمح."رِض اهلل فمٛمٜمام َأوَم٣مَدا زم٣ِميْمَٗم

ـِ ايْمَٗم٣مؽِمِؿ, ووم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  , فَم ُٔمقِديُّ ًْ شَمٛم٣َم اظمَ شَمٛم٣َم َوىمِٝمٌع, وَم٣مَل: ضَمده ضَمده

مَ "وَم٣مَل: وَم٣مَل فُمَٚمُر:  َٓ سُمُِمٝمُط ايمده اَم سُمقصِم٤ُم ايْمَٔمْٗمَؾ, َو ٣مََم٥َم إِٞمه ًَ . وهق "إِنه ايْمَٗم

 َمٛمٗمْمع.

 وافمٙمؿ أن يمٙمٔمٙمامء دم هذه اظمًٟميم٥م ومقيمكم:

ايمٗمقد هب٣م: وهق َمذه٤م َم٣ميمؽ وأمحد وايمُم٣مهمٔمل دم ايمٗمديؿ, وزمف وم٣مل إول: 

فمٌداهلل زمـ ايمززمغم, وضم٘مؿ زمف دم أي٣مَمف, وهق ومقل فمٚمر زمـ ايمٔمزيز وديمٝمٙمف 

تِفِ », وهمٝمف: ٚم٥مثضمدي٧م ازمـ أِب ضم  قد. ئمٛمل: ايمٗمش هَمُٝمْدهَمُع إيَِمْٝمُ٘مْؿ زمُِرَمه

َتِحٗمُّقَن َدَم َص٣مضِمٌُِ٘مؿْ »ودم يمٖمظ:  ًْ  ش. هَمَت

وروى فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م فمـ أزمٝمف فمـ صمده رِض اهلل فمٛمٜمام8 أن ايمٛمٌل َصعمه 

َؿ ومتؾ زم٣ميمٗم٣ًمَم٥م رصماًل َمـ زمٛمل ٞمي زمـ َم٣ميمؽ, وٕن َم٣م  اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

 شم٦ٌم زمف ايمٗمتؾ سمٔمٙمٗم٦م زمف أضم٘م٣مَمف, ىم٣ميمٌٝمٛم٥م.

وهق َمذه٤م ايمُم٣مهمٔمل دم اجلديد, وَمروي فمـ فمٚمر, وهق : ايمٗمقل ايمث٣مِن

َمذه٤م أِب ضمٛمٝمٖم٥م أٞمف ٓ ومقد دم ايمٗم٣ًمَم٥م, وَت٤م هب٣م ايمدي٥م, واؽمتديمقا زمحدي٧م 

ٌَُ٘مْؿ, َأْو سَمْٟمَذُٞمقا زمَِحْرٍب »ؽمٜمؾ زمـ أِب ضمثٚم٥م, وهمٝمف:  ٣م َأْن سَمُدوا َص٣مضِم همدل ش إَِمه
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يمٗم٣ًمَم٥م سمقصم٤م فمعم وصمقب ايمدي٥م دون ايمٗمقد, وايمذي يٓمٜمر واهلل أفمٙمؿ: أن ا

 1اهـ ايمٗمقد دم ومتؾ ايمٔمٚمد, وسمقصم٤م ايمدي٥م دم ومتؾ اخلْمٟم.

  (:249/ 14« )ايتُٗٝد»قاٍ اإلَاّ أبٛ عُس زمح٘ اهلل تعاىل يف 

٣م َأْن »ٓ ضمج٥م ظمـ صمٔمؾ ومقيمف دم هذا احلدي٧م:  ٌَُ٘مْؿ, َوإَِمه ٣م َأْن َيُدوا َص٣مضِم إَِمه

 ضمج٥م دم إزمْم٣مل ايمٗمقد زم٣ميمٗم٣ًمَم٥م. ش, َيْٟمَذُٞمقا زمَِحْرٍب 

َتِحٗمُّقَن َدَم َص٣مضِمٌُِ٘مؿْ »ٕن ومقيمف همٝمف:  ًْ ٙمُِٖمقا َوسَم يدل فمعم ايمٗمقد هم١من ش حَتْ

َم٣م ُي٤م زمدم ص٣مضمٌ٘مؿ وهل ايمدي٥م ش َدَم َص٣مضِمٌُِ٘مؿْ »ادفمك َمدع أٞمف أراد زمٗمقيمف: 

 قا همٗمد ادفمك زم٣مؿمٛم٣م ٓ ديمٝمؾ فمٙمٝمف, وايمٓم٣مهر همٝمف ايمٗمقد, واهلل أفمٙمؿ.
ُف اهللُ:  شَمٛمَ وم٣مل ازمـ أِب ؾمٝم٥ٌم َرمِحَ ـِ ضَمده ـْ فَمْٚمٍرو, فَم ـُ ضَمْرٍب, فَم اَلِم زْم ًه ٌُْد ايم ٣م فَم

 : ـِ ًَ ُولَم مَلْ َيُ٘مقُٞمقا َيْٗمُتُٙمقَن "احْلَ ْٕ اَمفَم٥َم ا َأنه َأزَم٣م زَمْ٘مٍر, َوفُمَٚمَر رِض اهلل فمٛمف, َواجْلَ

٣مََم٥مِ  ًَ  . وهق َمٛمٗمْمع."زم٣ِميْمَٗم

ـِ زمْ ووم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ًَ ـِ احْلَ ضِمٝمِؿ, فَم ٌُْد ايمره شَمٛم٣َم فَم ـْ ضَمده ـِ فَمْٚمٍرو, فَم

ـْ إزِْمَراِهٝمَؿ, وَم٣مَل:  ٣مََم٥ِم صَمْقرٌ "هُمَّمْٝمٍؾ, فَم ًَ  ."ايْمَٗمَقُد زم٣ِميْمَٗم

وهق ىمام سمرى ومقل يمت٣مزمٔمل, وهق َمردود زمٚمـ أشم٦ٌم ايمٗمقد زم٣ميمٗم٣ًمَم٥م, وهؿ 

 . ازمـ ايمززمغم رِض اهلل فمٛمٜمام, وفمٚمر زمـ ايمٔمزيز رمحف اهلل سمٔم٣ملم, ىمام سمٗمدم

                                                           
1

 (.11/ 11) «الكبٌر الحاوي» 
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شَمٛم٣َم حُمَ ووم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ـْ وَمَت٣مَدَة, ضَمده شَمَٛم٣م ؽَمِٔمٝمٌد, فَم , وَم٣مَل: ضَمده ـُ زممِْمٍ ُد زْم ٚمه

٣م"وَم٣مَل:  َٓ ُيَٗم٣مُد هِبَ َي٥َم, َو ٣م ايمدِّ َتِحٗمُّقَن هِبَ ًْ ٣مََم٥ُم َي ًَ  وإشمر صحٝمح.. "ايْمَٗم

شَمٛم٣َم ؽَمِٔمٝمٌد, وَم٣مَل: ووم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  , وَم٣مَل: ضَمده ـُ زممِْمٍ ُد زْم شَمٛم٣َم حُمَٚمه ضَمده

شَمٛم٣َم أَ  , وَم٣مَل: ضَمده ـِ ايمٛمهَخِٔملِّ , فَم َٓ ُيَٗم٣مُد "زُمق ََمْٔممَمٍ َي٥ُم َو ٣م ايمدِّ َتَحؼُّ هِبَ ًْ ٣مََم٥ُم ُي ًَ ايْمَٗم

٣م  ."هِبَ

ـِ ووم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ـِ َأِِب ِذْئ٤ٍم, فَم ـِ ازْم ك, فَم ًَ ـُ فِمٝم ـُ زْم شَمٛم٣َم ََمْٔم ضَمده

, وَم٣مَل:  ْهِريِّ ٓه َواضِمٌد "ايمزُّ ٣مََم٥ِم إِ ًَ  ."َٓ ُيْٗمَتُؾ زم٣ِميْمَٗم

ُف اهللُ: ووم شَمٛم٣َم ٣مل َرمِحَ ـِ َأِِب فُمْثاَمَن, وَم٣مَل: ضَمده ٣مِج زْم جه ـِ احْلَ ـُ فُمَٙمٝمه٥َم, فَم شَمٛم٣َم ازْم ضَمده

يَرُه  ٌِْدايْمَٔمِزيِز َأزْمَرَز َهِ ـَ فَم ـْ َأِِب وِماَلزَم٥َم: َأنه فُمَٚمَر زْم َأزُمق َرصَم٣مٍء, ََمْقلَم َأِِب وِماَلزَم٥َم, فَم

٣مََم٥ِم؟ "ْؿ, هَمَدطَمُٙمقا فَمَٙمْٝمِف, هَمَٗم٣مَل: َيْقًَم٣م يمِٙمٛمه٣مِس, شُمؿه َأِذَن َلَُ  ًَ ََم٣م سَمُٗمقيُمقَن دِم ايْمَٗم

٣م  ٣م ضَمؼٌّ َووَمْد َأوَم٣مَدْت هِبَ ٣مََم٥ُم ايْمَٗمَقُد هِبَ ًَ هَمَٟمَو٤مه ايمٛمه٣مُس, هَمَٗم٣ميُمقا: َٞمُٗمقُل: ايْمَٗم

َٙمَٖم٣مءُ   .أطمرصمف ايمٌخ٣مري وومد سمٗمدم. "اخْلُ

ََٚضًَّ  ِ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ  َِ يًكطا١َ ٚقطاؤٙ بٗا:بٝإ إقساز زضٍٛ اهلل َص٢ًَّ ايًَّ
ُف اهلُل ) ـُ (: 1851وم٣مل اإلَم٣مم َمًٙمؿ َرمِحَ شَمٛمِل َأزُمق ايمْمه٣مِهِر, َوضَمْرََمَٙم٥ُم زْم ضَمده

ِِن  ـُ َوْه٤ٍم, َأطْمػَمَ َٞم٣م ازْم شَمٛم٣َم, ووَم٣مَل ضَمْرََمَٙم٥ُم: َأطْمػَمَ حَيَْٝمك, وَم٣مَل َأزُمق ايمْمه٣مِهِر: ضَمده

ِِن َأزمُ  ـِ ؾِمَٜم٣مٍب, َأطْمػَمَ ـِ ازْم ٣مٍر ُيقُٞمُس, فَم ًَ ـُ َي , َوؽُمَٙمْٝماَمُن زْم ـِ مْحَ ٌِْدايمره ـُ فَم ق ؽَمَٙمَٚم٥َم زْم

ـْ  ـْ َرصُمٍؾ َِم َؿ, فَم ََمْقلَم ََمْٝمُٚمقَٞم٥َم َزْوِج ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه
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َْٞمَِم٣مرِ  ْٕ ـَ ا َؿ َِم َأنه َرؽُمقَل »: َأْصَح٣مِب َرؽُمقِل اهللِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

٣مََم٥َم فَمعَم ََم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم فَمَٙمْٝمِف دِم  ًَ َؿ َأوَمره ايْمَٗم اهللِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

٣مِهٙمِٝمه٥مِ   .شاجْلَ

ُ٘ اهلُل يف  َُ   (:18/ 5« )املفِٗ»قاٍ اإلَاّ ايكسطيب َزِح

َمـ  وـم٣مهر هذا أٞمهف يٗمقل هب٣م, وهذا احلدي٧م أيًّم٣م ضمج٥م يمٙمجٚمٜمقر فمعم

َؿ وصمَد ايمٛم٣مس  أٞم٘مر ايمٔمٚمؾ هب٣م8 هم١من ـم٣مهره: أٞمهف َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه

ه٣م فمعم َم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف,  فمعم فمٚمؾ, همٙمامه أؽمٙمٚمقا, واؽمتٗمؾ زمتٌٙمٝمغ إضم٘م٣مم أومره

 همِم٣مر ذيمؽ ضم٘مام ذفمٝم٣ًّم ُئمٚمؾ فمٙمٝمف, وحي٘مؿ زمف.

ٚمٙمقٞمف همٝمٜم٣م, يم٘مـ ُي٤م أن يٌح٧م فمـ ىمٝمٖمٝم٥م فمٚمٙمٜمؿ ايمذي ىم٣مٞمقا ئم

وذوؿمٜمؿ ايمتل اؾمؼمؿمقه٣م, همٝمٔمٚمؾ هب٣م َمـ صمٜم٥م إومرار ايمٛمٌل َصعمه اهللهُ فَمَٙمٝمِْف 

َؿ فمٙمٝمٜم٣م, ٓ َمـ صمٜم٥م آومتداء زم٣مجل٣مهٙمٝم٥م همٝمٜم٣م.   قاَوفَمعَم آيمِِف َوؽَمٙمه
ّٓا:  بٝإ حهِ إذا مل تبًؼ ايكطا١َ مخطني ميٝ

ًكم ىمرر احل٘مؿ أهنؿ حيٙمٖمقا َخًكم يٚمٝمٛم٣ًم, هم١من ىم٣من فمددهؿ أومؾ َمـ َخو

وإن ىم٣من احل٣ميمػ واضمد ىمرر َخًكم  ؿ إيامن ضمتك سمِمغم َخًكم يٚمٝمٛم٣ًمزمٔمّمٜم

 يٚمٝمٛم٣ًم.

ـِ (: 95669ش )اظمِمٛمػ»وم٣مل ازمـ أِب ؾمٝم٥ٌم دم  ـْ حَيَْٝمك زْم ـُ فُمَٙمٝمه٥َم, فَم شَمٛم٣َم ازْم ضَمده

ٌِْداهللِ, َيُٗمقُل  ـَ فَم َ زْم َ وَمقْ  -َأِِب إؽِْمَح٣مَق, وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم ؽَم٣ممِل ـْ زَمٛمِل َووَمْد سَمَٝمنه ٌم َِم
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٣مََم٥ِم  ًَ ٣ٌَمَد اهلِل يَمَٗمْقٌم حَيْٙمُِٖمقَن فَمعَم ََم٣م مَلْ "هَمَٗم٣مَل:  -يَمْٝم٧ٍم يمَِٝمْحٙمُِٖمقا ايْمَٕمَد دِم ايْمَٗم َي٣م يَمِٔم

ْ َيُْمَٜمُدوُه, َويَمْق ىَم٣مَن رِم  وُه َومَل ْ حَيُْيُ ٌء  -َأْو إرَِمه  -َيَرْوُه َومَل ََْمِر َرْ ْٕ ـَ ا َِم

ٌُْتُٜمْؿ َأْو يَمٛمَ  ْؿ ؾَمَٜم٣مَدةً يَمَٔم٣موَم , َوََم٣م وَمٌِْٙم٦ُم ََلُ ًٓ َٔمْٙمُتُٜمْؿ َٞمَ٘م٣م . وإشمر "َ٘مْٙمُتُٜمْؿ َأْو جَلَ

ايمتٌٝم٣من دم أضم٘م٣مم خمٙمص َم٣م ومررٞم٣مه دم ىمت٣مزمٛم٣م: واحلٚمد هلل همٜمذا , صحٝمح

 . إيامن

  ********** 
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 ]بيان األصل في القسامة[

ـْ ) – 1911 ـِ َأِِب ضَمْثَٚم٥َم رِض اهلل فمٛمففَم اِء » :ؽَمْٜمِؾ زْم ـْ ىُمػَمَ ـْ ِرصَم٣مٍل َِم فَم

ـْ صَمْٜمٍد  ُٔمقٍد طَمَرصَم٣م إلَِم طَمْٝمػَمَ َِم ًْ ـَ ََم ـَ ؽَمْٜمٍؾ وحُمَٝمَِِّم٥َم زْم ٌَْد اهللهِ زْم وَمْقَِمِف, َأنه فَم

 , ـِ ؽَمْٜمِؾ وَمْد وُمتَِؾ, َوؿُمِرَح دِم فَمكْمٍ ٌَْد اهللهِ زْم ْؿ, هَمُٟميِتَ حَمَٝمَِِّم٥ُم هَمُٟمطْمػِمَ َأنه فَم َأَص٣مهَبُ

ٌََؾ ُهَق َوَأطُمقُه  هَمَٟمسَمك هَيُقَد, هَمَٗم٣مَل: َأْٞمُتْؿ َواهللهِ وَمَتْٙمُتُٚمقُه. وَم٣ميُمقا: َواهللهِ ََم٣م وَمَتْٙمٛم٣َمُه, هَمَٟموْم

َؿ, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  ـُ ؽَمْٜمٍؾ, هَمَذَه٤َم حُمَٝمَِِّم٥ُم يَمَٝمَتَ٘مٙمه ـِ زْم مْحَ ٌُْد ايمره َِم٥ُم َوفَم  -ضُمَقيِّ

ْ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ْ ىَمػمِّ َؿ ش ىَمػمِّ َِم٥ُم, شُمؿه سَمَ٘مٙمه َؿ ضُمَقيِّ , هَمتََ٘مٙمه ـه ًِّ ُيِريُد: ايم

ٌَُ٘مْؿ, »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -حُمَٝمَِِّم٥ُم, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  ٣م َأْن َيُدوا َص٣مضِم إَِمه

٣م َأْن َيْٟمَذُٞمقا زمَِحْرٍب  ٣م وَ ش. َوإَِمه ٌُقا: إِٞمه اهللهِ ََم٣م هَمَ٘مَت٤َم إيَِمْٝمِٜمْؿ دِم َذيمَِؽ ]ىمَِت٣مزًم٣م[. هَمَ٘مَت

ـَ ؽَمْٜمٍؾ:  ـِ زْم مْحَ ٌِْد ايمره َِم٥َم, َوحُمَٝمَِِّم٥ُم, َوفَم َقيِّ ٙمُِٖمقَن, »وَمَتْٙمٛم٣َمُه, هَمَٗم٣مَل حِلُ َأحَتْ

ٌَُ٘مؿْ  َتِحٗمُّقَن َدَم َص٣مضِم ًْ . وَم٣مَل: ش ?َوسَم َٓ وَم٣ميُمقا: ش ?هَمَتْحٙمُِػ يَمُ٘مْؿ هَيُقدُ »وَم٣ميُمقا: 

ٙمِِٚمكَم هَمَقَداُه َرؽُمقَل اهللهِ  ًْ قا َُم ًُ ٌََٔم٧َم  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -يَمْٝم ـْ فِمٛمِْدِه, هَم َِم

َراُء  شإيَِمْٝمِٜمْؿ ََم٣مَئ٥َم َٞم٣موَم٥ٍم. وَم٣مَل ؽَمْٜمٌؾ: هَمَٙمَٗمْد َرىَمَّمْتٛمِل َِمٛمَْٜم٣م َٞم٣موَم٥ٌم مَحْ
 (1)

 (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـْ ) – 1919 َْٞمَِم٣مِر َوفَم ْٕ ـْ ا صعم  -َأنه َرؽُمقَل اهللهِ »رِض اهلل فمٛمف: َرصُمٍؾ َِم

٣م  -وؽمٙمؿ  اهلل فمٙمٝمف ٣مِهٙمِٝمه٥ِم, َووَم٢َم هِبَ ٣مََم٥َم فَمعَم ََم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم فَمَٙمْٝمِف دِم اجْلَ ًَ َأوَمره ايْمَٗم

                                                           
 (.5( )1552(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )8123أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)
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فَمْقُه فَمعَم  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َرؽُمقُل اهللهِ  َْٞمَِم٣مِر دِم وَمتِٝمٍؾ اده ْٕ ـَ ا زَمكْمَ َٞم٣مٍس َِم

شايْمَٝمُٜمقدِ 
 (1)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه َُم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜجني يبٝإ إٔ األصٌ يف ايكطا١َ ايط١ٓ 
 ايٓب١ٜٛ ايجابت١ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ.

 وومد سمٗمدم ايم٘مالم فمعم همٗمف احلدي٧م دم أول ايم٣ٌمب.

ـِ َأِِب ضَمْثَٚم٥مَ »قولُ:  ـْ ؽَمْٜمِؾ زْم  ش.فَم

 فمٚمرو زمـ احل٣مرث زمـ شم٥مضم٣مر زمـ جمدفم٥م زمـ فمدي زمـ فم٣مَمر زمـ ؽم٣مفمدة زمـا

 .إوّد  إٞمِم٣مريّ  إوس زمـ َم٣ميمؽ زمـ

 وهق إٞمِم٣مري رِض اهلل فمٛمف.

اِء وَمْقَِمِف »قولُ:  ـْ ىُمػَمَ ـْ ِرصَم٣مٍل َِم  . شفَم

أي أن ىمؾ ؿم٣مئٖم٥م ضمدشم٦م ؿم٣مئٖم٥م أطمرى, أو أن ايمٗمِم٥م اؾمتٜمرت زمٝمٛمٜمؿ 

 همحدشمقه هب٣م.

 واإلهب٣مم هٛم٣م ٓ يي َٕمريـ: 

 ويمٝمس دم اإلؽمٛم٣مد.أٞمف دم اظمتـ إَمر إول: 

                                                           
 ا الحافظ ىنا.(, كىما عنده ركايتاف جمعهم1586أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (1)
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أن اإلهب٣مم دم ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ, وايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل إَمر ايمث٣مِن: 

 فمٛمٜمؿ ىمٙمٜمؿ فمدول شمٗم٣مت.

ـَ ؽَمْٜمؾٍ »قولُ:  ٌَْد اهللهِ زْم  ش. َأنه فَم

 وهق أٞمِم٣مري رِض اهلل فمٛمف.

ُٔمقدٍ »قولُ:  ًْ ـَ ََم  ش. وحُمَٝمَِِّم٥َم زْم

 اخلزرج زمـ احل٣مرث ـزم ضم٣مرشم٥م زمـ جمدفم٥م زمـ فمديّ  زمـ فم٣مَمر زمـ ىمٔم٤م زمـا

 .إٞمِم٣مريّ  إوس زمـ َم٣ميمؽ زمـ فمٚمرو زمـ

 ش. طَمَرصَم٣م إلَِم طَمْٝمػَمَ »قولُ: 

 وىم٣مٞم٦م طمٝمػم دم صٙمح َمع اظمًٙمٚمكم.

ؿْ »قولُ:  ـْ صَمْٜمٍد َأَص٣مهَبُ  . شَِم

  أي َمـ ومٙم٥م وضم٣مصم٥م.

ـِ ؽَمْٜمِؾ وَمْد وُمتَِؾ »قولُ:  ٌَْد اهللهِ زْم  .شهَمُٟميِتَ حَمَٝمَِِّم٥ُم هَمُٟمطْمػِمَ َأنه فَم

ٕهنؿ سمٖمرومقا دم طمٝمػم, هم٘مؾ واضمد َمٛمٜمؿ ذه٤م إلم ؿم٣مئٖم٥م َمـ ؿمقائػ 

 ٞمخٙمف, أو إلم ؿم٣مئٖم٥م َمـ ؿمقائػ زمٝمقسمف.

 . شَوؿُمِرَح دِم فَمكْمٍ »قولُ: 

أي ؿمرح ايمٗمتٝمؾ وهق فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمؾ رِض اهلل فمٛمف دم فمكم َم٣مء, وهذا 

 يمٙمتٔمٚمٝم٥م فمعم ومتٙمف, ىمام يٖمٔمؾ ذيمؽ ىمثغم َمـ اظمجرَمكم.
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 ش.قدَ هَمَٟمسَمك هَيُ »قولُ: 

 أي حمٝمِم٥م رِض اهلل فمٛمف إلم ايمٝمٜمقد.

 . "شَأْٞمُتْؿ َواهللهِ وَمَتْٙمُتُٚمقهُ »هَمَٗم٣مَل: "قولُ: 

 احلٙمػ فمعم ايمٓمـ ايمراصمح8 ٕٞمف ىم٣من يٚمًم زمكم ـمٜمراٞمٝمٜمؿ. فيُ:

وأن ذيمؽ يمٝمس زمٝمٚمكم نمٚمقس, وٓ يٙمزَمف دم ذيمؽ ىمٖم٣مرة8 ٕٞمف ضمٙمػ فمعم 

ًٙمٚمكم وايمٝمٜمقد, وىمقن َم٣م سمرصمح فمٛمده َمـ ايمٗمرائـ, وهل: ايمٔمداوة زمكم اظم

 اظمٗمتقل ىم٣من فمٛمدهؿ دم طمٝمػم.

 . أي أن ايمٗم٣مسمؾ َمٛم٘مؿش: ومتٙمتٚمقه »وَمٔمٛمك ومقيمف: 

 ."شَواهللهِ ََم٣م وَمَتْٙمٛم٣َمهُ »وَم٣ميُمقا: "قولُ: 

ىمذب ايمٝمٜمقد دم ايمٝمٚمكم, وأهنؿ أهؾ نمدر وطمٝم٣مٞم٥م وىمذب  فيُ:

 ئمٙمٚمقن. فمعم ايم٘مذب وهؿواؽمتخٖم٣مف زم٣مهلل فمز وصمؾ ضمٝم٧م أهنؿ حيٙمٖمقن 

ـُ ؽَمْٜمٍؾ, هَمَذَه٤َم حُمَٝمَِِّم٥ُم » قولُ: ـِ زْم مْحَ ٌُْد ايمره َِم٥ُم َوفَم ٌََؾ ُهَق َوَأطُمقُه ضُمَقيِّ هَمَٟموْم

 ش. يَمَٝمَتَ٘مٙمهؿَ 

 ذه٤م َمٔمف.ومد ىم٣من فم٣ممل زم٣ميمٗمِم٥م وضمٝم٧م أٞمف 

ْ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ:  ْ ىَمػمِّ ـه ش ىَمػمِّ ًِّ  ش.ُيِريُد: ايم

غم, وأٞمف إولم دم ايمتٗمديؿ دم ىمثغم َمـ إَمقر, وهذا دم اضمؼمام ايم٘مٌ فيُ:

 ايمٕم٣ميم٤م.
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ٝمٗمدم يمٙمٚمِمٙمح٥م همإٓ إذا وصمد نمغمه أفمٙمؿ, وأضمذق دم ايم٘مالم وايمٌٝم٣من, 

 ايمراصمح٥م.

َِم٥مُ »قولُ:  َؿ ضُمَقيِّ  ش. هَمَتَ٘مٙمه

أي دم ايمٗمّمٝم٥م وذضمٜم٣م يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ8 ٕٞمف ىم٣من 

 يمٌٝم٣من وايمتقوٝمح.إىمػم ؽمٛم٣ًم, وإفمٙمؿ دم ا

َؿ حُمَٝمَِِّم٥مُ »قولُ:   ش. شُمؿه سَمَ٘مٙمه

 .ذىمره أطمقه أو َمتٚمؿ ظم٣م هم٣مسمف  ٣مَم٠مىمدة ظمأي سم٘مٙمؿ 

ٌَُ٘مْؿ, »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ:   ٣م َأْن َيُدوا َص٣مضِم إَِمه

٣م َأْن َيْٟمَذُٞمقا زمَِحْرٍب   ش. َوإَِمه

اظمٗمتقل, وإَم٣م سم٘مقن احلرب زمٝمٛمٛم٣م أي إَم٣م أن يدهمٔمقا ايمدي٥م يمِم٣مضمٌ٘مؿ 

 وزمٝمٛمٜمؿ.

ويمٝمس دم هذا سف يمٙمٗم٣ًمَم٥م, ىمام سمٗمدم ىمالم اإلَم٣مم ازمـ فمٌد ايمػم رمحف اهلل 

 سمٔم٣ملم.

 وصمقب ايمًٔمل دم ذَم٥م اظمًٙمٚمكم, وأهن٣م ٓ هتدر. وفيُ:

 ش. هَمَ٘مَت٤َم إيَِمْٝمِٜمْؿ دِم َذيمَِؽ ]ىمَِت٣مزًم٣م[»قولُ: 

زمام ُي٤م فمٙمٝمٜمؿ دم ايمٗمّمٝم٥م,  َممموفمٝم٥م ايم٘مت٣مزم٥م إلم اخلِمقم وإفمالَمٜمؿ فيُ:

 .ويُمٜمدوا جمٙمس احل٘مؿ 
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٣م َواهللهِ ََم٣م وَمَتْٙمٛم٣َمهُ »قولُ:  ٌُقا: إِٞمه  ش. هَمَ٘مَت

 . َممموفمٝم٥م ايمٔمٚمؾ زم٣ميم٘مت٣مزم٥م فيُ:

ـَ ؽَمْٜمؾٍ »قولُ:  ـِ زْم مْحَ ٌِْد ايمره َِم٥َم, َوحُمَٝمَِِّم٥ُم, َوفَم َقيِّ  .شهَمَٗم٣مَل حِلُ

 وومد ىم٣مٞمقا هؿ اظمدفمكم, وهؿ أهؾ ايمٗمتٝمؾ.

ٌَُ٘مؿْ »قولُ:  قَن َدَم َص٣مضِم َتِحٗمُّ ًْ ٙمُِٖمقَن, َوسَم  ش. ?َأحَتْ

 .وم٣ًمَم٥م  أي حتٙمٖمقن َخًكم يٚمٝمٛم٣ًم

. وَم٣مَل: »قولُ:  َٓ   ش. ?هَمَتْحٙمُِػ يَمُ٘مْؿ هَيُقدُ »وَم٣ميُمقا: 

ويمق ضمٙمػ ايمٝمٜمقد صم٣مز ذيمؽ8 ٕن ايمممع ومد أومر أيامهنؿ, وإن أي اخلِمقم, 

د اهلل فمز وصمؾ فمٗم٣مب ىم٣مٞمقا ىم٣مذزمكم دم ايمٝمٚمكم8 هم١من هالىمٜمؿ ؽمٝم٘مقن َمـ فمٛم

 َلؿ فمعم ىمذهبؿ دم إيامن, وومِم٣مًص٣م يمدم اظمًٙمؿ اظمٓمٙمقم ايمذي ومتؾ فمٛمدهؿ.

ٙمِِٚمكمَ »قولُ:  ًْ قا َُم ًُ  ش. وَم٣ميُمقا: يَمْٝم

: ايم٘مذب, واخلٝم٣مٞم٥م, وايمٕمش, وفمدم اظم٣ٌمٓة زمام ؽمٝمحِمؾ يمف ؿإصؾ همٝمٜمو

أفمٙمؿ زمذيمؽ َمٛمٜمؿ يم٘مـ هذا هق احل٘مؿ  ط, ورؽمقل اهلل َمـ ىمذزمف دم ايمٝمٚمكم

 .ايمممفمل 

ـْ فِمٛمِْدهِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَمَقَداُه َرؽُمقَل اهللهِ »قولُ:   .شَِم

 أي َمـ زمٝم٦م َم٣مل اظمًٙمٚمكم8 ضمتك ٓ هيدر دم هذا اظمًٙمؿ.

ٌََٔم٧َم إيَِمْٝمِٜمْؿ ََم٣مَئ٥َم َٞم٣موَم٥مٍ »قولُ:   ش. هَم
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 .فمعم َم٣م سمٗمدم  وهل ايمدي٥م ايمممفمٝم٥م

َراءُ وَم٣مَل ؽَمْٜمٌؾ: هَمَٙمَٗمْد َرىَمَّمْتٛمِل َِمٛمْ »قولُ:   . شَٜم٣م َٞم٣موَم٥ٌم مَحْ

ي٠مىمد دهمع ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َلؿ ايمدي٥م وهل َم٣مئ٥م َمـ  أي

 اإلزمؾ.

َْٞمَِم٣مرِ »قولُ:  ْٕ ـْ ا ـْ َرصُمٍؾ َِم  ش. َوفَم

واإلهب٣مم دم ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ ٓ يي وإن ىم٣من دم اإلؽمٛم٣مد8 ٕهنؿ 

 فمدول رِض اهلل فمٛمٜمؿ.

٣مََم٥َم فَمعَم ََم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - َأنه َرؽُمقَل اهللهِ »قولُ:  ًَ َأوَمره ايْمَٗم

٣مِهٙمِٝمه٥مِ   ش. فَمَٙمْٝمِف دِم اجْلَ

ًٓ هب٣م دم اجل٣مهٙمٝم٥م ىمام سمٗمدم  ضمدي٧م ازمـ فم٣ٌمس أي أن ايمٗم٣ًمَم٥م ىم٣من َمٔمٚمق

. 

٣م َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ:  ـَ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َووَم٢َم هِبَ زَمكْمَ َٞم٣مٍس َِم

َْٞمَِم٣مِر دِم  ْٕ فَمْقُه فَمعَم ايْمَٝمُٜمقدِ ا  . ش وَمتِٝمٍؾ اده

 وهل اظمًٟميم٥م اظمًٌقؿم٥م دم احلدي٧م ايمذي سمٗمدم ومٌؾ هذا احلدي٧م.

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

  ********** 
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 ]باب قتال أهل البغي[

ٍِِل اْلَبِغِي]  [َباُب ِقَتاِل َأ

 *******************************الشرح:

ُ٘ اهلُل يف َُ  (:263 - 260/ 10« )غسح ايط١ٓ» قاٍ ايبػٟٛ َزِح
)واطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم فمٗمقزم٥م وم٣مؿمع ايمْمريؼ, همذه٤م أىمثرهؿ إلم اٞمف إن 

 ومتؾ دم ومْمع ايمْمريؼ, ومل يٟمطمذ اظم٣مل يٗمتؾ, وومتٙمف ضمتؿ, ٓ يٗمٌؾ ايمٔمٖمق. 

وإن أطمذ اظم٣مل, ومل يٗمتؾ, سمٗمْمع يده ايمٝمٚمٛمك, ورصمٙمف ايمٝمنى إذا ىم٣من أطمذ 

 ومدر ٞمِم٣مب ايمنوم٥م. 

 طمذ اظم٣مل يٗمتؾ ويِمٙم٤م. وإن ومتؾ وأ

 قا وإن مل يٗمتؾ, ومل يٟمطمذ اظم٣مل, يم٘مٛمف هٝم٤م, وىمثر اجلٝمش, ٞمٖمل, وفمزر.
 بٝإ األصٌ يف قتاٍ أٌٖ ايبػٞ: 

ٌَْح٣مَٞمُف َوسَمَٔم٣ملَم: ٣موموإصؾ دم ومت٣مَلؿ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م واإلمج٣مع,  ل اهلل ؽُم

{ ًْ ٣مِرزُمقَن اهللَّ َوَرؽُمقيَمُف َوَي ـَ حُيَ اَم صَمَزاء ايمهِذي ٣مًدا َأن ُيَٗمتهُٙمقْا إِٞمه ًَ َٔمْقَن دِم إَْرِض هَم

ـَ إَْرضِ  ـْ طِمالٍف َأْو ُيٛمَٖمْقْا َِم ٌُقْا َأْو سُمَٗمْمهَع َأْيِدهيِْؿ َوَأْرصُمُٙمُٜمؿ َمِّ  {َأْو ُيَِمٙمه

 [. 99]اظم٣مئدة:

 وـم٣مهر أي٥م يدل فمعم ايمتخٝمغم. 

 فمعم َم٣م يٟميت زمٝم٣مٞمف .وهل فمعم سمرسمٝم٤م اجلرائؿ فمٛمد إىمثريـ 
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 ومدَمقا -فُمَرْيٛم٥َمَ  َمـ وم٣مل أو- فُمْ٘مؾٍ  َمـ ومقَم٣مً  أن : ٧م أٞمس ودم ضمدي

 - اهلل رؽمقُل  َلؿ همٟمَمر اظمديٛم٥م, هم٣مصْمَتَقوا - فمٙمٝمف اهلل صعمه  - اهلل رؽُمقلِ  فمعم

 وأيم٣ٌمهِن٣م, أزمقاَل٣م َمـ يممزُمقا أن وأَمرهؿ زمٙمٗم٣مح, - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعمه 

 ,- وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعمه  - اهلل رؽمقلِ  رافمل ومتٙمقا َصُحقا همٙمام هم٣مٞمْمٙمُٗمقا,

 ايمٛمٜم٣مِر, أول َمـ طمػُمهؿ -وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعمه - ايمٛمٌله  همٌٙمغ ايمٛمهَٔمَؿ, واؽمت٣مومقا

 صِملءَ  ضمتك ايمٛمٜم٣مرُ  ارسمٖمع همام آشم٣مرهؿ, دم -وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعمه - ايمٛمٌله  همٟمرؽمؾ

رت وأرصُمُٙمٜمؿ, أيدهيِؿ همُٗمْمِّٔم٦م هبؿ, همٟمَمر هبؿ, ة دم وُأيمٗمقا أفمٝمٛمُٜمؿ, وؽُمٚمِّ  احلره

 وىمٖمروا وومتٙمقا, هوُمقا, ومقمٌ  همٜم٠مٓء: وِمالزم٥م أزمق وم٣مل ُيًَٗمْقن, همال َيًتًُٗمقن

 , أطمرصمف أزمق داود .ورؽمقيَمف اهلل وضم٣مرزمقا إيامهنؿ, زمٔمد

 وومد ٞمٗمؾ اإلمج٣مع نمغم واضمد فمعم ومت٣مَلؿ .

 بٝإ نٝف١ٝ ايصًب ملٔ اضتخل ايصًب: 
 وإذا همٔمؾ َم٣م يًتحؼ ايمِمٙم٤م, اطمتٙمٖمقا دم ىمٝمٖمٝمتف: 

 ايمُم٣مهمٔمل أٞمف يٗمتؾ, شمؿ يِمٙم٤م. همٓم٣مهر َمذه٤م 

يِمٙم٤م ضمًٝم٣م, شمؿ يْمٔمـ ضمتك يٚمقت َمِمٙمقزًم٣م, وهق ومقل ايمٙمٝم٧م زمـ وومٝمؾ: 

 ؽمٔمد. 

 يِمٙم٤م شمالشم٥م أي٣مم ضمٝم٣ًّم, شمؿ يٛمزل, همٝمٗمتؾ. وومٝمؾ: 
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يٗمتؾ شمؿ يِمٙم٤م همٝمؼمك شمالشم٥م أي٣مم شمؿ يٛمزل, همٝمٕمًؾ, ويِمعم فمٙمٝمف هم١من ومٙمٛم٣م: 

 همٝمٛمزل ومٌٙمف. إٓ أن ْخُمك هم٣ًمده ومٌؾ ايمثالث, ويتٟمذى زمف إضمٝم٣مء, 

يؼمك فمٙمٝمف ضمتك يتٖمت٦م, إن مل يتٟمذ زمف ايمٛم٣مس, همٔمعم هذا يٕمًؾ وومٝمؾ: 

, شمؿ يِمٙم٤م.  ًٓ  ويِمعم فمٙمٝمف أو

زمكم ايمٗمتؾ, وايمِمٙم٤م, وذه٤م ومقم إلم أن اإلَم٣مم زم٣مخلٝم٣مر دم أَمر اظمح٣مرزمكم: 

 وايمٛمٖمل, روي ذيمؽ فمـ احلًـ, وجم٣مهد, وفمْم٣مء, وإيمٝمف ذه٤م َم٣ميمؽ. 

 واطمتٙمػ أهؾ ايمتٖمًغم: 

ٌَْح٣مَٞمُف َوسَمَٔم٣ملَم: همٝمٚمـ ٞم ـَ حُي٣َمِرزُمقَن اهللَّ َوَرؽُمقيَمفُ }زل ومقيمف ؽُم اَم صَمَزاء ايمهِذي  :{إِٞمه

 همذه٤م ومقم إلم أهن٣م ٞمزيم٦م دم ايم٘مٖم٣مر. 

 ٞمزيم٦م دم ايمرهط ايمٔمرٞمٝمكم.ووم٣مل زمٔمّمٜمؿ: 

: ووم٣مل أىمثر أهؾ ايمٔمٙمؿ:  إهن٣م ٞمزيم٦م دم أهؾ اإلؽمالم زمديمٝمؾ ومقيمف فَمزه َوصَمؾه

ـَ سمَ } ٌِْؾ َأن سَمْٗمِدُروْا فَمَٙمْٝمِٜمؿْ إِٓه ايمهِذي  [. 94]اظم٣مئدة: {٣مزُمقْا َِمـ وَم

 واإلؽمالم حيٗمـ ايمدم, ؽمقاء أؽمٙمؿ ومٌؾ ايمٗمدرة فمٙمٝمف أو زمٔمده٣م.

وإذا سم٣مب وم٣مؿمع ايمْمريؼ ومٌؾ ايمٗمدرة فمٙمٝمف, همٝمًٗمط فمٛمف َمـ ايمٔمٗمقزم٥م َم٣م 

ْختص زمٗمْمع ايمْمريؼ, هم١مذا ىم٣من ومد ومتؾ, يًٗمط حتتؿ ايمٗمتؾ, ويٌٗمك فمٙمٝمف 

 همٝمف زم٣مخلٝم٣مر إن ؾم٣مء اؽمتقهم٣مه, وإن ؾم٣مء فمٖم٣م فمٛمف.  ايمٗمِم٣مص, هم٣ميمقرم

 وإن ىم٣من ومد أطمذ اظم٣مل, ؽمٗمط فمٛمف ومْمع ايمٝمد, وايمرصمؾ. 
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دم ؽمٗمقط ومْمع ايمٝمد, ضم٘مٚمف ضم٘مؿ ايم٣ًمرق دم ايمٌٙمد إذا سم٣مب, وإن وومٝمؾ: 

ىم٣من ومد ومتؾ وأطمذ اظم٣مل, ؽمٗمط فمٛمف حتتؿ ايمٗمتؾ وايمِمٙم٤م, وإذا سم٣مب زمٔمد 

 , واهلل أفمٙمؿ .ت فمعم أصح ايمٗمقيمكم(ايمٗمدرة, همال يًٗمط فمٛمف رء َمـ ايمٔمٗمقزم٣م

  ********** 
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]بيان الوعيد العظيم لمن حمل السالح على األمة 

 وخرج عليها[

ـْ ) – 1919 ـِ فُمَٚمَر فَم صعم اهلل  -ِرَِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ ازِْم

اَلَح, هَمَٙمْٝمَس »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ًِّ َؾ فَمَٙمْٝمٛم٣َم ايم ـْ مَحَ شَِمٛمه٣م ََم
(1)

 (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

 .ايٛعٝد يف محٌ ايطالح ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ 
 (: 374-2/373قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )

اَلَح »قولُ:  ًِّ ـْ مَحََؾ فَمَٙمْٝمٛم٣َم ايم َٙمُف ش: ََم ـْ مَحَ . َأْي ََم ٙمِِٚمكَم زمَِٕمغْمِ ضَمؼٍّ ًْ  يمِِٗمَت٣مِل اظمُْ

نَْمَٙم٤ِم.  ْٕ ْٝمِػ دِم ا ًه ْٚمِؾ ايم ِزٌم حِلَ َٓ ـْ اظمَُْٗم٣مسَمَٙم٥ِم إْذ ايْمَٗمْتُؾ   ىُمٛمَِل زمَِحْٚمٙمِِف فَم

َراَدِة ايْمِٗمَت٣مِل.  ُٙمُف ضَمِٗمٝمَٗم٥ًم إِلِ َٓ ىمِٛم٣َمَي٥َم همِٝمِف, َوَأنه اظمَُْراَد مَحْ ُف  َتَٚمُؾ: َأٞمه  َوحُيْ

 . شفَمَٙمْٝمٛم٣َم»ُف وَمْقيُمُف: َوَيُدلُّ يمَ 

َم زَمَٝم٣مُٞمُف زمَِٟمنه اظمَُْراَد يَمْٝمَس فَمعَم ؿَمِريَٗمتِٛم٣َم َوَهْديِٛم٣َم.ش: هَمَٙمْٝمَس َِمٛمه٣م»قولُ:   سَمَٗمده

َؿ  -هَم١مِنه ؿَمِريَٗمَتُف  َٓ سَمْرِوئُمُف  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمٙمه ٙمِِؿ َوايْمِٗمَت٣مُل ُدوَٞمُف  ًْ َٞمٌْمُ اظمُْ

 ُف َووِمَت٣ميُمُف. َوإطَِم٣مهَمتُ 

ُف َيْ٘مُٖمُر  , هَم١مِٞمه ٙمِِؿ زمَِٕمغْمِ ضَمؼٍّ ًْ 8 هَم١مِْن اؽْمَتَحؾه ايْمِٗمَت٣مَل يمِْٙمُٚم َتِحؾِّ ًْ َوَهَذا دِم نَمغْمِ اظمُْ

 . ِم ايْمَٗمْْمِٔملِّ  زم٣ِمؽْمتِْحاَليمِِف اظمَُْحره

                                                           
 (.28(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )5882أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)
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ٙمِِؿ َوايمتهُْمِديِد همِٝمِف.  ًْ ِريِؿ وِمَت٣مِل اظمُْ ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ فَمعَم حَتْ  َواحْلَ

 

ِدي٧ِم وَ  ـْ فُمُٚمقِم َهَذا احْلَ ُف طَم٣مِرٌج َِم ؽْماَلِم, هَم١مِٞمه ـْ َأْهِؾ اإْلِ ٌَُٕم٣مِة َِم ٣م وِمَت٣مُل ايْم َأَمه

.  قا زمَِديمِٝمٍؾ طَم٣مصٍّ
 : (117/ 1) َمًٙمؿ ذحدم وم٣مل ايمٛمقوي 

فُ  ايْمِٔمْٙمؿِ  َأْهؾِ  فِمٛمَْد  ََمْٔمٛم٣َمهُ  ـِ  يَمْٝمَس  َأٞمه ه ْديِٛم٣َم اْهَتَدى مِم  َوفَمَٚمٙمَِٛم٣م زمِِٔمْٙمِٚمٛم٣َم َواوْمتََدى هِبَ

ـِ  ًْ صُمُؾ  َيُٗمقُل  ىَماَم  ؿَمِريَٗمتِٛم٣َم َوضُم ْ  إَِذا يمَِقيَمِدهِ  ايمره ٦َم  همِْٔمَٙمفُ  َيْرَض  مَل ًْ  َوَهَ٘مَذا َِمٛمِّل يَم

ضََم٣مِدي٧ِم  ىُمؾِّ  دِم  ايْمَٗمْقُل  ْٕ ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  ىَمَٗمْقيمِفِ  ايْمَٗمْقلِ  َهَذا زمِٛمَْحقِ  ايْمَقاِرَدةِ  ا  َوؽَمٙمه

ـْ  ٣ٌَمِهفِ  َِمٛمه٣م هَمَٙمْٝمَس  نَمشه  ََم  اهـ  َوَأؾْم

  ********** 
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 ]بيان خطر الخروج عن جماعة المسلمين[

ـْ ) – 1914 ـْ ايمٛمهٌِلِّ  -رِض اهلل فمٛمف  -َأِِب ُهَرْيَرَة َوفَم صعم اهلل فمٙمٝمف  -فَم

اَمفَم٥َم, َوََم٣مَت, هَمِٚمٝمَت٥ٌم »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ـِ ايمْمه٣مفَم٥ِم, َوهَم٣مَرَق اجْلَ ـْ طَمَرَج فَم ََم

شٙمِٝمه٥مٌ صَم٣مهِ 
(1)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َأطْمَرصَمُف َُم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ خطس ارتسٚج عٔ امجاع١ 
 املطًُني.

 َمٝمت٥م َم٣مت همامت,: »وأيّم٣م شايمْم٣مفم٥م َمـ: »احلدي٧م أطمرصمف َمًٙمؿ وفمٛمده

 إلم يدفمق أو يمٔمِم٥ٌم, يٕمّم٤م فمٚمٝم٥م, راي٥م حت٦م َم٣مت وَمـ: »وزاد شصم٣مهٙمٝم٥م

 وهم٣مصمره٣م, زمره٣م ييب أَمتل فمعم طمرج وَمـ صم٣مهٙمٝم٥م, همِٗمتٙم٥م همٗمتؾ, فمِم٥ٌم,

 .شَمٛمف ويم٦ًم َمٛمل همٙمٝمس فمٜمده, فمٜمد يمذي يٖمل وٓ َم٠مَمٛمٜم٣م, َمـ يتح٣مؾمك وٓ

ي٠مدي إلم همتٛم٥م فمٓمٝمٚم٥م  ٕٞمف ورم أَمر اظمًٙمٚمكم عمهمال ُيقز اخلروج فم

 . َمًتْمغمة

ـِ ايمْمه٣مفَم٥مِ »قولُ:  ـْ طَمَرَج فَم  ش. ََم

 , أو ايمٗمقل.ٝمػًطمروصمف زم٣ميمؽمقاء ىم٣من 

 ؿم٣مفم٥م إَم٣مم اظمًٙمٚمكم زم٣مظمٔمروف. واظمراد زم٣ميمْم٣مفم٥م: 

                                                           
 (. 1828أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (1)
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 وي٘مقن اظمٔمروف: دم نمغم َمٔمِمٝم٥م اهلل فمز وصمؾ.

زَمَٔم٧َم ايمٛمهٌِلُّ َصعمه "َمـ ضمدي٧م فَمقِمٍّ َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: ٖمل ايمِمحٝمحكم: هم

َر فَمَٙمْٝمِٜمْؿ رَ  ٥ًم, َوَأَمه يه َؿ َهِ ـَ إَْٞمَِم٣مِر, َوَأََمَرُهْؿ َأْن ُيْمِٝمُٔمقُه, اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه صُماًل َِم

َؿ َأْن سُمْمِٝمُٔمقِِن؟  هَمَٕمِّم٤َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ, َووَم٣مَل: َأيَمْٝمَس وَمْد َأََمَر ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

٣ًٌم, َوَأْووَمْدسُمْؿ  ْٔمُتْؿ ضَمَْم َٞم٣مًرا, شُمؿه َدطَمْٙمُتْؿ وَم٣ميُمقا: زَمعَم, وَم٣مَل: وَمْد فَمَزَْم٦ُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ظم٣ََم مَجَ

طُمقِل, هَمَٗم٣مَم َيٛمُْٓمُر زَمْٔمُّمُٜمْؿ إلَِم  قا زم٣ِميمدُّ ٣ًٌم, هَمَٟمْووَمُدوا َٞم٣مًرا, هَمَٙمامه َُهُّ همِٝمَٜم٣م هَمَجَٚمُٔمقا ضَمَْم

ـَ ايمٛمه٣مِر  َؿ همَِراًرا َِم اَم سَمٌِْٔمٛم٣َم ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه زَمْٔمٍض, وَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: إِٞمه

ٌُُف, هَمُذىمَِر يمِٙمٛمهٌِلِّ َأهَمٛمَْد  ـَ نَمَّم ٌَْٝمٛماََم ُهْؿ ىَمَذيمَِؽ, إِْذ ََخََدِت ايمٛمه٣مُر, َوؽَمَ٘م طُمُٙمَٜم٣م؟ هَم

اَم ايمْمه٣مفَم٥ُم دِم »َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, هَمَٗم٣مَل:  يَمْق َدطَمُٙمقَه٣م ََم٣م طَمَرصُمقا َِمٛمَْٜم٣م َأزَمًدا, إِٞمه

شاظمَْٔمُروِف 
(1)

. 

اَم ايمْمه٣مفَم٥ُم دِم اظمَْْٔمُروِف َٓ ؿمَ »: ويمٖمظ اإلَم٣مم َمًٙمؿ  ."ش٣مفَم٥َم دِم ََمْٔمِِمَٝم٥ِم اهللِ, إِٞمه

 وإن رأى اظمِمٙمح٥م دم زمٗم٣مئف ىمام هق8 أزمٗم٣مه ىمام هق.

اَمفَم٥مَ »قولُ:    ش. َوهَم٣مَرَق اجْلَ

 اجلامفم٥م مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم, ويمٙمٚمٖم٣مروم٥م َمٔمٛمٝم٣من:

 َمٖم٣مروم٥م ايمديـ.إول: 

                                                           
 .(1826)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,8126)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ٌِْد اهللهِ زمـ َمًٔمٖمل ايمِمحٝمحكم: هم قد رِض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: َمـ ضمدي٧م  فَم

ٙمٍِؿ, َيُْمَٜمُد َأْن َٓ »وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  ًْ َٓ حَيِؾُّ َدُم اَْمِرٍئ َُم

ٓه زم١ِمضِْمَدى شَماَلٍث: ايمٛمهْٖمُس زم٣ِميمٛمهْٖمِس, َوايمثهٝم٤ُِّم  ٓه اهللهُ َوَأِنِّ َرؽُمقُل اهللهِ, إِ إيَِمَف إِ

اِِن, وَ  ـِ ايمته٣مِرُك يمِْٙمَجاَمفَم٥مِ ايمزه ي ـَ ايمدِّ شاظم٣َمِرُق َِم
 (1)

. 

 اخلروج فمعم مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم زم٣ميمًٝمػ.ايمث٣مِن: 

ٝمه٥مٌ »قولُ: 
 ش. َوََم٣مَت, هَمِٚمٝمَت٥ٌم صَم٣مِهٙمِ

 ٖم٣مروم٥م مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم.َمأي وَم٣مت فمعم 

ـْ  ََمْقهِتِؿْ  ِصَٖم٥مِ  فَمعَم  َأيْ : (996/ 19) وم٣مل ايمٛمقوي  َٓ  هَمْقَى  ُهؿْ  ضَمْٝم٧ُم  َِم

ؿْ  ََم٣ممَ إِ   . اهـ  ََلُ

 هم٣مخلقارج والل, ويمٝمًقا زم٘مٖم٣مر, فمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ,

 ٞمع َمـ ىمٖمرهؿ هق ايمتٟمويؾ. ٣مظموا

وهذا هق اطمتٝم٣مر ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م رمحف اهلل سمٔم٣ملم, ومجع َمـ 

 . اظمتٟمطمريـ, وىمذيمؽ هق ومقل مجٜمقر اظمتٗمدَمكم

ؿ, مل يٗمتؾ صمرُيٜمؿ, ومل ٕن فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رِض اهلل فمٛمف ظم٣م وم٣مسمٙمٜم

يٗمًؿ أَمقاَلؿ زمكم اظمًٙمٚمكم, ومل يٗمتؾ أؽمغمهؿ, ومل يًٌل ذرارهيؿ وٞم٣ًمئٜمؿ, 

                                                           
 .(1585)يحو كاإلماـ مسلم في صح (,5888)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ومل يْمٙم٤م ه٣مرهبؿ, ومل يتٔم٣مَمؾ َمٔمٜمؿ ىمام يتٔم٣مَمؾ اظمًٙمؿ َمع أهؾ ايم٘مٖمر 

 وايمممك.

, هؿ يٖمٜمٚمقن شٓ يزِن ايمزاِن ضمكم يزِن وهق َم٠مَمـ»حدي٧م: واؽمتديمقا زم

 . نهذا احلدي٧م فمعم ٞمٖمل أصؾ اإليام

 . ايم٣ًمرقوواحلؼ أن احلدي٧م ٞمٖمك ىمامل اإليامن فمـ ايمزاِن 

َمـ ضمدي٧م َأِب َذرٍّ َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل: َأسَمْٝم٦ُم ايمٛمهٌِله َصعمه ٖمل ايمِمحٝمحكم: هم

َؿ َوفَمَٙمْٝمِف شَمْقٌب َأزْمَٝمُض, َوُهَق َٞم٣مئٌِؿ, شُمؿه َأسَمْٝمُتُف َووَمِد اؽْمَتْٝمَٗمَظ, هَمٗمَ   ٣مَل:اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٓه َدطَمَؾ اجَلٛمه٥َم » ٓه اهللهُ, شُمؿه ََم٣مَت فَمعَم َذيمَِؽ إِ ٌٍْد وَم٣مَل: َٓ إيَِمَف إِ ـْ فَم وُمْٙم٦ُم:  "ََم٣م َِم

َق؟ وَم٣مَل:  َق »َوإِْن َزَٞمك َوإِْن َهَ َق؟ ش َوإِْن َزَٞمك َوإِْن َهَ وُمْٙم٦ُم: َوإِْن َزَٞمك َوإِْن َهَ

َق »وَم٣مَل:  َق؟ وَم٣مَل: وُمٙمْ ش َوإِْن َزَٞمك َوإِْن َهَ َوإِْن َزَٞمك َوإِْن »٦ُم: َوإِْن َزَٞمك َوإِْن َهَ

َق فَمعَم َرنْمِؿ َأْٞمِػ َأِِب َذرٍّ  شَهَ
(1)

 . 

. َذا وَم٣مَل: َوإِْن َرنِمَؿ َأْٞمُػ َأِِب َذرٍّ َث هِبَ  َوىَم٣مَن َأزُمق َذرٍّ رِض اهلل فمٛمف إَِذا ضَمده

ٌِْد اهللهِ: َهَذا فِمٛمَْد اظمَْقِت, َأوْ  ٌَْٙمُف إَِذا سَم٣مَب َوَٞمِدَم, َووَم٣مَل:  وَم٣مَل َأزُمق فَم َٓ إيَِمَف "وَم

ٓه اهللهُ, نُمِٖمَر يَمفُ   ."إِ

                                                           
 .(6838)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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همٌكم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ِٕب ذر رِض اهلل فمٛمف, أن ايمٔمٌد 

ٖمل تٓ يٛم وٞمحق ذيمؽ َمـ ايم٘م٣ٌمئرايمزٞمك, أو ايمنوم٥م,  فاظم٠مَمـ وإن ضمِمؾ َمٛم

 . أصؾ إيامٞمف

اهلل فمز وصمؾ: إن ؾم٣مء نمٖمر َلؿ وأدطمٙمٜمؿ  ٟمصح٣مب ايم٘م٣ٌمئر حت٦م َمُمٝمئ٥مهم

 وإن ؾم٣مء فمذهبؿ زمٗمدر ذٞمقهبؿ, شمؿ ي٘مقن َمآَلؿ إلم اجلٛم٥م.ازمتداءًا اجلٛم٥م 

ذه٤م إيمٝمف وهذا ومقل أهؾ ايمًٛم٥م واجلامفم٥م, وهق ايمٗمقل احلؼ, طمالهًم٣م ظم٣م 

 حي٘مٚمقن فمعم أصح٣مب ايم٘م٣ٌمئر زم٣مخلٙمقد دم ايمٛم٣مر.ضمٝم٧م  اظمٔمتزيم٥م, واخلقارج

 دم َمٛمزيم٥م زمكم َمٛمزيمتكم. إلم أهنؿاظمٔمتزيم٥م:  وذه٤م قارجودم ايمديٛم٣م: ي٘مٖمره اخل

 واخلروج فمعم أئٚم٥م اظمًٙمٚمكم طمْمره فمٓمٝمؿ, وأَمره صمًٝمؿ.

يمٔمٓمٝمؿ ضره,  إٓايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ  همام ضمذر َمٛمف

 ويمٖمُمقا طمْمره واٞمتُم٣مره زمكم اظمًٙمٚمكم.

د اإلؽمالم دم واٞمٓمروا إلم َم٣م ٞمحـ همٝمف ايمٝمقم دم زمالدٞم٣م ايمٝمٚمٛمٝم٥م, ودم ؽم٣مئر زمال

 ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م.

همٔمٛمد أن طمرج ايمٛم٣مس فمعم أويمٝم٣مء أَمقرهؿ زاد ايممم, وؤمػ اخلغم, وىمثر 

ايمٗمتؾ, وومْمٔم٦م ايمْمرق, َمع أن اخل٣مرصمكم ىم٣مٞمقا ي٠مَمٙمقن اإلصالح دم 

 زمالدهؿ.
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يم٘مـ ظم٣م طم٣ميمٖمقا أَمر اهلل فمز وصمؾ, وأَمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 اظمًٙمٚمكم, وطمرصمقا فمعم وٓة أَمقرهؿ. وؽمٙمؿ, دم حتريؿ اخلروج فمعم مج٣مفم٥م

 وومٔمقا زمٔمد ذيمؽ دم ايمٖم٣ًمد, ووومٔمقا دم اإلهم٣ًمد.

ويمٝم٦م ؾمٔمري! أيـ هؿ َمـ هذه إضم٣مدي٧م ايمٛمٌقي٥م, أشم٣مر اظمروي٥م, دم 

 وصمقب ؿم٣مفم٥م ورم إَمر اظمًٙمؿ دم ؿم٣مفم٥م اهلل فمز وصمؾ.

 بٝإ حهِ ٚيٞ األَس إذا َٓع املطًِ حك٘: 
َمٛمٔمؽ ضمٗمؽ, هم١مٞمف ُي٤م فمعم اظمًٙمؿ أن ي٠مدي  هم١من ومدر أن ورم إَمر اظمًٙمؿ

 احلؼ ايمذي ُي٤م فمٙمٝمف, وهق ؿم٣مفم٥م ورم إَمر دم ؿم٣مفم٥م اهلل فمز وصمؾ.

َمـ ٖمل ايمِمحٝمحكم: هم ؽ يًٟمل اهلل فمز وصمؾ احلؼ ايمذي يمفوزمٔمد ذيم

ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ,  ُٔمقٍد رِض اهلل فمٛمف, فَم ًْ ـِ ََم ضمدي٧م فمٌد اهلل ازْم

وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ هَماَم سَمْٟمَُمُرَٞم٣م؟ وَم٣مَل: ش ؽَمَتُ٘مقُن َأشَمَرٌة َوُأَُمقٌر سُمٛمْ٘مُِروهَن٣َم»وَم٣مَل: 

َٟميُمقَن اهللهَ ايمهِذي يَمُ٘مؿْ » ًْ وَن احَلؼه ايمهِذي فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ, َوسَم شسُم٠َمدُّ
(1)

. 

 (: 2/374قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ـْ ايمْمه٣مفمَ »قولُ:  صْمتاَِمُع فَمَٙمْٝمِف. ش: ٥مِ فَم ِٓ ٙمِٝمَٖم٥ِم ايمهِذي َووَمَع ا  َأْي ؿَم٣مفَم٥ِم اخْلَ

ْ ُُيِْٚمْع ايمٛمه٣مُس فَمعَم طَمٙمِٝمَٖم٥ٍم دِم َوىَمَٟمنه اظمَُْراَد:  وَْمَْم٣مِر إْذ مَل ْٕ ـْ ا طَمٙمِٝمَٖم٥ُم َأيِّ وُمْْمٍر َِم

ٌه٣مؽِم  ْويَم٥ِم ايْمَٔم ـْ َأشْمٛم٣َمِء ايمده ؽْماَلَِمٝمه٥ِم َِم  ٝمه٥ِم. مَجِٝمِع ايْمٌاَِلِد اإْلِ

                                                           
 .(1228)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2562)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ِدي٧ُم فَمعَم طَمٙمِٝمَٖم٥ٍم  زَمْؾ اؽْمَتَٗمؾه َأْهُؾ ىُمؾِّ إوْمٙمِٝمٍؿ زمَِٗم٣مئٍِؿ زمُِٟمَُمقِرِهْؿ, إْذ يَمْق مُحَِؾ احْلَ

ؽْماَلِم يَمَٗمٙمه٦ْم هَم٣مئَِدسُمُف.  اصْمَتَٚمَع فَمَٙمْٝمِف َأْهُؾ اإْلِ

اَمفَم٥َم(:  ـَ اَووَمْقيُمُف: )َوهَم٣مَرَق اجْلَ اَمفَم٥ِم ايمهِذي ـْ اجْلَ َٖمُٗمقا فَمعَم ؿَم٣مفَم٥ِم َأْي طَمَرَج فَم سمه

ِهْؿ. ـْ فَمُدوِّ  إََم٣مٍم اْٞمَتَٓمَؿ زمِِف ؾَمْٚمُٙمُٜمْؿ َواصْمَتَٚمَٔم٦ْم زمِِف ىَمٙمَِٚمُتُٜمْؿ َوضَم٣مؿَمُٜمْؿ فَم

ْٜمِؾ. وَمْقيُمُف: )هَمِٚمٝمتَُتُف َِمٝمَت٥ٌم صَم٣مِهٙمِٝمه٥ٌم(:  قزَم٥ٌم إلَم َأْهِؾ اجْلَ ًُ  َأْي ََمٛمْ

ٌَْؾ  ـْ ََم٣مَت فَمعَم ايْمُ٘مْٖمِر وَم ـْ هَم٣مَرَق  َواظمَُْراُد زمِِف ََم ؽْماَلِم, َوُهَق سَمُْمٌِٝمٌف ظمِِٝمت٥َِم ََم اإْلِ

٦َم ضُمْ٘مِؿ إََم٣مٍم.  ـْ حَتْ ـْ ََم٣مَت فَمعَم ايْمُ٘مْٖمِر زمَِج٣مَِمِع َأنه ايْمُ٘مؾه مَلْ َيُ٘م اَمفَم٥َم زمَِٚم  اجْلَ

َٓ إََم٣مَم يَمُف.  ٣مِهٙمِٝمه٥ِم  ـْ ايمْمه٣مفَم٥ِم ىَمَٟمْهِؾ اجْلَ ٣مِرَج فَم  هَم١مِنه اخْلَ

ِدي٧ِم: َٓ دَ  َودِم احْلَ ْ َْخُْرْج فَمَٙمْٝمِٜمْؿ, َو اَمفَم٥َم َومَل ُف إَذا هَم٣مَرَق َأضَمٌد اجْلَ يمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه

ٝمِف َوؾَمْٟمٞمَ  ـَ يمإِْلََِم٣مِم زم٣ِميمْمه٣مفَم٥ِم زَمْؾ ُٞمَخٙمِّ اَمفَم٥ِم َوُيْذفِم ُه إلَم اجْلَ َٓ ُٞمَٗم٣مسمُِٙمُف يمِٛمَُرده ٣م  ُف8 وَم٣مسَمَٙمُٜمْؿ َأٞمه

ُف مَلْ َيْٟمَُمْر  َٞمه َؿ  َصعمه اهللهُ -ِٕ  زمِِٗمَت٣ميمِِف.  –فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ـْ  َٓ َْخُْرُج زمَِذيمَِؽ فَم ٣مِهٙمِٝمه٥ِم, َو ُف ىَمَٟمْهِؾ اجْلَ ـْ ضَم٣مِل ََمْقسمِِف, َوَأٞمه زَمْؾ َأطْمػَمَ فَم

ؽْماَلِم.   اإْلِ

ـْ وَمْقِل فَمقِمٍّ  ٦ٌََم َِم ىُمقُٞمقا  "يمِْٙمَخَقاِرِج:  –َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -َوَيُدلُّ يَمُف ََم٣م شَم

َٓ ضَمْٝم٧ُم ؾِم  َٓ سَمْٗمَْمُٔمقا ؽَمٌِٝماًل, َو ِٖمُ٘مقا َدًَم٣م ضَمَراًَم٣م, َو ًْ َٓ سَم ْئُتْؿ َوزَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َأْن 

ْرِب   . "سَمْٓمٙمُِٚمقا َأضَمًدا, هَم١مِْن هَمَٔمْٙمُتْؿ َٞمَٖمْذت إيَمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِمحْلَ

 َوَهَذا شَم٣مزم٦ٌِم فَمٛمُْف زمَِٟميْمَٖم٣مٍظ خُمَْتٙمَِٖم٥ٍم. 
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ا اٍد.َأطْمَرصَمُف َأمْحَُد َوايمْمهػَمَ ـِ ؾَمده ٌِْد اهللهِ زْم ـْ ؿَمِريِؼ فَم ٣مىمُِؿ َِم  ِِنُّ َواحْلَ

اٍد:  ـُ ؾَمده ٌُْد اهللهِ زْم ٌِٝمَؾ َوؽَمَٖمُ٘مقا "وَم٣مَل فَم ًه هَمَقَاهللهِ ََم٣م وَمَتَٙمُٜمْؿ ضَمتهك وَمَْمُٔمقا ايم

َرامَ  َم احْلَ  . "ايمده

َٓ ُيقصِم٤ُم  ََم٣مِم  اَلِف فَمعَم اإْلِ َد اخْلِ ـْ طَم٣ميَمَٖمُف. هَمَدله فَمعَم َأنه جُمَره  قا وِمَت٣مَل ََم
  ********** 
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]بيان أن القتل والقتال قد يقع بين طائفتين من 

 المسلمين[

ـْ ) – 1916 صعم  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َأمِّ ؽَمَٙمَٚم٥َم َوفَم

٣ٌَمنِمَٝم٥مُ »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ًرا ايْمِٖمَئ٥ُم ايْم شسَمْٗمُتُؾ فَمامه
(1)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه َُم

 *******************************الشرح:

 .حتسِٜ ايبػٞ ع٢ً ٚيٞ األَس  ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ
َْٞمٌُمَ َهَذا ودم ايمِمحٝمحكم:  ِٕ ٦ٌُْم  ـِ وَمْٝمٍس, وَم٣مَل: َذَه َمـ ؿمريؼ  إضَْمٛمَِػ زْم

صُمَؾ, هَمَٙمِٗمَٝمٛمِل َأزُمق زَمْ٘مَرَة رِض اهلل ـَ سُمِريُد؟ وُمْٙم٦ُم: َأْٞمٌُمُ َهَذا ايمره  فمٛمف هَمَٗم٣مَل َأْي

َؿ َيُٗمقُل:  صُمَؾ, وَم٣مَل: اْرصِمْع هَم١مِِنِّ ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه إَِذا »ايمره

ْٝمَٖمْٝمِٜماَم هَم٣ميمَٗم٣مسمُِؾ َواظمَْٗمُتقُل دِم ايمٛمه٣مرِ  ًَ ٙماَِمِن زمِ ًْ قَل اهللهِ َهَذا , هَمُٗمْٙم٦ُم َي٣م َرؽُم شايمَتَٗمك اظمُ

ُف ىَم٣مَن ضَمِريًِم٣م فَمعَم وَمْتِؾ َص٣مضِمٌِفِ »ايمَٗم٣مسمُِؾ هَماَم زَم٣مُل اظمَْٗمُتقِل وَم٣مَل:  شإِٞمه
(3)

. 

 دم صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: وضمدي٧م ايم٣ٌمب يمف ومِم٥م: 

ٌه٣مٍس  ـُ فَم :  -رِض اهلل فمٛمٜمام-َمـ ؿمريؼ فِمْ٘مِرََم٥َم, وَم٣مَل رِم ازْم زْمٛمِِف فَمقِمٍّ ِٓ َو

ـْ ضَمِديثِِف, هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم هَم١مَِذا ُهَق دِم -رِض اهلل فمٛمف-اْٞمَْمٙمَِٗم٣م إلَِم َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد  هَم٣مؽْمَٚمَٔم٣م َِم

شُمٛم٣َم ضَمتهك َأسَمك ِذىْمُر زمِٛم٣َمِء  ٌَك, شُمؿه َأْٞمَُمَٟم حُيَدِّ ضَم٣مئٍِط ُيِْمٙمُِحُف, هَمَٟمطَمَذ ِرَداَءُه هَم٣مضْمَت

                                                           
 (.82( )3215أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (1)

 .(3888)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,21)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)
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ِجِد, هَمَٗم٣مَل:  ًْ , هَمَرآُه ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ  ىُمٛمه٣م َٞمْحِٚمُؾ يَمٌِٛم٥َمً "اظمَ ٌر يَمٌِٛمََتكْمِ يَمٌِٛمَتَكْمِ يمٌَِٛم٥ًَم َوفَمامه

اَب فَمٛمُْف, َوَيُٗمقُل:  َ َؿ هَمَٝمٛمُْٖمُض ايمؼمُّ ٣ٌَمنِمَٝم٥ُم, »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٍر, سَمْٗمُتُٙمُف ايمِٖمَئ٥ُم ايم َوْيَح فَمامه

رٌ وَم٣مَل ش َيْدفُمقُهْؿ إلَِم اجَلٛمه٥ِم, َوَيْدفُمقَٞمُف إلَِم ايمٛمه٣مرِ  : -رِض اهلل فمٛمٜمام-: َيُٗمقُل فَمامه

ـِ  ـَ ايمِٖمَت "َأفُمقُذ زم٣ِمهللهِ َِم
(1)

. 

٣مِرِث, وَم٣مَل:  ـِ احْلَ ٌِْد اهللِ زْم ودم َمًٛمد اإلَم٣مم أمحد رمحف اهلل سمٔم٣ملم: َمـ ؿمريؼ فَم

ؽَِمغُم ََمَع َُمَٔم٣مِوَي٥َم  َٕ كَم, زَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ -رِض اهلل فمٛمٜمام-إِِنِّ  ـْ ِصٖمِّ همِِف َِم  دِم َُمٛمٌَْمَ

ـِ ايْمَٔم٣مصِ  ـِ -رِض اهلل فمٛمف-فَمْٚمِرو زْم ـُ فَمْٚمِرو زْم ٌُْد اهللِ زْم , وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل فَم

: َي٣م َأزَم٦ِم, ََم٣م ؽَمِٚمْٔم٦َم َرؽُمقَل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف -رِض اهلل فمٛمٜمام-ايْمَٔم٣مصِ 

ٍر:  َؿ َيُٗمقُل يمَِٔمامه ـَ ؽُمَٚمٝمه٥َم سَمْٗمُتُٙمَؽ ايْمِٖمَئ٥ُم ايمْ  "َوؽَمٙمه ؟ وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل "٣ٌَمنِمَٝم٥ُم َوحْيََؽ َي٣م ازْم

َٚمُع ََم٣م َيُٗمقُل َهَذا؟ هَمَٗم٣مَل َُمَٔم٣مِوَي٥مُ  ًْ َٓ سَم َٓ ": -رِض اهلل فمٛمٜمام-فَمْٚمٌرو ظمَُِٔم٣مِوَي٥َم: َأ

ـَ صَم٣مُءوا اَم وَمَتَٙمُف ايمهِذي ـُ وَمَتْٙمٛم٣َمُه؟ إِٞمه ٛم٥ٍَم َأَٞمْح "سَمَزاُل سَمْٟمسمِٝمٛم٣َم هِبَ
(3)

. 

رده أهؾ ايمٔمٙمؿ, وَمٛمٜمؿ ؾمٝمخٛم٣م  وهذا ايمتٟمويؾ َمـ َمٔم٣موي٥م رِض اهلل فمٛمف ومد

 اإلَم٣مم ايمقادفمل رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم سمٔمٙمٝمٗمف فمعم اجل٣مَمع ايمِمحٝمح.

وَمع ذيمؽ همٜمذه ايمٖمئ٥م زمٕم٦م فمعم أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رِض اهلل 

 فمٛمف, ومل َمٔمٛمك ذيمؽ أهن٣م ىم٣مهمرة.

                                                           
 .(228)البخارم في صحيحو  أخرجو اإلماـ (1)

 . , كالحديث إسناده صحيح(5222)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (3)
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همٗمد ىم٣من همٝمٜمؿ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ, وَمٛمٜمؿ: َمٔم٣موي٥م زمـ أِب ؽمٖمٝم٣من, 

 , ونمغمهؿ.ؿايمٔم٣مص رِض اهلل فمٛمٜم وفمٚمرو زمـ

ويم٘مٛمٜم٣م ىم٣مٞم٦م َمتٟمويم٥م دم اظمْم٣ميم٥ٌم زمدم فمثامن رِض اهلل فمٛمف ايمذي ومتٙمف 

 اخلقارج.

وَمـ زفمؿ َمـ ايمراهمّم٥م ونمغمهؿ أن َمٔم٣موي٥م رِض اهلل فمٛمٜمام ىم٣من يٗم٣مسمؾ أَمغم 

ٓ يِمح َمـ  همٗمقيمف اظم٠مَمٛمكم فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رِض اهلل فمٛمف َمـ أصمؾ اخلالهم٥م

 وصمف َمْمٙمًٗم٣م.

أن رِض اهلل فمٛمف  ٣مً فمٙمٝم يْم٣ميمٌقن ىم٣من َمٔم٣موي٥م رِض اهلل فمٛمف وَمـ َمٔمفوإٞمام 

 ٝمٗمتِمقا َمٛمٜمؿ.يميًٙمٚمٜمؿ ومتٙم٥م فمثامن رِض اهلل فمٛمف 

  ٚقاٍ اذتافغ ابٔ حذس زمح٘ اهلل تعاىل يف "اإلصاب١" يف تسامجت٘:

دم سمٙمؽ احلروب أهنؿ ىم٣مٞمقا َمتٟمويمكم,  -رِض اهلل فمٛمٜمؿ-وايمٓمـ زم٣ميمِمح٣مزم٥م

ا شم٦ٌم هذا دم ضمؼ آضم٣مد ايمٛم٣مس, همثٌقسمف يمٙمِمح٣مزم٥م ويمٙمٚمجتٜمد اظمخْمئ أصمر, وإذ

 قا زمْمريؼ إَْولم.-رِض اهلل فمٛمٜمؿ-
  ********** 
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ـِ ) – 1918 ـِ فُمَٚمَر َوفَم صعم اهلل  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ ازْم

ـَ ُأمِّ فمَ »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ـْ َهِذِه َهْؾ سَمْدِري َي٣م ازْم ـْ زَمَٕمك َِم ٌٍْد, ىَمْٝمَػ ضُمْ٘مُؿ اهللهِ همِٝمَٚم

٥مِ  َُمه ْٕ َٓ ُيْٗمَتُؾ »وَم٣مَل: اهللهُ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ. وَم٣مَل: ش , ?ا َٜمُز فَمعَم صَمِرحيَِٜم٣م, َو َٓ ُُيْ

ُؿ هَمْٝم٠ُمَه٣م ًَ َٓ ُيْٗم ٣م, َو َٓ ُيْْمَٙم٤ُم َه٣مِرهُبَ شَأؽِمغُمَه٣م, َو
(1)

اُر َواحلَْ  ٌَزه ٣مىمُِؿ . َرَواُه ايْم

َحُف هَمَقِهؿَ  وكٌ  ;َوَصحه ـَ ضَم٘مِٝمٍؿ, َوُهَق ََمؼْمُ  (.هَم١مِنه دِم إؽِْمٛم٣َمِدِه ىَمْقشَمَر زْم

ـْ فَمقِمٍّ ) – 1915 ـْ ؿُمُرٍق َٞمْحُقُه ََمْقوُمقهًم٣م-رِض اهلل فمٛمف-َوَصحه فَم َِم
(3)

 .

٣مىمِؿُ  ٥ٌََم, َواحْلَ ـُ َأِِب ؾَمْٝم  (.َأطْمَرصَمُف ازْم

 *******************************الشرح:

 صح َمـ ومقل فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رِض اهلل فمٛمف َمقومقهًم٣م فمٙمٝمف.

 (: 37763اإلَاّ ابٔ أبٞ غٝب١ يف َصٓف٘ بسقِ ) ٚغٗس عٓ٘ َا خسج ي٘
 , يِّ ٌَْخؼَمِ ـْ َأِِب ايْم ٌَِس, فَم ـْ َأِِب ايْمَٔمٛمْ يٍؽ, فَم ـْ َذِ ـُ َه٣مُروَن فَم َمـ ؿمريؼ َيِزيُد زْم

ـْ أَ  -رِض اهلل فمٛمف-وَم٣مَل: ؽُمئَِؾ فَمقِمٌّ  ىُمقَن ُهْؿ؟ فَم َٚمِؾ, وَم٣مَل: وِمٝمَؾ: َأَُممْمِ ْهِؾ اجْلَ

                                                           
(, كاللفظ للبزار, كآفتو كما 366زكائد(, كالحاكم ) 1822ركاه البزار )الحديث ضعيف جدا.  (1)

  ذكر الحافظ رحمو اهلل.

 (.881للبيهقي ) «السنن الكبرل»(, ك366« )كالمستدرؾ»(, 1652« )المصنف»انظر  (3)
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َٓ َيْذىُمُروَن اهللهَ  وا , وِمٝمَؾ: َأَُمٛم٣َمهمُِٗمقَن ُهْؿ؟ وَم٣مَل: إِ ِنه اظْمُٛم٣َمهمِِٗمكَم  ِك هَمرُّ ْ ـَ ايمممِّ وَم٣مَل: َِم

ٓه وَمٙمِٝماًل  "إِ طِْمَقاُٞمٛم٣َم زَمَٕمْقا فَمَٙمْٝمٛم٣َم"وِمٝمَؾ: هَماَم ُهْؿ؟ وَم٣مَل:  ;إِ ِ
(1)

 . 

ٓا مح٢ٝ بٔ عًٞ اذتذٛزٟ حفع٘ اهلل تعاىل يف غسح األزبعني قاٍ غٝد
 (: 117اي١ٜٚٛٓ )ص

وه٘مذا ايمٌٕم٣مة ايمذيـ يٌٕمقن فمعم ورّم إَمر يٗم٣مسمٙمٜمؿ ضمتك يرد زمٕمٝمٜمؿ, ويمق مل 

 ي٘مقٞمقا ىمٖم٣مًرا.

همٗمد وم٣مسمؾ فمقم َرِِضَ اهللُ فَمٛمَُف وَمـ َمٔمف َمـ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ  

 زمٕمقا فمٙمٝمٛم٣م. اخلقارج ومل ي٘مٖمرهؿ, وم٣مل: إطمقاٞمٛم٣م

 ش: سمٔمٓمٝمؿ ومدر ايمِمالة»شم٦ٌم هذا فمٛمد حمٚمد زمـ ٞمٌم اظمروزي ىمام دم 

أن فمقم َرِِضَ اهللُ فَمٛمَُف ظم٣م وم٣مسمؾ اخلقارج, وم٣ميمقا: أىمٖم٣مر هؿ؟ وم٣مل: يمٝمًقا 

زم٘مٖم٣مر, َمـ ايم٘مٖمر همّروا, وم٣ميمقا: أَمٛم٣مهمٗمقن؟ وم٣مل: اظمٛم٣مهمٗمقن ٓ يذىمرون اهلل إٓ 

ـْ ُهؿ؟ وم٣مل: ومٙمٝمال, وه٠مٓء يذىمرون اهلل ىمثغًما, وم٣م إطمقاٞمٛم٣م زمٕمقا "يمقا: هَمَٚم

 . "فمٙمٝمٛم٣م

                                                           
(, كاإلماـ البيهقي في سننو الكبرل برقم 28852أخرجو اإلماـ ابن أبي شيبة في مصنفو برقم ) (1)

(15812). 
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وإن ؿم٣مئٖمت٣من َمـ اظم٠مَمٛمكم }وإٞمام وم٣مسمٙمٜمؿ يمٌٕمٝمٜمؿ فمعم اظمًٙمٚمكم, وم٣مل سمٔم٣ملم: 

اومتتٙمقا همٟمصٙمحقا زمٝمٛمٜمام هم١من زمٕم٦م أضمداُه٣م فمعم إٔطمرى همٗم٣مسمٙمقا ايمتل سمٌٕمل 

 قا. {ضمتك سمٖملء إلم أَمر اهلل
ٌْدٍ »قولُ:  ـَ ُأمِّ فَم   ش.َهْؾ سَمْدِري َي٣م ازْم

هق ؽم٠مال َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمٔمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

 رِض اهلل فمٛمف, همٗمد ىم٣من يٙمٗم٤م زم٣مزمـ أم فمٌد.

وهذا ايم٠ًمال ئمتػم سمٔمٙمٝماًم َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمٔمٌد اهلل 

 ازمـ َمًٔمقد رِض اهلل فمٛمف.

ـْ َهِذِه »قولُ:  ـْ زَمَٕمك َِم ٥مِ ىَمْٝمَػ ضُمْ٘مُؿ اهللهِ همِٝمَٚم َُمه ْٕ وَم٣مَل: اهللهُ َوَرؽُمقيُمُف  ?ا

 ش.َأفْمَٙمؿُ 

 رد ايمٔمٙمؿ إلم اهلل فمز وصمؾ, وإلم رؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿهمٝمف 

 .دم ضمٝم٣مسمف 

اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ىمقن ايمٔمٙمؿ يرد إلم اهلل فمز وصمؾ وضمده, أم يممع و

ونمغمه َمـ  أن يرد إلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىمام دم هذا احلدي٧م

 إضم٣مدي٧م؟ إلم أومقال: 
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ن ىم٣من ايمٔمٙمؿ همٝمام ْخص ايمممع همغمد إلم اهلل فمز وصمؾ, إايمٗمقل إول: 

وُيقز أن يرد إلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ8 ٕٞمف اظمٌٙمغ فمـ اهلل فمز 

 وصمؾ.

 وهذا ايمٗمقل يرصمحف ايمٔمالَم٥م ايمٔمثٝمٚمكم رمحف اهلل سمٔم٣ملم.

اهلل ورؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ   ن يٗم٣ملأأٞمف يممع ايمٗمقل ايمث٣مِن: 

أفمٙمؿ, إذا ىم٣من ايمٔمٙمؿ همٝمام ْخص ايمقضمل, ويم٘مـ هذا ي٘مقن دم ضمٝم٣مة ايمٛمٌل صعم 

 اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همٗمط.

أَم٣م زمٔمد َمقت ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همال يرد ايمٔمٙمؿ إٓ إلم اهلل 

 فمز وصمؾ همٗمط.

ردوا  ؿ٣ميمح روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ أهنٕٞمف مل ئمٙمؿ فمـ أضمد َمـ ايمًٙمػ ايمِم

 فمٙمؿ ايمقضمل وايمممع إلم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٔمد َمقسمف.

وأَم٣م همٝمام ْخص ايمٗمدر وايمٗمّم٣مء همال يرد إٓ إلم اهلل فمز وصمؾ وضمده, وهذا 

ٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف دم ضمٝم٣مة ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وزمٔمد َمقت ايم

صمٝمح اإلَم٣مم ازمـ زم٣مز رمحف اهلل سمٔم٣ملم ونمغمه َمـ أهؾ وهذا سمر وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

 ايمٔمٙمؿ.

 وهذا ايمٗمقل إومرب, وفمٙمٝمف فمٚمؾ ايمًٙمػ ايمِم٣ميمح روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ.

َٜمُز فَمعَم صَمِرحيَِٜم٣م»وَم٣مَل: "قولُ:   . "شَٓ ُُيْ
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أي إذا وصمد صمريح َمـ أهؾ ايمٌٕمل اظمًٙمٚمكم, هم١مٞمف ٓ ُيٜمز فمٙمٝمف, وٓ 

ؾ َمـ زمٕمٝمف ؾمؽ أن يتقب إلم اهلل فمز وصميٗمتؾ8 ٕٞمف َم٣م يزال َمًٙماًم, ويق

 . وـمٙمٚمف

َٓ ُيْٗمَتُؾ َأؽِمغُمَه٣م»قولُ:   ش. َو

 أي ٓ يممع ومتؾ أؽمغم أهؾ ايمٌٕمل َمـ اظمًٙمٚمكم8 ٕٞمف َم٣م يزال َمًٙماًم.

وايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ مل ي٘مـ يٗمتؾ رؽمؾ اظمٙمقك وهؿ 

 .ىمٖم٣مر, همٝم٘مػ زمٚمـ ىم٣من َمـ أهؾ اإلؽمالم, همٝم٘مقن َمـ زم٣مب أولم

وىمذيمؽ ٓ يٗمتؾ إؽمغم, إٓ إذا ىم٣من دم ومتٙمف َمِمٙمح٥م ذفمٝم٥م راصمح٥م 

 يٛمتٖمع هب٣م اظمًٙمٚمكم, أو دويم٥م اإلؽمالم.

ىمام ومتؾ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ أِب ازمـ طمٙمػ, همٗمد ومتٙمقه يقم زمدر ظم٣م 

 ؽمٙمؿ ٞمٖمًف.

٘مِٝمٛم٣ًم َوَيتِٝماًم }واهلل فمز وصمؾ يٗمقل:  ًْ ٌِِّف َِم َوُيْْمِٔمُٚمقَن ايمْمهَٔم٣مَم فَمعَم ضُم

 .{َوَأؽِمغًما

 . هم٘م٣مكهمٗمد أَمر زم١مؿمٔم٣مم إؽمغم, و

٣م»قولُ:  َٓ ُيْْمَٙم٤ُم َه٣مِرهُبَ  ش. َو

َمٛمف أي إذا همر ايم٣ٌمنمل واظمح٣مرب َمـ أهؾ اإلؽمالم ٓ ُيْمٙم٤م, إٓ إذا مت٘مـ 

 .فمعم َم٣م سمٗمدم  زمٔمد ذيمؽ, همٝمٗم٣مم فمٙمٝمف َم٣م يًتحٗمف َمـ احل٘مؿ
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ُؿ هَمْٝم٠ُمَه٣م»قولُ:  ًَ َٓ ُيْٗم  ش. َو

 أهؾ ايمٌٕمل8 ٕٞمف َم٣مل يمٙمٚمًٙمٚمكم.أي ٓ يممع ومًٚم٥م دمء 

 وَم٣مل اظمًٙمؿ حمؼمم, ٓ ُيقز أن ي٠مطمذ زمٕمغم ضمٗمف.

 نُا يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهلُل -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م  َأِِب ُهَرْيَرةَ 

ٙمِِؿ ضَم »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  ًْ ٙمِِؿ فَمعَم اظمُْ ًْ شَراٌم, َدَُمُف, َوََم٣ميُمُف, َوفِمْرُوفُ ىُمؾُّ اظمُْ
(1)

. 

  ********** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(3652)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 ]بيان مشروعية قتل من خرج عن جماعة المسلمين[

ـْ ) – 1916 ْيٍح َوفَم ـِ ُذَ : ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللهِ -رِض اهلل فمٛمف-فَمْرهَمَج٥َم زْم

ـْ َأسَم٣مىُمْؿ َوَأََمَرىُمْؿ مَجِٝمٌع, »َيُٗمقُل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - َق ََم ُيِريُد َأْن ُيَٖمرِّ

شمَج٣َمفَمَتُ٘مْؿ, هَم٣موْمُتُٙمقهُ 
(1)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َأطْمَرصَمُف َُم

 *******************************الشرح:

ؽم٣مق اظمِمٛمػ رمحف اهلل سمٔم٣ملم هذا احلدي٧م يمٌٝم٣من حتريؿ اخلروج فمعم ورم 

 إَمر اظمًٙمؿ َمـ ىم٣من.

 ٚقد دا٤ يف صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ْدِريِّ  َمـ ضمدي٧م  , وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل -رِض اهلل فمٛمف-َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ

َؿ:  طَمَر َِمٛمُْٜماَم »َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ْٔ , هَم٣موْمُتُٙمقا ا ٙمِٝمَٖمَتكْمِ شإَِذا زُمقيَِع خِلَ
(3)

. 

عم ورم ضمدي٧م ايم٣ٌمب, واحلدي٧م ايمذي زمٔمده, أٞمف ٓ ُيقز اخلروج فمودم 

 وٓ ُيقز اخلروج فمـ مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم., نأَمر ايمًٙمٚمكم ىم٣مئٛم٣م َمـ ىم٣م

وأن َمـ طمرج فمعم ورم أَمر اظمًٙمٚمكم, أو طمرج فمـ مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم هم١مٞمف 

 يٗم٣مسمؾ, وُيقز ومتٙمف8 يمدهمع ضره وذه فمـ اظمًٙمٚمكم.

                                                           
على رجل كاحد, يريد أف يشق عصاكم, »( كزاد: 56( )1863)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .«جميع»بعد قولو: « أك

 .(1862)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)
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 وصمقب اظمح٣مهمٓم٥م فمعم مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم وفمدم سمٖمريٗمٜم٣م. وفيُ:

ٌِْؾ اهللهِ مَجِٝم}: يٗمقل اهلل فمز وصمؾ وُمقا َواْذىُمُروا َوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح َٓ سَمَٖمره ًٔم٣م َو

ٌَْحُتْؿ زمِٛمِْٔمَٚمتِِف إطِْمَقاًٞم٣م  ٞمِْٔمَٚم٦َم اهللهِ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ إِْذ ىُمٛمُْتْؿ َأفْمَداًء هَمَٟميمهَػ زَمكْمَ وُمُٙمقزمُِ٘مْؿ هَمَٟمْص

ُ اهللهُ يَمُ٘مؿْ  ٌَكمِّ ـَ ايمٛمه٣مِر هَمَٟمْٞمَٗمَذىُمْؿ َِمٛمَْٜم٣م ىَمَذيمَِؽ ُي آَي٣مسمِِف  َوىُمٛمُْتْؿ فَمعَم ؾَمَٖم٣م ضُمْٖمَرٍة َِم

َتُدونَ  ُ٘مْؿ هَتْ  . {يَمَٔمٙمه

وَم٣م أمجؾ هذا احلدي٧م دم َمثؾ هذه إي٣مم, أي٣مم ايمٖمتـ, وٞمحت٣مج إلم  تٓبٝ٘:

 أن ٞمْمٌٗمف دم هذا ايمٌٙمد ايمٝمٚمٛمل, وىمذيمؽ دم ؽم٣مئر زمالد اظمًٙمٚمكم.

دم أهنؿ يٌتٔمدون فمـ أؽم٣ٌمب ايمٖمتٛم٥م, وأؽم٣ٌمب ايممم8 ايمتل ومد سم٠مدي إلم 

 ؽمٖمؽ ايمدَم٣مء.

ومؾ أن متًؽ زمٔمد ذيمؽ8 ٕن ايممم ؽمٝمزيد زمكم أزمٛم٣مء  هم١مذا ؽمٖم٘م٦م ايمدَم٣مء

 . اظمًٙمٚمكم, وىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ يريد أن يٟمطمذ زمثٟمره َمـ ايمٗم٣مسمؾ

وفمعم مجٝمع أهؾ اإلؽمالم أن حي٘مٚمقا ديـ اهلل فمز وصمؾ, فمٙمٝمٜمؿ أن حي٘مٚمقا 

 ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ, وؽمٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

حيِمؾ ايمٛمدم وٓ ٌٔمد ذيمؽ هميمًٛم٥م, وأن ٓ يٖمٔمٙمقا َم٣م ْخ٣ميمػ ايم٘مت٣مب وا

 حم٣ميم٥م.

 وأوَمـ ىم٣من يمف ضمؼ همٝمممع يمف أن يْم٣ميم٤م زمف, ويم٘مـ زمدون إؾمٔم٣مل ايمٖمتـ, 

٣ًٌم يمًٖمؽ دَم٣مء اظمًٙمٚمكم.  إؾم٣مفم٥م ايممم, وهمٔمؾ َم٣م ي٘مقن ؽمٌ



 

 

 

 ]بيان مشروعية قتل من خرج عن جماعة المسلمين[

 

[253] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ـْ َأسَم٣مىُمؿْ »قولُ:   ش. ََم

أي ي٣م أَم٥م حمٚمد, أي أسم٣مىمؿ وأٞمتؿ حت٦م طمٙمٝمٖم٥م واضمد, وأٞمتؿ جمتٚمٔمقن فمعم 

 ضمد.وارم أَمر َمًٙمؿ وا

 .شَوَأََمَرىُمْؿ مَجِٝمعٌ »قولُ: 

 أي وأٞمتؿ جمتٚمٔمقن فمعم ايمْم٣مفم٥م.

َق مَج٣َمفَمَتُ٘مؿْ »قولُ:   . شُيِريُد َأْن ُيَٖمرِّ

 زمٗمقيمف, أو زمٖمٔمٙمف.

 ش. هَم٣موْمُتُٙمقهُ »قولُ: 

 . وهذا ايمٗمتؾ ي٘مقن َمـ وارم أَمر اظمًٙمٚمكم, ويمٝمس ٕي أضمد أن يٗمتؾ

حتٗمـ ايمدَم٣مء, وٓ  هم١موم٣مَم٥م احلدود سم٘مقن فمعم وٓة أَمر اظمًٙمٚمكم8 ضمتك

 حيِمؾ زمكم ايمٛم٣مس ايمٖمتٛم٥م, وايممم, وايمٗمت٣مل.

هم١من هذا ايم٣ٌمب ومد وٌْمف ايمممع8 ٕن ايمدَم٣مء يمق همتح زم٣مهب٣م ومؾ أن يًد, 

 وؽمٝمٌٗمك َمٖمتقضًم٣م إلم أن يُم٣مء اهلل فمز وصمؾ.

 (: 2/378قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ٙمٌِؿ زمَِٙمْٖمِظ:  ًْ َؿ  -ؽُمقَل اهللهِ ؽَمِٚمْٔم٦م رَ »َوَرَواُه َُم َيُٗمقُل  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

٥ِم َوِهَل مَجِٝمٌع » َُمه ْٕ َق َأَْمَر َهِذِه ا ـْ َأَراَد َأْن ُيَٖمرِّ ؽَمَتُ٘مقُن َهٛم٣َمٌت َوَهٛم٣َمٌت هَمَٚم

ـْ ىَم٣منَ  ٛم٣ًم ََم
ْٝمِػ ىَم٣مئِ ًه زُمقُه زم٣ِميم  ش. هَم٣مْضِ
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 . شهَم٣موْمُتُٙمقهُ »َودِم يَمْٖمٍظ: 

ـْ »ودم يَمْٖمٍظ:  َأسَم٣مىُمْؿ َوَأَْمُرىُمْؿ مَجِٝمٌع فَمعَم َرصُمٍؾ َواضِمٍد ُيِريُد َأْن َيُُمؼه ََم

َق مَج٣َمفَمَتُ٘مْؿ هَم٣موْمُتُٙمقهُ   ش. فَمَِم٣مىُمْؿ, َأْو ُيَٖمرِّ

 : ٌَُخ٣مِريِّ ْٙم
ْٖمُظ يمِ ْٝمَخ٣مِن َوايمٙمه ٌه٣مٍس َوَأطْمَرَج ايمُمه ـِ فَم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم َرِِضَ اهللهُ  -َِم

ـْ َرَأى»وَم٣مَل:  -فَمٛمُْٜماَم  ـْ هَم٣مَرَق  ََم ُف ََم ـْ َأَِمغٍم ؾَمْٝمًئ٣م َيْ٘مَرُهُف هَمْٙمَٝمِْمػِمْ فَمَٙمْٝمِف, هَم١مِٞمه َِم

ا هَماَمَت ََم٣مَت َِمٝمَت٥ًم صَم٣مِهٙمِٝمه٥مً  اَمفَم٥َم ؾِمػْمً  ش. اجْلَ

ا ََم٣مَت َِمٝمَت٥ًم صَم٣مِهٙمِٝمه٥مً »َودِم يَمْٖمٍظ:  ْٙمَْم٣مِن ؾِمػْمً ًُّ ـْ ايم ـْ طَمَرَج فَم  ش. ََم

يَْمَٖم٣مُظ فَمعَم أَ  ْٕ ـْ طَمَرَج فَمعَم إََم٣مٍم وَمْد اصْمَتَٚمَٔم٦ْم فَمَٙمْٝمِف ىَمٙمَِٚم٥ُم َديمه٦ْم َهِذِه ا نه ََم

ٙمِِٚمكَم َواظمَُْراُد َأْهُؾ وُمْْمٍر ىَماَم وُمْٙمٛم٣َمُه.  ًْ  اظمُْ

٣ٌَمِد َوـَم٣مِهُرُه ؽَمَقاءٌ  َر فَمعَم ايْمِٔم َ ْدطَم٣ميمِِف ايميه ُف وَمْد اؽْمَتَحؼه ايْمَٗمْتَؾ إِلِ ىَم٣مَن  هَم١مِٞمه

 ًٓ اَلَة. َوومَ , صَم٣مئًِرا, َأْو فَم٣مِد  ْد صَم٣مَء دِم َأضَم٣مِدي٧َم سَمْٗمٝمِٝمُد َذيمَِؽ زماَِم َأوَم٣مَُمقا ايمِمه

ْ سَمَرْوا ىُمْٖمًرا زَمَقاضًم٣م»َودِم يَمْٖمٍظ:  ٣ٌَمضِم٧َم دِم َِمٛمَْح٥ِم شََم٣م مَل ْٗمٛم٣َم َهِذِه اظمَْ , َووَمْد ضَمٗمه

زمِؾِ  ُب إيَمْٝمِف آزَم٣مُط اإْلِ ِٗمٝمًٗم٣م سُمْيَ ٣مِر ضَم٣مؾِمَٝم٥ِم َوْقِء ايمٛمهَٜم٣مِر حَتْ ْٚمُد هللِهِ اظمُْٛمِْٔمِؿ ايْمَٕمٖمه , َواحْلَ

ِؾ.   قااظمَُْتَٖمّمِّ
وصم٣مء دم زمٔمض ايمرواي٣مت إَمر زم٣مظمٗم٣مسمٙم٥م, ويمٝمس همٝمٜم٣م إَمر زم٣ميمٗمتؾ, وإَمر 

 زم٣مظمٗم٣مسمٙم٥م ْختٙمػ فمـ إَمر زم٣ميمٗمتؾ.

 همٗمد سمٗم٣مسمؾ دون أن سمٗمتؾ, وإٞمام سمٗم٣مسمؾ يمٝم٘مػ ذه, ويمٝمٗمؾ ايمير.
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ُ٘ َص٢ًَّ (: 12/241طًِ )قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف غسح َ ُِٛي َق
:َِ ََٚضًَّ  ِ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ زُمقُه » ايًَّ ٥ِم َوِهَل مَجِٝمٌع هَم٣مْضِ َُمه ْٕ َق َأَْمَر َهِذِه ا ـْ َأَراَد َأْن ُيَٖمرِّ هَمَٚم

ـْ ىَم٣منَ  ٛم٣ًم ََم
ْٝمِػ ىَم٣مئِ ًه  ش. زم٣ِميم

:ِ٘ ََم٣مِم َأْو َأَراَد سَمْٖمِريَؼ  ِفٝ ـْ طَمَرَج فَمعَم اإْلِ ََْمُر زمِِٗمَت٣مِل ََم ْٕ ٙمِِٚمكَم ا ًْ ىَمٙمَِٚم٥ِم اظمُْ

ٓه زمَِٗمْتٙمِِف  ُه إِ ْ َيٛمَْدهمِْع َذُّ ْ َيٛمَْتِف وُمقسمَِؾ َوإِْن مَل ـْ َذيمَِؽ هَم١مِْن مَل َوَٞمْحَق َذيمَِؽ, َوُيٛمَْٜمك فَم

 هَمُٗمتَِؾ ىَم٣مَن َهَدًرا. 

:َِ ََٚضًَّ  ِ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ُ٘ َص٢ًَّ ايًَّ ُِٛي ْٝمِػ » َفَك ًه زُمقُه زم٣ِميم َوايَ , شهَم٣مْضِ طُْمَرى: َودِم ايمرِّ ْٕ ٥ِم ا

ٓه زمَِذيمَِؽ. شهَم٣موْمُتُٙمقُه ََمْٔمٛم٣َمهُ »  , إَِذا مَلْ َيٛمَْدهمِْع إِ

:َِ ََٚضًَّ  ِ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ُ٘ َص٢ًَّ ايًَّ ُِٛي َمٔمٛم٣مه يٖمرق ش: ُيِريُد َأْن َيُُمؼه فَمَِم٣مىُمؿْ » ََٚق

 مج٣مفمت٘مؿ ىمام سمٖمرق ايمٔمِم٣مة اظمُمٗمقوم٥م. 

ـِ اطْمتاَِلِف ايْمَ٘مٙمَِٚم٥ِم َوسمَ  ٣ٌَمَرٌة فَم  قا ٛم٣َمهُمِر ايمٛمُُّٖمقِس.َوُهَق فِم
وومد ٞمٗمؾ ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م رمحف اهلل سمٔم٣ملم إمج٣مع ايمًٚمٙمٚمكم فمعم 

 وصمقب ومت٣مل اخلقارج.

سمٛمٌٝمف اظمًٙمٚمكم إلم ايمْمرق ايمممفمٝم٥م دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع "وٞمٗمٙمٛم٣م فمٛمف دم ىمت٣مزمٛم٣م: 

واحلٚمد هلل رب , "اخلقارج: َمـ أصح٣مب سمٛمٓمٝمؿ ايمٗم٣مفمدة وايمراهمّم٥م احلقشمٝمكم

 ايمٔم٣مظمكم.

***  ******* 
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 ]باب قتال الجاني وقتل المرتد[

 [َباُب ِقَتاِل اْلَجاِىي َوَقِتُل اْلُنِزَتدِّ]

 *******************************الشرح:

ايمٗمت٣مل ٓ يٙمزم َمٛمف ايمٗمتؾ, همٗمد يٗم٣مسمؾ ايمرصمؾ دون أن يٗمتؾ أضمًدا َمـ و

 ايمٛم٣مس.

َذا َصعمه إِ : »-رِض اهلل فمٛمف-ؽَمِٔمٝمٍد اخُلْدِريه فمـ أِب ٖمل ايمِمحٝمحكم: هم

َت٣مَز زَمكْمَ َيَدْيِف, هَمْٙمَٝمْدهَمْٔمُف هَم١مِْن  ـَ ايمٛمه٣مِس هَمَٟمَراَد َأضَمٌد َأْن َُيْ ُه َِم ؼُمُ ًْ ٍء َي َأضَمُدىُمْؿ إلَِم َرْ

اَم ُهَق ؾَمْٝمَْم٣منٌ  شَأزَمك هَمْٙمُٝمَٗم٣مسمِْٙمُف هَم١مِٞمه
 (1)

. 

 همٙمؿ يٗمؾ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همٙمٝمٗمتٙمف, وإٞمام وم٣مل:

 .شفهمٙمٝمٗم٣مسمٙم»

 هم٘مٙمٚم٥م ايمٗمت٣مل أفمؿ َمـ ايمٗمتؾ, هم١مهن٣م سمُمٚمؾ اظمداهمٔم٥م يمف.

 . ضمتك يٛمدهمع ٣مٕؾمد هموسمٌدأ اظمداهمٔم٥م زم٣مٕؽمٜمؾ, شمؿ زم٣مٕؾمد, 

 بٝإ َع٢ٓ ايدّ املعصّٛ: 
 ايمدم اظمٔمِمقم: هق دم اظمًٙمؿ.

 اظمًتٟمَمـ.: دم ايمذَمل, وفويدطمؾ همٝم

 وأَم٣م ايم٘م٣مهمر احلرِب, همال فمِمٚم٥م يمدَمف َمْمٙمًٗم٣م.

                                                           
 .(666)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,662)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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٣مهمر احلرِب ؽمٝم٠مدي إلم ايمير زم٣ميمٌالد8 همال يتٔمرض يم٘مـ إذا ىم٣من ومتؾ ايم٘م

 يمف8 يمٝمس ٕن دَمف َمٔمِمقم, ويم٘مـ يمدهمع ايمٖمتٛم٥م وايمير فمعم زمالد اظمًٙمٚمكم.

َمـ ايمّمٔمػ,  ضمٝم٧م ئم٣مِن اظمًٙمٚمقنوٓ ؽمٝمام دم َمثؾ هذه إزَمٛم٥م, 

 .واهلل اظمًتٔم٣من  َمٛمٔم٥م,ن ايم٘مٖمر وايمممك أصٌح٦م دم ومقة, وايمٖمٗمر, وزمٙمداو

ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛمهٌِلِّ ف اهلل سمٔم٣ملم: ٖمل ؽمٛمـ أِب داود رمحهم َمـ ضمدي٧م َرصُمٍؾ َِم

ُف وَم٣مَل:  َؿ, َأٞمه ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َؿ, فَم ٌََُم٥َم »َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َدفُمقا احْلَ

َك ََم٣م سَمَرىُمقىُمؿْ  ْ شََم٣م َوَدفُمقىُمْؿ, َواسْمُرىُمقا ايمؼمُّ
(1)

. 

 فمعم ٞمٖمًف ايممم وايمٖمتـ وايمير. زمٚمٔمٛمك أن اإلٞم٣ًمن ٓ يثغم

يمذَمٝمكم, اظمًتٟمَمٛمكم, أو واهمام سمٖمٔمٙمف اجلامفم٣مت ايمٖم٣مؽمدة: زمٗمتٙمٜم٣م يمٙمٚمًٙمٚمكم, 

 خم٣ميمػ يمٙمديـ.

وومؾ أن يٗمتٙمقا َمـ اظمح٣مرزمكم, وَمع ذيمؽ هم٣مظمح٣مرب يٛمٓمر دم ومتٙمف إلم 

 اظمِمٙمح٥م ايمممفمٝم٥م ايمراصمح٥م.

, ايمذيـ وي٘مقن ومتٙمف زمٟمَمر َمـ وارم أَمر اظمًٙمٚمكم, ويمٝمس َمـ آضم٣مد ايمٛم٣مس

 رزمام صمٛمقا فمعم أٞمٖمًٜمؿ, ووم٣ٌمئٙمٜمؿ, وزمالدهؿ ايمير ايم٘مٌغم.

                                                           
(, كحسنو اإلماـ األلباني 2185, كالنسائي في سننو )(2263)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.
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٣ًٌم دم دطمقل ايم٘مٖم٣مر واظمممىمكم إلم زمالد اظمًٙمٚمكم8  ورزمام ىم٣من ذيمؽ ؽمٌ

زمحج٥م أهنؿ حيٚمقا َمِم٣محلٜمؿ, أو أهنؿ يٟمَمٛمقا أٞمٖمًٜمؿ, ونمغم ذيمؽ َمـ إفمذار 

 ايمتل يًتٕمٙمٜم٣م أفمداء اظمًٙمٚمكم َمـ َمثؾ هذه إهمٔم٣مل.

 تد: بٝإ َع٢ٓ املس
اإلؽمالم إلم نمغمه َمـ َمٙمؾ ايمممك  هق ايمذي يرسمد فمـ ديـاظمرسمد: و

, همٝمٛمتٗمؾ إلم ديـ آطمر: هيقدي, أو ٞمٌماِن, أو جمقد, أو َمٙمحد ٓ وايم٘مٖمر

 ديـ يمف, أو َمممك, أو نمغم ذيمؽ َمـ َمٙمؾ ايم٘مٖمر وايمممك.

 ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

ٌه٣مٍس  َمـ ؿمريؼ فِمْ٘مِرََم٥َم, َأنه فَمٙمِٝم٣ًّم ـَ فَم ٌََٙمَغ ازْم َق وَمْقًَم٣م, هَم -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, ضَمره

َؿ -رِض اهلل فمٛمف َنه ايمٛمهٌِله َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه
ِٕ وْمُٜمْؿ  ْ ُأضَمرِّ هَمَٗم٣مَل: يَمْق ىُمٛم٦ُْم َأَٞم٣م مَل

زُمقا زمَِٔمَذاِب اهللهِ»وَم٣مَل:  لُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ: , َويَمَٗمَتْٙمُتُٜمْؿ ىَماَم وَم٣مَل ايمٛمهٌِ شَٓ سُمَٔمذِّ

َل ِديٛمَُف هَم٣موْمُتُٙمقهُ » ـْ زَمده شََم
(1)

. 

 بٝإ إٔ ايسد٠ قد تكع بايكٍٛ, أٚ ايفعٌ, أٚ االعتكاد: 
ؽم٤م رؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف ىم٤ًم اهلل فمز وصمؾ, أو زم٣ميمٗمقل: 

 . أي ٞمٌل َمـ أٞمٌٝم٣مء اهلل فمز وصمؾوؽمٙمؿ, أو ؽم٤م ايمديـ, أو 

                                                           
 .(2618)في صحيحو أخرجو اإلماـ البخارم  (1)
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ونمغم  ح يمٕمغم اهلل فمز وصمؾ, أو ايمًجقد يمٕمغم اهلل فمز وصمؾىم٣ميمذزمزم٣ميمٖمٔمؾ: 

 ذيمؽ مم٣م ئمد َمـ ٞمقاومض اإلؽمالم.

ىم٣ميمتقىمؾ فمعم نمغم اهلل فمز وصمؾ همٝمام ٓ يٗمدر  وايمردة ومد سمٗمع زم٣مٓفمتٗم٣مد:

فمٙمٝمف إٓ اهلل فمز وصمؾ, أو ىم٣مٓفمتٗم٣مد أن همالن زمـ همالن زمٝمده ايمي وايمٛمٖمع َمـ 

ونمغم -طمقف فم٣ٌمدة- فمز وصمؾ دون اهلل فمز وصمؾ, أو ىم٣مخلقف َمـ نمغم اهلل

 .ذيمؽ َمـ آفمتٗم٣مدات ايمممىمٝم٥م 

 األصٌ يف ثبٛت ايسد٠:
ـْ }دم ومقل اهلل فمز وصمؾ : ايمردة شم٣مزمت٥م دم ايم٘مت٣مب: و ـَ آََمٛمُقا ََم ٣م ايمهِذي َ َي٣م َأهيُّ

ٌُّقَٞمُف َأِذيمه 
ٌُُّٜمْؿ َوحُيِ

ْقَف َيْٟميِت اهللهُ زمَِٗمْقٍم حُيِ ًَ ـْ ِديٛمِِف هَم ٥ٍم فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َيْرسَمده َِمٛمُْ٘مْؿ فَم

ئٍِؿ َذيمَِؽ هَمّْمُؾ  َٓ َٓ َْخ٣َمهُمقَن يَمْقََم٥َم  ـَ ُُي٣َمِهُدوَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللهِ َو ٍة فَمعَم ايْمَ٘م٣مهمِِري َأفِمزه

ـْ َيَُم٣مُء َواهللهُ َواؽِمٌع فَمٙمِٝمؿٌ   .{اهللهِ ُي٠ْمسمِٝمِف ََم

َرامِ }ودم ومقل اهلل فمز وصمؾ :  ْٜمِر احْلَ ـِ ايمُمه َٟميُمقَٞمَؽ فَم ًْ وِمَت٣مٍل همِٝمِف وُمْؾ وِمَت٣مٌل همِٝمِف  َي

َراِم َوإطِْمَراُج َأْهٙمِِف َِمٛمُْف َأىْمػَمُ  ِجِد احْلَ ًْ ـْ ؽَمٌِٝمِؾ اهللهِ َوىُمْٖمٌر زمِِف َواظمَْ ىَمٌغٌِم َوَصدٌّ فَم

وىُمْؿ فمَ  َٓ َيَزايُمقَن ُيَٗم٣مسمُِٙمقَٞمُ٘مْؿ ضَمتهك َيُردُّ ـَ ايْمَٗمْتِؾ َو ـْ فِمٛمَْد اهللهِ َوايْمِٖمْتٛم٥َُم َأىْمػَمُ َِم

ـْ ِديٛمِِف هَمَٝمُٚم٦ْم َوُهَق ىَم٣مهمٌِر هَمُٟمويَمئَِؽ  ـْ َيْرسَمِدْد َِمٛمُْ٘مْؿ فَم ِديٛمُِ٘مْؿ إِِن اؽْمَتَْم٣مفُمقا َوََم

طِمَرِة َوُأويَمئَِؽ َأْصَح٣مُب ايمٛمه٣مِر ُهْؿ همِٝمَٜم٣م  ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ْؿ دِم ايمدُّ ضَمٌَِْم٦ْم َأفْماَمَُلُ

 .{طَم٣ميمُِدونَ 
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ىمَِت٣مُب اؽْمتَِت٣مزَم٥ِم  - 66": اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملمودم صحٝمح 

ؿْ  ـَ َووِمَت٣مَِلِ ـَ َواظمَُٔم٣مٞمِِدي ي  ."اظمُْرسَمدِّ

 شمؿ ذىمر رمحف اهلل سمٔم٣ملم حتتف أزمقازًم٣م سمتٔمٙمؼ زمٟمضم٘م٣مم اظمرسمديـ.

ُٙ»بٝإ َع٢ٓ قٛي٘:  ُ٘ َفاِقُتًُٛ َٓ ٍَ ِدٜ ِٔ َبدَّ ََ :» 
 .يٗمتؾ  َمـ زمدل ديٛمف َمْمٙمًٗم٣م ذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن

م إلم ايمٝمٜمقدي٥م, أو َمـ ايمٝمٜمقدي٥م إلم ايمٛمٌماٞمٝم٥م, أو َمـ ؽمقاء زمديمف َمـ اإلؽمال

 ايمٛمٌماٞمٝم٥م إلم ايمٝمٜمقدي٥م, أو َمـ ايمٝمٜمقدي٥م إلم اظمجقؽمٝم٥م, أو إلم أي ديـ آطمر.

هم٘مؾ َمـ وومع دم سمٌديؾ يمديٛمف إلم ديـ آطمر يٗمتؾ8 يمٓم٣مهر احلدي٧م, همٜمق 

 فم٣مم.

َل ِديٛمَفُ »ضمٝم٧م وم٣مل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ:  ـْ زَمده ش, هَم٣موْمُتُٙمقهُ  ََم

 .ويمٔمٚمقم ايمٙمٖمظ 

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن احلدي٧م طم٣مص زمديـ اإلؽمالم, همٚمـ زمديمف 

 إلم أي ديـ َمـ أدي٣من ايم٘مٖمر وايمممك هم١مٞمف يٗمتؾ.

 وهذا هق ايمِمحٝمح دم َمٔمٛمك هذا احلدي٧م.

 َمـ زمدل ديٛمف احلؼ إلم ديـ آطمر زم٣مؿمؾ هم٣مومتٙمقه.همٝم٘مقن َمٔمٛمك احلدي٧م: 

ل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ إٓ ديـ وٓ ديـ ضمؼ زمٔمد زمٔمث٥م ايمٛمٌ

 اإلؽمالم.
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ـَ }ىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ :  ؽْماَلُم َوََم٣م اطْمَتَٙمَػ ايمهِذي ـَ فِمٛمَْد اهللهِ اإْلِ ي إِنه ايمدِّ

ـْ َيْ٘مُٖمْر زمِآَي٣مِت اهللهِ  ـْ زَمْٔمِد ََم٣م صَم٣مَءُهُؿ ايْمِٔمْٙمُؿ زَمْٕمًٝم٣م زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َوََم ٓه َِم ُأوسُمقا ايْم٘مَِت٣مَب إِ

٣مِب هَم١مِ  ًَ
يُع احْلِ  .{نه اهللهَ َهِ

ٌََؾ َِمٛمُْف َوُهَق }وىمام وم٣مل اهلل فمز وصمؾ :  ـْ ُيْٗم ؽْماَلِم ِديٛم٣ًم هَمَٙم ٌَْتِغ نَمغْمَ اإْلِ ـْ َي َوََم

ـَ  ي ٣مِهِ ـَ اخْلَ طِمَرِة َِم ْٔ  .{دِم ا

 وه٘مذا ايمٛمٔمامن وإصمــٙم٥م ***وايم٘مٖمر فمٛمد ايمُم٣مهمٔمل َمٙم٥م 

 ازمـ ضمٛمٌؾوَمٙمؾ ؾمتك فمٛمد  ***وفمٛمد َم٣ميمؽ شمالث َمٙمــؾ 

يٟميت إن ؾم٣مء اهلل فمعم َم٣م , ومتؾ اظمرأة وايمرصمؾ ؽمقاءويدطمؾ دم ومتؾ اظمرسمد: 

 فمز وصمؾ.

  ********** 
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 ]بيان أن من قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد[

ـْ ) – 1917 ـِ فَمْٚمٍرو فَم ٌِْد اهللهِ زْم  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ فَم

ـْ وُمتَِؾ ُدوَن ََم٣ميمِِف هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد »ؽمٙمؿ: صعم اهلل فمٙمٝمف و شََم
(1)

. َرَواُه َأزُمق َداُوَد, 

َحفُ  َِمِذيُّ َوَصحه ْ , َوايمؼمِّ لُّ
٣مئِ ًَ  (.َوايمٛمه

 *******************************الشرح:

صاق املصيف رمحُ اهلل تعاىل احلديث لبياٌ شَادة مً قتل وٍو يدافع 

 عً مالُ .

ـْ وُمتَِؾ ُدو»قولُ:   ش. َن ََم٣ميمِفِ ََم

 أي َمـ داهمع فمـ َم٣ميمف همٟمدى ذيمؽ إلم ومتٙمف8 همٜمق ؾمٜمٝمد فمٛمد اهلل فمز وصمؾ.

 ش. هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد »قولُ: 

 أي همٜمق ؾمٜمٝمد فمٛمد اهلل فمز وصمؾ, َتري فمٙمٝمف أضم٘م٣مم ايمُمٜمداء دم أطمرة.

                                                           
كلكن فيو إشكاؿ, فاسم الصحابي اختلف فيو بين النسختين كما تقدـ, كالذم الحديث صحيح.  (1)

كذلك لصحة األصل؛ إذ ىو منقوؿ مباشرة من خط « عبد اهلل بن عمرك»يترجح لدم أنو: 
(, 3286الحافظ, كأيضا لركاية من ذكرىم الحافظ الحديث عن ابن عمرك ركاه البخارم )

عبد اهلل »(, كمن حديث عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما. كأما إف كاف الصحابي 121مسلم )ك 
فقاؿ: كأخرجو البخارم « البلوغ»كىذا ىو الذم اعتمده شارح  -كما في النسخة )أ( « بن عمر

فلم يركه أحد ممن ذكرىم الحافظ. كإنما حديث ابن  -من حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص 
« من أيًتيى عند مالو فقوتل فقاتل, فقتل, فهو شهيد»(, كلفظو: 3681ابن ماجو فقط ) عمر عند

 (.1365كىو صحيح, كإف كاف عند ابن ماجو بإسناد ضعيف. كانظر الحديث اآلتي برقم )
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همٝمِمعم فمٝمف, ويٕمًؾ, وي٘مٖمـ, ىمام هق احل٣مل دم ؽم٣مئر َمقسمك وأَم٣م دم ايمدٞمٝم٣م: 

 اظمًٙمٚمكم.

يمٗمتؾ وايمٖمتٛم٥م زمكم حيِمؾ اودَم٣مء ايماهمٔم٥م فمـ َم٣ميمف8 ضمتك ٓ سمراق ويمق سمرك اظمد

واضمت٤ًم ذيمؽ فمٛمد اهلل فمز وصمؾ, ويمف أصمره فمٛمد اهلل فمز  أزمٛم٣مء اظمًٙمٚمكم

 وصمؾ.

 وهذا ايمذي ٞمٛمِمح زمف أزمٛم٣مء اظمًٙمٚمكم, وٓ ؽمٝمام دم زَمـ ايمٖمتـ.

ٝمَِّئ٥ُم اْدهَمعْ }: فمز وصمؾ يٗمقل اهلل ًه َٓ ايم ٛم٥َُم َو ًَ َتِقي احْلَ ًْ َٓ سَم زم٣ِميمهتِل ِهَل  َو

ُف َورِمٌّ مَحِٝمٌؿ  ـُ هَم١مَِذا ايمهِذي زَمْٝمٛمََؽ َوزَمْٝمٛمَُف فَمَداَوٌة ىَمَٟمٞمه ًَ ـَ  *َأضْم ٓه ايمهِذي ٣مَه٣م إِ َوََم٣م ُيَٙمٗمه

ٓه ُذو ضَمظٍّ فَمٓمِٝمؿٍ  ٣مَه٣م إِ وا َوََم٣م ُيَٙمٗمه  . {َصػَمُ

 بٝإ إٔ َٔ قتٌ دٕٚ عسض٘, أٚ دَ٘, أٚ دٜٓ٘, فٗٛ غٗٝد: 

 : ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم ٖمل ؽمٛمـ اإلَم٣ممهم

ـِ َزْيدٍ  وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه  -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م ؽَمِٔمٝمِد زْم

َؿ َيُٗمقُل:  ـْ وُمتَِؾ ُدوَن ِديٛمِِف هَمُٜمَق »اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ وُمتَِؾ ُدوَن ََم٣ميمِِف هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد, َوََم ََم

ـْ وُمتَِؾ ُدوَن َدَِمفِ  ـْ وُمتَِؾ ُدوَن َأْهٙمِِف هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد  ؾَمِٜمٝمٌد, َوََم شهَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد, َوََم
(1)

 . 

 .أن يداهمع فمـ ٞمٖمًفإلٞم٣ًمن يمأن  وفيُ:

                                                           
(, كالنسائي في سننو 2883, كأبو داكد في سننو )(1231)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

 اـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. (, كصححو اإلم2622)
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 ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

, وَم٣مَل: صَم٣مَء َرصُمٌؾ إلَِم َرؽُمقِل اهلِل -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرةَ 

َؿ, همَ  َٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, َأَرَأْي٦َم إِْن صَم٣مَء َرصُمٌؾ ُيِريُد َأطْمَذ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

وَم٣مَل: ش وَم٣مسمِْٙمفُ »وَم٣مَل: َأَرَأْي٦َم إِْن وَم٣مسَمَٙمٛمِل؟ وَم٣مَل: ش هَماَل سُمْٔمْمِِف ََم٣ميَمَؽ »ََم٣مرِم؟ وَم٣مَل: 

ُهَق دِم »ُف؟ وَم٣مَل: , وَم٣مَل: َأَرَأْي٦َم إِْن وَمَتْٙمتُ شهَمَٟمْٞم٦َم ؾَمِٜمٝمٌد »َأَرَأْي٦َم إِْن وَمَتَٙمٛمِل؟ وَم٣مَل: 

شايمٛمه٣مرِ 
(1)

. 

ـَ فَمْٚمٍرو ايم٘مِٛمِْديه ودم ايمِمحٝمحكم:  , -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م اظمِْٗمَداَد زْم

ـْ ؾَمِٜمَد زَمْدًرا ََمَع َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف  ه ٌَٛمِل ُزْهَرَة, َوىَم٣مَن مِم
َوىَم٣مَن ضَمٙمِٝمًٖم٣م يمِ

ُف وَم٣مَل يمِ  ُه: َأٞمه َؿ َأطْمػَمَ َؿ: َوؽَمٙمه َأَرَأْي٦َم إِْن يَمِٗمٝم٦ُم »َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ْٝمِػ هَمَٗمَْمَٔمَٜم٣م, شُمؿه ََٓذ َِمٛمِّل  ًه َب إضِْمَدى َيَديه زم٣ِميم ٣مِر هَم٣موْمَتَتْٙمٛم٣َم, هَمَيَ ـَ ايمُ٘مٖمه َرصُماًل َِم

٣م؟ هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل  زمَُِمَجَرٍة, هَمَٗم٣مَل: َأؽْمَٙمْٚم٦ُم هلِلهِ, َأَأوْمُتُٙمُف َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ زَمْٔمَد َأْن وَم٣مََلَ

َؿ:  ُف وَمَْمَع إضِْمَدى ش َٓ سَمْٗمُتْٙمفُ »اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ إِٞمه

َؿ: , شُمؿه وَم٣مَل َذيمَِؽ زَمْٔمَد ََم٣م وَمَْمَٔمَٜم٣م؟ هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َٓ » َيَديه

ٌَْؾ َأْن َيُٗمقَل  ٌَْؾ َأْن سَمْٗمُتَٙمُف, َوإِٞمهَؽ زمَِٚمٛمِْزيَمتِِف وَم ُف زمَِٚمٛمِْزيَمتَِؽ وَم سَمْٗمُتْٙمُف, هَم١مِْن وَمَتْٙمَتُف هَم١مِٞمه

شىَمٙمَِٚمَتُف ايمهتِل وَم٣مَل 
(3)

. 

                                                           
 .(126)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(26)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2612)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ع عن ماله فهو شهيد[]بيان أن من قتل وهو يداف

 

[265] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 بٝإ إٔ غٗدا٤ األ١َ أنجس َٔ غٗٝد املعسن١: 
ؿ رمحف اهلل ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمهم ٜمداء إَم٥م أىمثر َمـ ؾمٜمٝمد اظمٔمرىم٥مؾمو

 سمٔم٣ملم: 

, َأنه َرؽُمقَل اهلِل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرةَ 

ـَ ؾَمْقٍك فَمعَم ايمْمهِريِؼ »َوؽَمٙمهَؿ, وَم٣مَل:  زَمْٝمٛمَاَم َرصُمٌؾ َيْٚمًِم زمَِْمِريٍؼ, َوصَمَد نُمِْم

َرُه, هَمَُمَ٘مَر اهللُ يَمُف, هَمَٕمَٖمَر يَمفُ   ش.هَمَٟمطمه

ْدِم, ا»َووَم٣مَل:  ٌُْْمقُن, َوايْمَٕمِرُق, َوَص٣مضِم٤ُم اَْلَ ٥ٌم: اظمَْْْمُٔمقُن, َواظمَْ ًَ َٜمَداُء ََخْ يمُمُّ

ِٜمٝمُد دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ فَمزه َوصَمؾه  شَوايمُمه
(1)

. 

 ًٙمؿ: ظمودم يمٖمظ آطمر 

, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرةَ 

ِٜمٝمَد همِٝمُ٘مْؿ؟»َوؽَمٙمهَؿ:  وَن ايمُمه ـْ وُمتَِؾ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلِل ش ََم٣م سَمُٔمدُّ وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, ََم

تِل إًِذا يَمَٗمٙمِٝمٌؾ »هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد, وَم٣مَل:  ـْ ُهْؿ َي٣م َرؽُمقَل اهللِ؟ شإِنه ؾُمَٜمَداَء ُأَمه , وَم٣ميُمقا: هَمَٚم

ـْ وُمتَِؾ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلِل هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد, »وَم٣مَل:  ـْ ََم٣مَت دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلِل هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد, ََم َوََم

ـِ هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد  ٌَْْم ـْ ََم٣مَت دِم ايْم ـْ ََم٣مَت دِم ايمْمه٣مفُمقِن هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد, َوََم  ش. َوََم

ُف وَم٣مَل:  ِدي٧ِم َأٞمه ٍؿ: َأؾْمَٜمُد فَمعَم َأزمِٝمَؽ دِم َهَذا احْلَ ًَ ـُ َِمْٗم َوايْمَٕمِريُؼ »وَم٣مَل ازْم

شؾَمِٜمٝمٌد 
(1)

. 

                                                           
 .(1212)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)
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ـَ فَمتِٝمٍؽ, اإلَم٣مم أِب داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  وصم٣مء دم ؽمٛمـ َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمَِر زْم

ـَ شَم٣مزم٦ٍِم, هَمَقصَمَدُه وَمْد  ٌَْد اهللهِ زْم َؿ صَم٣مَء َئُمقُد فَم َأنه َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َؿ, هَمَٙمْؿ ُُيِ  صَمَع َرؽُمقُل نُمٙم٤َِم, هَمَِم٣مَح زمِِف َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٌُْف هَم٣مؽْمؼَمْ

َقُة,  ًْ زمِٝمِع, هَمَِم٣مَح ايمٛمِّ ٌْٛم٣َم فَمَٙمْٝمَؽ َي٣م َأزَم٣م ايمره
اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, َووَم٣مَل: نُمٙمِ

, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  ـه ُتُٜم ٘مِّ ًَ ـُ فَمتِٝمٍؽ ُي َوزَمَ٘مكْمَ هَمَجَٔمَؾ ازْم

ـه » ٌْ٘مكَِمه زَم٣مىمَِٝم٥مٌ َدفْمُٜم وَم٣ميُمقا: َوََم٣م ايْمُقصُمقُب؟ َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ, ش , هَم١مَِذا َوصَم٤َم هَماَل سَم

َْرصُمق َأْن سَمُ٘مقَن ؾَمِٜمٝمًدا, هَم١مِٞمهَؽ ىُمٛم٦َْم ش اظمَْْقُت »وَم٣مَل:  َٕ وَم٣ميَم٦ِم ازْمٛمَُتُف: َواهللهِ إِْن ىُمٛم٦ُْم 

إِنه اهللهَ فَمزه َوصَمؾه » اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ: وَمْد وَمَّمْٝم٦َم صِمَٜم٣مَزَك, وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه 

َٜم٣مَدَة؟ وَن ايمُمه وَم٣ميُمقا: ايْمَٗمْتُؾ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللهِ ش وَمْد َأْووَمَع َأصْمَرُه فَمعَم وَمْدِر ٞمِٝمهتِِف, َوََم٣م سَمُٔمدُّ

َٜم٣مَدُة »سَمَٔم٣ملَم, وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  ٌٌْع ؽِمَقى ايْمَٗمْتِؾ دِم ايمُمه ؽَم

ٛم٤ِْم ؾَمِٜمٝمٌد,  ؽَمٌِٝمِؾ اهللهِ: اظمَْْْمُٔمقُن ؾَمِٜمٝمٌد, َوايْمَٕمِرُق ؾَمِٜمٝمٌد, َوَص٣مضِم٤ُم َذاِت اجْلَ

ْدِم ؾَمِٜمٝمٌد,  ٦َم اَْلَ ِريِؼ ؾَمِٜمٝمٌد, َوايمهِذي َيُٚمقُت حَتْ ٌُْْمقُن ؾَمِٜمٝمٌد, َوَص٣مضِم٤ُم احْلَ َواظمَْ

شٌد َواظمَْْرَأُة مَتُقُت زمُِجْٚمٍع ؾَمِٜمٝم
 (3)

 , وزم٣مهلل ايمتقهمٝمؼ .

  ********** 

                                                                                                                                        
 .(1216)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

(, كصححو اإلماـ 1825, كاإلماـ النسائي في سننو )(2111)في سننو أخرجو اإلماـ أبو داكد  (1)
 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.
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 [دفع الصائل وإهداره]

ـْ ) – 1911 ـِ ضُمَِمكْمٍ َوفَم ـُ َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: فِمْٚمَراَن زْم وَم٣مسَمَؾ ُئْمعَم زْم

ٌَُف, هَمٛمََزَع شَمٛمِٝمهتَُف, هَم٣مطْمتََِماَم إلَِم ايمٛمهٌِلِّ  ٣م َص٣مضِم صعم اهلل  -ُأََمٝمه٥َم َرصُماًل, هَمَٔمضه َأضَمُدُُهَ

شَٓ ِدَي٥َم يَمفُ  ?َأَئَمضُّ َأضَمُدىُمْؿ َأطَم٣مُه ىَماَم َئَمضُّ ايْمَٖمْحُؾ »هَمَٗم٣مَل:  -فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 
(1)

 .

ٙمِؿٍ  ًْ ْٖمُظ ظمُِ  (.َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف, َوايمٙمه

 *******************************الشرح:

 .دفع ايصا٥ٌ ٚإٖدازٙ ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ 
 : (181/ 11) َمًٙمؿ دم ذح ذح ل ايمٛمقوي وم٣م

٣مءِ  ُهقَ ( ايْمَٖمْحُؾ  َئَمضُّ  ىَماَم ) َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمٝمْفِ  اهللهُ َصعمه  َووَمْقيُمفُ  ـَ  ايْمَٖمْحُؾ  َأِي  زم٣ِمحْلَ  َِم

زمِؾِ  َه٣م اإْلِ ِريؿِ  إلَِم  إؾَِم٣مَرةٌ  َوُهقَ  َونَمغْمِ ِدي٧ُم  َوَهَذا َذيمَِؽ  حَتْ يَم٥مٌ  احْلَ َٓ ـْ  َد فُ  وَم٣مَل  ظمَِ  إَِذا إِٞمه

هِ  َيَد  َرصُمٌؾ  فَمضه  َٗمَْم٦ْم  َيَدهُ  اظمَْْٔمُّمقُض  هَمٛمََزعَ  نَمغْمِ ًَ  هَمؽُّ  َأوْ  ايْمَٔم٣مضِّ  َأؽْمٛم٣َمنُ  هَم

َٝمتِفِ  ٣مهمِِٔملِّ  ََمْذَه٤ُم  َوَهَذا فَمَٙمٝمْفِ  َواَمنَ  َٓ  حِلْ َـ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َوَأِِب  ايمُمه ـَ  َأوِ  َوىَمثغِِمي ىَْمَثِري ْٕ  ا

ـُ  ََم٣ميمٌِؽ  َووَم٣مَل  فَمٛمُْٜمؿْ  اهللهُ َرِِضَ   اهـ .  َيّْمَٚم

ـِ ضُمَِمكْمٍ َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم »قولُ:  ـْ فِمْٚمَراَن زْم  ش. َوفَم

                                                           
(, كزاد مسلم: 1582(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )5823أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 خارم.كىو عند الب« أخاه», كليس عنده لفظ: «صاحبو»بعد قولو: « فانتزع يده من فمو»
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 نمزوات, فمدة ونمزا طمٝمػم, فم٣مم إؽمالَمف ىم٣من اخلزافمل طمٙمػ زمـ فمٌٝمد ازمـ

 .ايمٖمتح يقم طمزافم٥م راي٥م ص٣مضم٤م وىم٣من

 هق وأزمقه صح٣مزمٝم٣من رِض اهلل فمٛمٜمام.

ـِ ضُمَِمكْمٍ َمـ ضمدي٧م فِمْٚمرَ دم َمًٛمد اإلَم٣مم أمحد رمحف اهلل سمٔم٣ملم: و -اَن زْم

ِه, َأنه ضُمَِمْٝمٛم٣ًم-رِض اهلل فمٛمٜمام , َأسَمك َرؽُمقَل اهللِ َصعمه -رِض اهلل فمٛمف-, َأْو نَمغْمِ

َؿ هَمَٗم٣مَل:  ا يمَِٗمْقَِمِف َِمٛمَْؽ8 ىَم٣مَن »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٌُْد اظمُْْمهٙم٤ِِم ىَم٣مَن طَمغْمً ُد يَمَٔم َي٣م حُمَٚمه

ٛم٣َمَم, وَ  ًه َؿ: ُيْْمِٔمُٚمُٜمُؿ ايْمَ٘مٌَِد َوايم َأْٞم٦َم سَمٛمَْحُرُهْؿ. هَمَٗم٣مَل يَمُف ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

وُمِؾ ايمٙمُٜمؿه وِمٛمِل َذه  "ََم٣م ؾَم٣مَء اهلُل َأْن َيُٗمقَل هَمَٗم٣مَل يَمُف: ََم٣م سَمْٟمَُمُرِِن َأْن َأوُمقَل؟ وَم٣مَل: 

صُمُؾ, شُمؿه صَم٣مَء . وَم٣مَل: هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ همَ "َٞمْٖمِز, َوافْمِزْم رِم فَمعَم َأْرؾَمِد َأَْمِري  َٟمؽْمَٙمَؿ ايمره

وُمِؾ ايمٙمُٜمؿه وِمٛمِل َذه َٞمْٖمِز, َوافْمِزْم رِم فَمعَم َأْرؾَمِد  "هَمَٗم٣مَل: إِِنِّ َأسَمْٝمُتَؽ هَمُٗمْٙم٦َم رِم: 

َن؟"َأَْمِري  ْٔ وُمِؾ ايمٙمُٜمؿه انْمِٖمْر رِم ََم٣م "وَم٣مَل:  -ئمٛمل ضمكم أؽمٙمٚم٦م -. هَماَم َأوُمقُل ا

ْرُت َوََم٣م َأفْمَٙمٛم٦ُْم, َوََم٣م َأطْمَْمْٟمُت َوََم٣م فَمَٚمْدُت, َوََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم َوََم٣م  َأْهَ

ش"صَمِٜمْٙم٦ُم 
(1)

. 

ـُ ُأََمٝمه٥َم َرصُماًل »قولُ:   . شوَم٣مَل: وَم٣مسَمَؾ ُئْمعَم زْم

                                                           
(, كىو حديث  822, كابن حباف في صحيحو )(12223)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. كقد صححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى التعليقات 
 (.3285(, كفي المشكاة )825الحساف )
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 . أن ايمرصمؾ هق َمقٓه, هم٣مومتتؾ َمع فمٌدهومٝمؾ: 

ٌَفُ »قولُ:  ٣م َص٣مضِم  . شهَمَٔمضه َأضَمُدُُهَ

أَمٝم٥م رِض اهلل ٣مٞمتزع يده َمـ همؿ ئمعم زمـ همأي افمتدى فمعم َمقٓه همٔمّمف 

 فمٛمٜمام.

 ش.هَمٛمََزَع شَمٛمِٝمهَتفُ »قولُ: 

 . إؽمٛم٣من َمٗمدم ايمثٛم٣مي٣م واضمد ايمثٛمٝم٥موايمثٛمٝم٥م: 

وهمٝمف إرش يمق اٞمتزفمف َمتٔمٚمًدا, يم٘مـ ظم٣م ىم٣من اٞمتزافمف زم٤ًٌم صقيم٥م ئمعم زمـ 

 أَمٝم٥م رِض اهلل فمٛمف فمٙمٝمف ؽمٗمط هٛم٣م إرش.

 . ش-ف وؽمٙمؿ صعم اهلل فمٙمٝم -هَم٣مطْمَتَِماَم إلَِم ايمٛمهٌِلِّ »قولُ: 

 رهمع ايمٗمّم٣مي٣م وَم٣م يُم٘مؾ إلم احل٣مىمؿ, أو ايمٗم٣مِض.ُوفيُ:

 . "ش?َأَئَمضُّ َأضَمُدىُمْؿ َأطَم٣مُه ىَماَم َئَمضُّ ايْمَٖمْحُؾ »هَمَٗم٣مَل: »قولُ: 

وم٣مل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َلؿ ذيمؽ ىم٣مظمٛم٘مر فمٙمٝمف, فمعم أٞمف 

٣ًٌم دم إزه٣مق ٞمٖمًف  مل سم٘مـ فمٙمٝمف دي٥م. ص٣مئؾ, همٙمق دهمٔمف فمـ ٞمٖمًف زمام ي٘مقن ؽمٌ

ذم اظمٗم٣مسمٙم٥م زمكم اإلطمقان, إذ أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ  وفيُ:

 .٣مهمٝمام زمٝمٛمٜم -احلٝمقان ايمٌٜمٝمؿ-ؾمٌف هذا ايمٖمٔمؾ زمٖمٔمؾ ايمٖمحؾ 

 ش.َٓ ِدَي٥َم يَمفُ »قولُ: 

 أي أٞمف هدر, سمًٗمط ايمدي٥م وإرش دم ضم٣ميم٥م ايمتٔمدي, ودم ضم٣مل ايمِم٣مئؾ.
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  ********** 

 

 

 

االطالع على العورات بغير إذن, وأنه ال ]بيان حكم 

 دية له, إذا فقأت عينه[

ـْ ) – 1911  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َأزُمق ايْمَٗم٣مؽِمِؿ  -رِض اهلل فمٛمف  -َأِِب ُهَرْيَرَة َوفَم

َٙمَع فَمَٙمْٝمَؽ زمَِٕمغْمِ إِْذٍن, هَمَحَذهْمَتُف زمَِحَِم٣مٍة, »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  يَمْق َأنه اَْمَرًأ اؿمه

ـْ فَمَٙمْٝمَؽ صُمٛم٣َمٌح هَمَٖمَٗمْٟمَت فَمٝمْ  شٛمَُف, مَلْ َيُ٘م
(1)

 . َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف.

ٌه٣مَن:  ـُ ضِم َحُف ازْم , َوَصحه لِّ
٣مئِ ًَ َد, َوايمٛمه مَْحَ

ِٕ َٓ »َودِم يَمْٖمٍظ  هَماَل ِدَي٥َم يَمُف َو

شوِمَِم٣مَص 
(3)

.) 

 *******************************الشرح:

ع الصائل بصولتُ صاق امليصف رمحُ اهلل تعاىل ٍذا احلديث لبياٌ أٌ دف

 .ال حزمة لُ 
 ش:صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -وَم٣مَل َأزُمق ايْمَٗم٣مؽِمِؿ »قولُ: 

                                                           
 (.3168يحو )(, كاإلماـ مسلم في صح5263أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 (.6283( كابن حباف )51/ 8(, كالنسائي )322أخرجو اإلماـ أحمد )الحديث صحيح.  (3)
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ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه  -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرةَ ودم ايمِمحٝمحكم:  فَم

َؿ وَم٣مَل:  ـْ َرآِِن دِم »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ْقا زم٣ِمؽْمِٚمل َوَٓ سَمْ٘مَتٛمُقا زمُِ٘مٛمَْٝمتِل, َوََم ٚمه ًَ  اظمَٛم٣َمِم سَم

ْأ  ٌَقه ًدا هَمْٙمَٝمَت ـْ ىَمَذَب فَمقَمه َُمَتَٔمٚمِّ ْٝمَْم٣مَن َٓ َيَتَٚمثهُؾ دِم ُصقَريِت, َوََم هَمَٗمْد َرآِِن, هَم١مِنه ايمُمه

ـَ ايمٛمه٣مرِ  شََمْٗمَٔمَدُه َِم
(1)

. 

 بٝإ ٌٖ ٖرا اذتهِ ٜطبل ع٢ً نٌ ْاظس؟

اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذا احل٘مؿ هؾ يْمٌؼ فمعم ىمؾ ٞم٣مـمر, ضمتك وإن و

 ٣مٞم٦م احلرَم٥م متًم دم ايمْمريؼ؟ىم

أم أن هذا طم٣مص زمٚمـ سمتٌع ايمٔمقرات دم ايمٌٝمقت, أو دم َمٙم٘مف اخل٣مص  

 ؽمقاء ىم٣من دم زمٝمتف, أو دم َمزرفمتف, أو دم ؽمٝم٣مرسمف ؟

 ايمث٣مِن هق ايمِمحٝمح.و

وُمْؾ يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم }ٗم٣مل اهلل فمز وصمؾ : وومد أَمر اهلل فمز وصمؾ زمٕمض ايمٌٌم هم

ـْ َأزْمَِم٣مِرِهْؿ َوحَيْ  قا َِم ْؿ إِنه اهللهَ طَمٌغٌِم زماَِم َيُٕمّمُّ َٖمُٓمقا هُمُروصَمُٜمْؿ َذيمَِؽ َأْزىَمك ََلُ

َٓ  *َيِْمٛمَُٔمقَن  ـه َو ـَ هُمُروصَمُٜم َٖمْٓم ـه َوحَيْ ـْ َأزْمَِم٣مِرِه ـَ َِم َووُمْؾ يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛم٣َمِت َيْٕمُّمّْم

ـَ ِزيٛمَتَ  ٌِْدي ٓه ََم٣م ـَمَٜمَر َِمْٛمَٜم٣مُي ـه إِ  .أي٥م  { ... ُٜم

٣مفِمِديه  َمـ ضمدي٧مدم ايمِمحٝمحكم: و ًه ـَ ؽَمْٔمٍد ايم , -رِض اهلل فمٛمف-ؽَمْٜمَؾ زْم

ُه:  َؿ, »َأطْمػَمَ َٙمَع دِم صُمْحٍر دِم زَم٣مِب َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َأنه َرصُماًل اؿمه

                                                           
 .(2)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,116)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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َؿ َِمْدًرى  حَيُؽُّ زمِِف َرْأؽَمُف, هَمَٙمامه َرآهُ  َرؽُمقُل  َوََمَع َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َؿ, وَم٣مَل:  َؽ سَمٛمَْتٓمُِرِِن, يَمَْمَٔمٛم٦ُْم زمِِف دِم »اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه يَمْق َأفْمَٙمُؿ َأٞمه

شفَمْٝمٛمَْٝمَؽ 
(1)

َؿ:  ٌَِؾ ». وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ وِم اَم صُمِٔمَؾ اإِلْذُن َِم إِٞمه

ٌٌََمِ   ش.ايم

 بٝت ففكأت عٝٓ٘ عصا٠ ثِ ذتكٗا ايتًف بعد ذيو: بٝإ حهِ َٔ تطًع يف 
سمْمٙمع دم زمٝم٦م أضمد َمـ ايمٛم٣مس, همتٛمٌف يمف ص٣مضم٤م ايمٌٝم٦م  ٣مً يمق أن إٞم٣ًمٞمو

 ٙمٝمس فمٙمٝمف رء.همورَم٣مه زمحِم٣مة همٖمٗمٟمت فمٝمٛمف, شمؿ حلٗمٜم٣م ايمتٙمػ 

َٙمَع فَمَٙمْٝمَؽ زمَِٕمغْمِ إِْذنٍ »قولُ:   ش.يَمْق َأنه اَْمَرًأ اؿمه

ايمذيـ يتْمٙمٔمقن فمعم فمقرات ايمٛم٣مس وهذا يمٔمٙمف طم٣مص همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣ميمرصم٣مل 

 . داطمؾ زمٝمقهتؿ ىمام ؽمٌؼ

 ؟«٢ْٗ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٔ ارترف»ٚحدٜح:  ايبابادتُع بني ٖرا 
ٍؾ رِض اهلل فمٛمف: ٖمل ايمِمحٝمحكم: هم ـِ َُمَٕمٖمه ٌِْد اهللهِ زْم ُف َرَأى »َمـ ضمدي٧م فَم َأٞمه

ِذْف, هَم١مِنه رَ  َؿ هَنَك َرصُماًل َْخِْذُف, هَمَٗم٣مَل يَمُف: َٓ خَتْ ؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ـِ اخَلْذِف, َأْو ىَم٣مَن َيْ٘مَرُه اخَلْذَف َووَم٣مَل:  ُف َٓ ُيَِم٣مُد زمِِف َصْٝمٌد َوَٓ ُيٛمَْ٘مك زمِِف »فَم إِٞمه

, َوسَمْٖمَٗمُٟم ايمَٔمكْمَ  ـه ًِّ , َويَم٘مِٛمهَٜم٣م وَمْد سَمْ٘مِنُ ايم ُف, هَمَٗم٣مَل شُمؿه َرآُه زَمْٔمَد َذيمَِؽ َْخْذِ ش فَمُدوٌّ

                                                           
 .(3165)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,5261)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ـِ اخَلْذِف َأْو ىَمِرَه  ُف هَنَك فَم َؿ َأٞمه ـْ َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه شُمَؽ فَم يَمُف: ُأضَمدِّ

ِذُف َٓ ُأىَمٙمُِّٚمَؽ ىَمَذا َوىَمَذا "اخَلْذَف, َوَأْٞم٦َم خَتْ
(1)

. 

8 ٕن همٝمف أذي٥م فمعم اظمًٙمٚمكم, ايمتحريؿأن إصؾ دم اخلذف هم٣مجلٚمع زمٝمٛمٜمام: 

 ي٘من ايمًـ, زمدون ؽم٤ٌم يٌٝمح يمف ذيمؽ.وهمٜمق يٖمٗمٟم ايمٔمكم, 

يم٘مـ يمق أن إٞم٣ًمًٞم٣م سمْمٙمع دم زمٝم٦م أضمد َمـ ايمٛم٣مس, همخذهمف زمحِم٣مة, همٖمٗمٟم 

 .يمدهمع صقيمتف  ذيمؽفمٝمٛمف, صم٣مز 

 ش.هَمَحَذهْمَتُف زمَِحَِم٣مةٍ »قولُ: 

 وهل زمٚمٗمدار إٞمٚمٙم٥م, ضمِم٣مة صٕمغمة.

 .شهَمَٖمَٗمْٟمَت فَمْٝمٛمَفُ »قولُ: 

 أي ؽم٣مل َم٣مؤه٣م .

ْ »قولُ:  ـْ فَمَٙمْٝمَؽ صُمٛم٣َمٌح مَل َٓ وِمَِم٣مَص   َيُ٘م  ش.هَماَل ِدَي٥َم يَمُف َو

 أي يمٝمس فمٙمٝمؽ إشمؿ دم ذيمؽ, وٓ أرش, وٓ دي٥م, وٓ ومِم٣مص.

اٞمتٜمؽ ضمرَم٥م أطمٝمف اظمًٙمؿ زمتْمٙمٔمف فمعم فمقراسمف داطمؾ زمٝمتف, وومد  ايمٛم٣مـمر ٕن

 هنك ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ ذيمؽ.

 واهلل أفمٙمؿ .

  ********** 

                                                           
 .(1262)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,6282)صحيحو  أخرجو اإلماـ البخارم في (1)
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 [في جناية الماشية]بيان الحكم  

ـْ ) – 1919 ـِ فَم٣مِزٍب َوفَم اِء زْم وَم٢َم َرؽُمقُل اهللهِ »َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: ايْمػَمَ

َقائِِط زم٣ِميمٛمهَٜم٣مِر فَمعَم َأْهٙمَِٜم٣م, َوَأْن ضِمْٖمَظ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - َأنه ضِمْٖمَظ احْلَ

ْٝمِؾ فَمعَم َأْهٙمِٜمَ  ٣م, َوَأنه فَمعَم َأْهِؾ اظم٣َْمؾِمَٝم٥ِم ََم٣م َأَص٣مزَم٦ْم ََم٣مؾِمَٝمُتُٜمْؿ اظم٣َْمؾِمَٝم٥ِم زم٣ِميمٙمه

ْٝمؾِ  شزم٣ِميمٙمه
(1)

ٌه٣مَن َودِم  ـُ ضِم َحُف ازْم , َوَصحه َِمِذيُّ ْ ٓه ايمؼمِّ َْرزَمَٔم٥ُم إِ ْٕ . َرَواُه َأمْحَُد, َوا

 (.إؽِْمٛم٣َمِدِه اطِْمتاَِلٌف 

 *******************************الشرح:

 .دٓا١ٜ املاغ١ٝ تعاىل اذتدٜح يبٝإ اذتهِ يف  ضام املصٓف زمح٘ اهلل
, وومد مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ فمٛمد ٝمففمٙمايمٔمٚمؾ ايمقاب دم احلدي٧م اإلرؽم٣مل, و

 صحح احلدي٧م اإلَم٣مم إيم٣ٌمِن رمحف اهلل سمٔم٣ملم.

ْرِث إِْذ }ومقل اهلل فمز وصمؾ :  َمٔمٛمكوهق  َوَداُووَد َوؽُمَٙمْٝماَمَن إِْذ حَيُْ٘ماَمِن دِم احْلَ

ـَ َٞمَٖمَُم٦ْم همِٝمِف  ْ٘مِٚمِٜمْؿ ؾَم٣مِهِدي  .{نَمٛمَُؿ ايْمَٗمْقِم َوىُمٛمه٣م حِلُ

 . ش-صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -وَم٢َم َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ: 

                                                           
أخرجو أحمد في الحديث الصواب فيو أنو مرسل, كمن ركاه على غير ذلك فركايتو غير محفوظة.  (1)

كالنسائي في "الكبرل"  (,3223(, كابن ماحو )2686(, كأبو داكد )18565مسنده )
و جاء بسند صحيح موصوؿ كما (, كالخالؼ المشار إليو ىو في كصلو كإرسالو, كلكن6888)

عند أبي داكد كابن ماجو كغيرىما, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف 
 أبي داكد.
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 أي ضم٘مؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمكم َمتخ٣مصٚمكم.

َقاِئِط زم٣ِميمٛمهَٜم٣مِر فَمعَم َأْهٙمَِٜم٣م»قولُ:   .شَأنه ضِمْٖمَظ احْلَ

 . وٞمحقه زمٝمقهت٣م: َمـ أصمؾ ايمرفمل اظمقار َمـٕن ايمٛمٜم٣مر ووم٦م طمروج 

ْٝمِؾ فَمعَم َأْهٙمَِٜم٣م»قولُ:   .شَوَأْن ضِمْٖمَظ اظم٣َْمؾِمَٝم٥ِم زم٣ِميمٙمه

هم١من , ن أصح٣مب اظمقار حيٖمٓمقن َمقاؾمٝمٜمؿأوي٘مقن احل٘مؿ دم ايمٙمٝمؾ: 

٣ًٌم سم٘مقن دم َمٟمواه٣م, هم١مذا طمرصم٦م َمـ اظمٟموى وأهمًدت ايمزرع  اظم٣مؾمٝم٥م فم٣مدة ونم٣ميم

 عم ص٣مضم٤م اظم٣مؾمٝم٥م.فمعم ص٣مضم٤م ايمزرع, هم١من ايمّمامن ي٘مقن فم

 بٝإ حهِ املصزع١ املطٛز٠ باذتا٥ط إذا دخًت فٝٗا املاغ١ٝ: 
 أَم٣م إذا ىم٣من ص٣مضم٤م اظمزرفم٥م ومد همٔمؾ فمعم َمزرفمتف ضم٣مئًْم٣م, وَمقاٞمع أطمرى.

همرزمام أدطمؾ ص٣مضم٤م اظم٣مؾمٝم٥م َم٣مؾمٝمتف َمتٔمٚمًدا إلم َمزرفمتف, ووم٣مصًدا يمألذي٥م, 

 ايمٛمٜم٣مر.ؽمقاء ىم٣من ايمدطمقل دم ايمٙمٝمؾ, أو  همٜمٛم٣م يّمٚمـ,

 ش. َوَأنه فَمعَم َأْهِؾ اظم٣َْمؾِمَٝم٥مِ »لُ: قو 

وهذا فم٣مم دم ىمؾ َم٣مؾمٝم٥م: ؽمقاء ىم٣مٞم٦م َمـ اإلزمؾ, أو ايمٌٗمر, أو ايمٕمٛمؿ: 

 ايمّمٟمن, واظمٔمز.

ْٝمؾِ »قولُ:   ش.ََم٣م َأَص٣مزَم٦ْم ََم٣مؾِمَٝمُتُٜمْؿ زم٣ِميمٙمه

 .هؿ أي أهنؿ يّمٚمٛمقن َم٣م أص٣مزم٦م َمقاؾمٝمٜمؿ دم ايمٙمٝمؾ َمـ َمزارع نمغم
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أو زمام يٗمِض زمف , أهمًدسمف اظم٣مؾمٝم٥م َمـ ايمزرعومٝمٚم٥م َم٣م وي٘مقن ايمّمامن إَم٣م زمدهمع 

 ., واهلل اظمقهمؼ ايمٗم٣مِض, أو حي٘مؿ زمف احل٣مىمؿ

  ********** 
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 ]بيان حكم قتل المرتد إذا استتيب ولم يتب[

ـْ ) – 1919 ٌٍَؾ َوفَم ـِ صَم َد  -رِض اهلل فمٛمف  -َُمَٔم٣مِذ زْم دِم َرصُمٍؾ َأؽْمَٙمَؿ شُمؿه هَتَقه

َٓ َأصْمٙمُِس ضَمتهك - شُيْٗمَتَؾ, وَمَّم٣مُء اهللهِ َوَرؽُمقيمِِف, هَمُٟمَِمَر زمِِف, هَمُٗمتَِؾ : 
(1)

 . َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف. 

َِِب َداُوَد:  ِٕ ٌَْؾ َذيمَِؽ »َودِم ِرَواَي٥ٍم  شَوىَم٣مَن وَمِد اؽْمُتتِٝم٤َم وَم
 (3)

.) 

 *******************************الشرح:

 ا اضتتٝب ٚمل ٜتب.ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل يبٝإ حهِ قتٌ املستد إذ

 ودم يمٖمظ اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف: 

ٌَْٙم٦ُم إلَِم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمـــِف -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م َأزُمق َُمقؽَمك  : َأوْم

ـْ  طَمُر فَم ْٔ ـْ َيِٚمٝمٛمِل, َوا ٣م فَم كَم, َأضَمُدُُهَ ؾَْمَٔمِريِّ ْٕ ـَ ا َؿ َوََمِٔمل َرصُماَلِن َِم َوؽَمٙمه

٣مرِ  ًَ َت٣مُك, هَمَٗم٣مَل: َي ًْ َؿ َي ٣م ؽَمَٟمَل ايْمَٔمَٚمَؾ, َوايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ََم٣م »ي, هَم٘ماَِلُُهَ

ـَ وَمْٝمٍس؟»َأْو ش سَمُٗمقُل َي٣م َأزَم٣م َُمقؽَمك؟ ٌَْد اهلِل زْم وَم٣مَل: هَمُٗمْٙم٦ُم: َوايمهِذي زَمَٔمَثَؽ ش َي٣م فَم

 ًِ , ََم٣م َأؿْمَٙمَٔم٣مِِن فَمعَم ََم٣م دِم َأْٞمُٖم ؼِّ ٣ٌَمِن ايْمَٔمَٚمَؾ, وَم٣مَل: زم٣ِمحْلَ اَُم َيْْمُٙم ِٜماَم, َوََم٣م ؾَمَٔمْرُت َأهنه

٦َم ؾَمَٖمتِِف, َووَمْد وَمَٙمَِم٦ْم, هَمَٗم٣مَل:  َتْٔمِٚمُؾ »َوىَمَٟمِنِّ َأْٞمُٓمُر إلَِم ؽِمَقاىمِِف حَتْ ًْ َٓ َٞم , َأْو  ـْ يَم

ـِ اْذَه٤ْم َأْٞم٦َم َي٣م َأزَم٣م َُمقؽَمك ـْ َأَراَدُه, َويَم٘مِ ـَ َي٣م », َأْو شفَمعَم فَمَٚمٙمِٛم٣َم ََم ٌَْد اهللِ زْم فَم

                                                           
 - 2265(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )5232أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 . (16/رقم 1268

 (.2266أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (3)
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ٌٍَؾ, هَمَٙمامه وَمِدَم فَمَٙمْٝمِف, وَم٣مَل: اْٞمِزْل, شوَمْٝمسٍ  ـَ صَم ٌََٔمُف َُمَٔم٣مَذ زْم , شُمؿه َأسْم ـِ ٌََٔمَثُف فَمعَم ايْمَٝمَٚم , هَم

٣م  َوَأيْمَٗمك يَمُف ِوؽَم٣مَدًة َوإَِذا َرصُمٌؾ فِمٛمَْدُه: َُمقشَمٌؼ:, وَم٣مَل: ََم٣م َهَذا؟ وَم٣مَل: َهَذا ىَم٣مَن هَيُقِديًّ

َٓ َأصْمٙمُِس ضَمتهك ُيْٗمَتَؾ وَمَّم٣مُء هَمَٟمؽْمَٙمَؿ,  َد, وَم٣مَل:  ْقِء هَمَتَٜمقه ًه ـَ ايم شُمؿه َراصَمَع ِديٛمَُف ِدي

َٓ َأصْمٙمُِس ضَمتهك ُيْٗمَتَؾ وَمَّم٣مُء اهلِل  اهللِ َوَرؽُمقيمِِف, هَمَٗم٣مَل: اصْمٙمِْس, َٞمَٔمْؿ, وَم٣مَل: 

اٍت, هَمَٟمََمَر زمِِف هَمُٗمتَِؾ, شُمؿه سَمَذا ْٝمِؾ, هَمَٗم٣مَل َوَرؽُمقيمِِف, شَماَلَث ََمره ـَ ايمٙمه ىَمَرا ايْمِٗمَٝم٣مَم َِم

٣م َأَٞم٣م هَمَٟمَٞم٣مُم َوَأوُمقُم, َوَأْرصُمق دِم َٞمْقََمتِل ََم٣م َأْرصُمق دِم وَمْقََمتِل ٣م, َُمَٔم٣مٌذ: َأَمه "َأضَمُدُُهَ
(1)

. 

 ش.َٓ َأصْمٙمُِس ضَمتهك ُيْٗمَتَؾ, وَمَّم٣مُء اهللهِ َوَرؽُمقيمِفِ »قولُ: 

ؾ ضمتك يًتت٣مب, هم١من سم٣مب ورصمع مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ فمعم أن اظمرسمد ٓ يٗمتو

 فمـ ذيمؽ, وإٓ ومتؾ.

 وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم فمدم وصمقب آؽمتت٣مزم٥م.

 , أن آؽمتت٣مزم٥م واصم٥ٌم."تؾ ايمٛمٖمس اظمٔمِمقَم٥مأضم٘م٣مم وم"وومد زمٝمٛم٣م دم ىمت٣مزمٛم٣م: 

همال زمد  وذيمؽ ٕن اظمرسمد ومد سمٗمع يمف ؾمٌٜم٥م سم٠مدي زمف إلم سمرك ديـ اإلؽمالم,

ن رصمع فمام هق فمٙمٝمف, وإٓ ومتؾ زمٔمد ذيمؽ8 هم١م, ٌكم يمفَمـ اؽمتت٣مزم٥م اظمرسمد ضمتك ي

ٕن ضم٣ميمف إذا آشمر ايمًٝمػ فمعم ايمرصمقع إلم ديـ اإلؽمالم, فمٙمؿ َمـ ضم٣ميمف أن 

 َمٔم٣مٞمد, وأٞمف يٖمّمؾ ايمديـ ايمذي اٞمتٗمؾ إيمٝمف فمعم ديـ اإلؽمالم.

                                                           
 .(1822)جو اإلماـ مسلم في صحيحو أخر  (1)
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دم  سمٔم٣ملم, ىمام يٗمقل أَمرٞم٣م اهلل فمز وصمؾ زم٣ميمتٔم٣مون فمعم ايمػم وايمتٗمقىومد و

شْمِؿ َوايْمُٔمْدَواِن َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فمَ }ىمت٣مزمف ايم٘مريؿ:  َٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم اإْلِ عَم ايْمػِمِّ َوايمتهْٗمَقى َو

 .{َواسمهُٗمقا اهللهَ إِنه اهللهَ ؾَمِديُد ايْمِٔمَٗم٣مِب 

ضْمٌِٝمَؾ دم ؽمٛمـ أِب داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم:و ـِ ُذَ ٌه٣مِد زْم رِض اهلل -َمـ ضمدي٧م فَم

ٌُاًل وَم٣مَل: َأَص٣مزَمْتٛمِل ؽَمٛم٥ٌَم هَمَدطَمْٙم٦ُم ضَم٣مئِْمً -فمٛمف ـْ ضِمٝمَْم٣مِن اظمَِْديٛم٥َِم هَمَٖمَرىْم٦ُم ؽُمٛمْ ٣م َِم

زَمٛمِل َوَأطَمَذ شَمْقِِب, هَمَٟمسَمْٝم٦ُم َرؽُمقَل  ٌُُف هَمَيَ هَمَٟمىَمْٙم٦ُم, َومَحَْٙم٦ُم دِم شَمْقِِب, هَمَج٣مَء َص٣مضِم

َؿ هَمَٗم٣مَل يَمُف:  َٓ َأؿْمَٔمٚمْ »اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ْٚم٦َم إِْذ ىَم٣مَن صَم٣مِهاًل, َو ٦َم إِْذ ََم٣م فَمٙمه

٣ًٌم»َأْو وَم٣مَل:  -ش ىَم٣مَن صَم٣مئًِٔم٣م َوَأََمَرُه هَمَرده فَمقَمه شَمْقِِب َوَأفْمَْم٣مِِن َوؽْمًٗم٣م َأْو  -ش ؽَم٣منِم

ـْ ؿَمَٔم٣ممٍ  "ٞمِِْمَػ َوؽْمٍؼ َِم
(1)

. 

 (: 2/383قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ُف َُي٤ُِم وَمْتُؾ اظمُْْرسمَ  ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه , َوُهَق إمْج٣َمٌع. احْلَ  دِّ

؟  َٓ ٌَْؾ وَمْتٙمِِف, َأْو  اَلُف َهْؾ ََت٤ُِم اؽْمتَِت٣مزَمُتُف وَم اَم َووَمَع اخْلِ  َوإِٞمه

ؽْمتَِت٣مزَم٥ِم ظم٣َِم دِم ِرَواَي٥ِم َأِِب َداُود َهِذِه َويَمُف دِم  ِٓ ْٚمُٜمقُر إلَم ُوصُمقِب ا َذَه٤َم اجْلُ

٣ًٌم َِمٛمَْٜم٣م َوصَم٣مَء َُمَٔم٣مٌذ هَمَدفَم٣مُه َأزُمق َُمقؽَمك فِممْمِ »ِرَواَي٥ٍم ُأطْمَرى:  ـَ يَمْٝمَٙم٥ًم, َأْو وَمِري ي

َب فُمٛمَُٗمفُ   .شهَمَدفَم٣مُه هَمَٟمزَمك هَمَيَ

                                                           
, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3536)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 (. 625أبي داكد, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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ـُ َوؿَم٣مُوٌس َوَأْهُؾ ايمٓمه٣مِهِر َوآطَمُروَن إلَم فَمَدِم ُوصُمقِب اؽْمتَِت٣مزَم٥ِم  ًَ َوَذَه٤َم احْلَ

٣مِل.  ُف ُيْٗمَتُؾ دِم احْلَ , َوَأٞمه  اظمُْْرسَمدِّ

َتِديمِّكَم زمَِٗمْقيمِفِ  ًْ َؿ  - َُم َل ِديٛمَُف هَم٣موْمُتُٙمقهُ »: -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ زَمده َئْمٛمِل ش ََم

ْرِِبِّ ايمهِذي زَمَٙمَٕمْتُف  َنه ضُمْ٘مَؿ اظمُْْرسَمدِّ ضُمْ٘مُؿ احْلَ
ِٕ َٓ َْخَْٖمك, َو َوايْمَٖم٣مُء سُمِٖمٝمُد ايمتهْٔمِٗمٝم٤َم ىَماَم 

ـْ ُدوِن َأْن ُيْد  ُف ُيَٗم٣مسَمُؾ َِم فْمَقُة, هَم١مِٞمه  فَمك. ايمده

ـْ زَمِِمغَمٍة. وَم٣ميُمقا:  َٓ فَم ؽْماَلِم  ـْ اإْلِ ـْ طَمَرَج فَم فْمَقُة ظمَِ فَم٦ْم ايمده اَم ُذِ  َوإِٞمه

ـْ زَمِِمغَمٍة هَماَل. ـْ طَمَرَج فَم ٣م ََم  َوَأَمه

ٌه٣مسٍ  ـِ فَم ـْ ازْم ٙماًِم مَلْ "َوفَمَْم٣مٍء:  -رِض اهلل فمٛمٜمام-َوفَم ًْ إْن ىَم٣مَن َأْصُٙمُف َُم

ٓه ُاؽْمُتتِ  َتَت٤ْم َوإِ ًْ . "ٝم٤َم ُي  , َٞمَٗمَٙمُف فَمٛمُْٜماَم ايمْمهَح٣مِويُّ

ؽْمتَِت٣مزَم٥ِم طِماَلٌف آطَمُر:  ِٓ  شُمؿه يمِْٙمَٗم٣مئِٙمكَِم زم٣ِم

ـْ شَماَلٍث دِم جَمْٙمٍِس, َأْو دِم َيْقٍم, َأْو دِم  َٓ زُمده َِم ًة, َأْو  ُف َهْؾ َيْ٘مِٖمل ََمره َوُهَق َأٞمه

٣مٍم؟   شَماَلشَم٥ِم َأيه

ـْ فَمقِمٍّ  َتَت٣مُب ؾَمْٜمًرا": - فَمٛمُْف َرِِضَ اهللهُ -َوُيْرَوى فَم ًْ  قا ."ُي
 ش. هَمُٟمَِمَر زمِِف, هَمُٗمتَِؾ »قولُ: 

ايمذي ديم٦م فمٙمٝمف ايمًٛم٥م ايمِمحٝمح٥م وهمٔمؾ ايمِمح٣مزم٥م رِض همٜمذا ضم٘مؿ اظمرسمد

 اهلل فمٛمٜمؿ .

َِِب َداُوَد: »قولُ:  ِٕ ٌَْؾ َذيمَِؽ "َودِم ِرَواَي٥ٍم   . ش"َوىَم٣مَن وَمِد اؽْمُتتِٝم٤َم وَم
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ـِ وهذا ايمٙمٖمظ ؤمٝمػ, أطمرصمف أزم ق داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم َمـ ؿمريؼ ؿَمْٙمَح٥َم زْم

ـْ َأِِب َُمقؽَمك رِض اهلل  ـْ َأِِب زُمْرَدَة, فَم ـِ َأِِب زُمْرَدَة, فَم ٌِْد اهللهِ زْم ـِ فَم حَيَْٝمك, َوزُمَرْيِد زْم

٣م:, فمٛمف, زمف ٌَْؾ َذيمَِؽ. وَم٣مَل َأضَمُدُُهَ  قا َوىَم٣مَن وَمْد اؽْمُتتِٝم٤َم وَم
ايمٌخ٣مري , وومد أطمرج ٘مراتؿمٙمح٥م زمـ حيٝمك, ضمًـ احلدي٧م, يمف َمٛمو

 زمدون ايمزي٣مدة اظمذىمقرة.احلدي٧م وَمًٙمؿ 

 واهلل أفمٙمؿ .

  ********** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ]بيان حكم قتل المرتد[

 

[282] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ]بيان حكم قتل المرتد[

ـِ ) – 1914 ٌه٣مٍس َوفَم ـِ فَم صعم  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ ازْم

َل ِديٛمَُف هَم٣موْمُتُٙمقهُ »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ـْ زَمده شََم
(1)

ٌَُخ٣مِريُّ   (.. َرَواُه ايْم

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ حهِ قتٌ املستد.

 واحلدي٧م همٝمف ومِم٥م: 

َمـ ؿمريؼ فِمْ٘مِرََم٥َم, وَم٣مَل: ُأيِتَ ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

ٌه٣مٍس, هَمَٗم٣مَل: يَمْق ىُمٛم٦ُْم فَمقِمٌّ َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, زمَِزَٞم٣مِدومَ  ـَ فَم ٌََٙمَغ َذيمَِؽ ازْم ٥ٍم هَمَٟمضْمَروَمُٜمْؿ, هَم

َؿ:  زُمقا زمَِٔمَذاِب اهللهِ»َأَٞم٣م مَلْ ُأضْمِروْمُٜمْؿ, يمِٛمَْٜمِل َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ش َٓ سُمَٔمذِّ

َؿ: َويَمَٗمَتْٙمُتُٜمْؿ, يمَِٗمْقِل َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف  َل ِديٛمَُف هَم٣موْمُتُٙمقهُ »َوؽَمٙمه ـْ زَمده شََم
(3)

. 

 ووم٣مل همٝمٜمؿ: 

ََْمَر َأَْمًرا َُمٛمَْ٘مًرا ...  ْٕ ا***ظمَه٣م َرَأْي٦ُم ا ْج٦ُم َٞم٣مِري َوَدفَمْقُت وُمٛمػُْمً  ... َأصمه

 بٝإ حهِ قتٌ املستد: 
ذه٤م مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن اظمرسمد يٗمتؾ, وهذا زمٔمد آؽمتت٣مزم٥م ىمام ؽمٌؼ 

 .ف َمٔمٛم٣م زمٝم٣مٞم

                                                           
 .(5233)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 (.5233)بخارم في صحيحو أخرجو اإلماـ ال (3)
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 إضمٛم٣مف إلم أن ٓ سمٗمتؾ.دم ذيمؽ, وذه٤م  واظمرأة ضم٘مٚمٜم٣م ضم٘مؿ ايمرصمؾ

 دم ؽمٛمـ أِب داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم: زمام واؽمتديمقا 

ـِ َرزمِٝمعٍ  , وَم٣مَل: ىُمٛمه٣م ََمَع َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م َرزَم٣مِح زْم

َؿ دِم نَمْزَوٍة هَمَرَأى ايمٛمه٣مَس جُمْتَ  ٌََٔم٧َم َرصُماًل, هَمَٗم٣مَل: اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٍء هَم ِٚمِٔمكَم فَمعَم َرْ

ِء؟» َٓ ََم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم »هَمَج٣مَء هَمَٗم٣مَل: فَمعَم اَْمَرَأٍة وَمتِٝمٍؾ. هَمَٗم٣مَل: ش اْٞمُٓمْر فَماَلَم اصْمَتَٚمَع َه٠ُم

ٌََٔم٧َم َرصُماًل. هَمَٗم٣مَل: ش َهِذِه يمُِتَٗم٣مسمَِؾ  ـُ ايْمَقيمِٝمِد هَم ََم٥ِم طَم٣ميمُِد زْم ْؾ ومُ »وَم٣مَل: َوفَمعَم اظْمَُٗمدِّ

ٝمًٖم٣م ًِ َٓ فَم ـه اَْمَرَأًة َو َٓ َيْٗمُتَٙم ٣ميمٍِد  شخِلَ
(1)

. 

ـِ فُمَٚمَر َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, وَم٣مَل: ُوصِمَدِت َم٣م دم ايمِمحٝمحكم: و َمـ ضمدي٧م ازْم

هَمٛمََٜمك َرؽُمقُل »اَْمَرَأٌة ََمْٗمُتقيَم٥ًم دِم زَمْٔمِض ََمَٕم٣مِزي َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, 

ٌَْٝم٣منِ اهللهِ َص  ٣مِء َوايمِمِّ ًَ ـْ وَمْتِؾ ايمٛمِّ َؿ فَم شعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه
(3)

. 

 . نمغم صحٝمحواؽمتدَٓلؿ 

هم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ هنك فمـ ومتؾ ايمٛم٣ًمء دم أرض اظمٔمرىم٥م 

 زمكم اظمًٙمٚمكم وزمكم ايم٘مٖم٣مر.

 همٜمل داطمٙم٥م دم فمٚمقم أديم٥م ومتؾ اظمرسمد , واهلل اظمقهمؼ . ةأَم٣م اظمرسمد

                                                           
(, كأخرجو ابن ماجو من حديث 3823, كابن ماجو )(3552)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 حنظلة الكاتب رضي اهلل عنو, كقاؿ فيو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى: حسن صحيح.

 .(1822)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2616)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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***  ******* 
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]بيان وجوب قتل من شتم النبي صلى اهلل عليه 

 وعلى آله وسلم[

ـِ ) – 1916 ٌه٣مٍس َوفَم ـِ فَم َأنه َأفْمَٚمك ىَم٣مَٞم٦ْم يَمُف ُأمُّ  - ;-رِض اهلل فمٛمٜمام-ازْم

ل, هَمَٙمامه َوسَمَٗمُع همِٝمِف, هَمَٝمٛمَْٜم٣مَه٣م, هَماَل سَمٛمَْتٜمِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َويَمَد سَمُْمُتُؿ ايمٛمهٌِله 

ٌََٙمَغ َذيمَِؽ  َ٘مَٟم فَمَٙمْٝمَٜم٣م. هَمَٗمَتَٙمَٜم٣م هَم ىَم٣مَن َذاَت يَمْٝمَٙم٥ٍم َأطْمَذ اظمِْْٔمَقَل, هَمَجَٔمَٙمُف دِم زَمْْمٛمَِٜم٣م, َواسمه

شَأَٓ اؾْمَٜمُدوا َأنه َدََمَٜم٣م َهَدرٌ »هَمَٗم٣مَل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ايمٛمهٌِله 
(1)

. َرَواُه 

  (.َأزُمق َداُوَد َوُرَواسُمُف شمَِٗم٣مٌت 

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ َػسٚع١ٝ قتٌ ضاب ايٓيب ص٢ً 
 اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ, ٚيٛ تاب بعد ذيو.

 واحلدي٧م همٝمف ومِم٥م: 

 : ىمام دم ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمٛم٣ًمئل رمحف اهلل سمٔم٣ملم ونمغمه

ٌه٣مٍس رِض اهلل فمٛمٜمام: ـُ فَم َأنه َأفْمَٚمك ىَم٣مَن فَمعَم فَمْٜمِد َرؽُمقِل » َمـ ضمدي٧م ازْم

َؿ َوىَم٣مَٞم٦ْم يَمُف ُأمُّ َويَمٍد, َوىَم٣مَن يَمُف َِمْٛمَٜم٣م ازْمٛم٣َمِن, َوىَم٣مَٞم٦ْم سُمْ٘مثُِر  اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٌُُّف, هَمَٝمْزصُمُرَه٣م هَماَل  ًُ َؿ َوسَم  سَمٛمَْزصِمُر, ايْمَقوِمٝمَٔم٥َم زمَِرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم 2251أخرجو اإلماـ أبو داكد ) (1)

(566 .) 
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َؿ  َوَيٛمَْٜم٣مَه٣م هَماَل سَمٛمَْتِٜمل, هَمَٙمامه ىَم٣مَن َذاَت يَمْٝمَٙم٥ٍم َذىَمْرُت ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َ٘مْٟمُت فَمَٙمْٝمِف  هَمَقوَمَٔم٦ْم همِٝمِف, هَمَٙمْؿ َأْصػِمْ َأْن وُمْٚم٦ُم إلَِم اظمِْْٕمَقِل, هَمَقَؤْمُتُف دِم زَمْْمٛمَِٜم٣م, هَم٣مسمه

ٌََح٦ْم وَمتِٝماًل, هَمُذىمَِر َذيمَِؽ يمِٙمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, هَمَجَٚمَع هَمَٗمَتْٙمُتَٜم٣م,  هَمَٟمْص

ٓه وَم٣ممَ »ايمٛمه٣مَس َووَم٣مَل:  , هَمَٔمَؾ ََم٣م هَمَٔمَؾ إِ ٌََؾ ش َأْٞمُُمُد اهللهَ َرصُماًل رِم فَمَٙمْٝمِف ضَمؼٌّ هَمَٟموْم

فَْمَٚمك َيَتَديْمَدُل هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ, أَ  ْٕ ٌَُٜم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم ُأمه َويَمِدي, َوىَم٣مَٞم٦ْم ِِب ا َٞم٣م َص٣مضِم

, َويَم٘مِٛمهَٜم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم سُمْ٘مثُِر ايْمَقوِمٝمَٔم٥َم همِٝمَؽ  ٠ْميُم٠َمسَمكْمِ يَمْمِٝمَٖم٥ًم َرهمِٝمَٗم٥ًم, َورِم َِمٛمَْٜم٣م ازْمٛم٣َمِن َِمْثُؾ ايمٙمُّ

٣ٌَمِرضَم٥ُم َوسَمُْمُتُٚمَؽ, هَمَٟمهْن٣َمَه٣م هَماَل سَمٛمَْتِٜمل, َوَأْزصُمُرَه٣م هَماَل سَمٛمَْزصِمُر, هَمَٙمامه  ىَم٣مَٞم٦ِم ايْم

َ٘مْٟمُت فَمَٙمْٝمَٜم٣م  َذىَمَرسْمَؽ هَمَقوَمَٔم٦ْم همِٝمَؽ, هَمُٗمْٚم٦ُم إلَِم اظمِْْٕمَقِل هَمَقَؤْمُتُف دِم زَمْْمٛمَِٜم٣م, هَم٣مسمه

َؿ:  َٓ اؾْمَٜمُدوا َأنه َدََمَٜم٣م »ضَمتهك وَمَتْٙمُتَٜم٣م, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َأ

شَهَدرٌ 
(1)

. 

 ب ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: اب اهلل عص ٚدٌ, أٚ ضاض بٝإ حهِ
َمـ ؽم٤م اهلل فمز وصمؾ, أو ؽم٤م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, و

 ي٘مقن َمرسمًدا دم ذيمؽ, وضم٘مٚمف ايمٗمتؾ.

سم٣مب همٝمًتت٣مب َمـ ردسمف, هم١من ىم٣من ومد ؽم٤م اهلل فمز وصمؾ شمؿ سم٣مب َمـ ذيمؽ, 

 .اهلل فمٙمٝمف, وٓ يٙمحٗمف ضم٘مؿ آطمر 

                                                           
, كقاؿ فيو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى: صحيح (2686)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو  (1)

 (. 566اإلسناد, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, شمؿ سم٣مب, همال زمد َمـ أَم٣م إذا ؽم٤م ايمٛمٌل 

ومتٙمف8 ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أهدر دم ايمتل ىم٣مٞم٦م سمًٌف, 

همٙمٝمس يمٛم٣م أن ٞمتٛم٣مزل فمـ ضمٗمف زمٔمد , أصح٣مزمف رِض اهلل فمٛمٜمؿ فمعم ذيمؽ وأؾمٜمد

 َمقسمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 :(3: ص) املطًٍٛ قاٍ غٝذ اإلضالّ ايصازّ
 ىم٣مهمر أو َمًٙمؿ َمـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ؽم٤م َمـ أن: إولم ًٟميم٥ماظم

 .ومتٙمف ُي٤م هم١مٞمف

 ايمٔمٙمؿ أهؾ فمقام أمجع": اظمٛمذر ازمـ وم٣مل ايمٔمٙمؿ أهؾ فم٣مَم٥م فمٙمٝمف َمذه٤م هذا

 َم٣ميمؽ وم٣ميمف وممـ "ايمٗمتؾ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ؽم٤م َمـ ضمد أن فمعم

 ٓ ايمٛمٔمامن فمـ وضم٘مل": وم٣مل ايمُم٣مهمٔمل َمذه٤م وهق وإؽمح٣مق وأمحد وايمٙمٝم٧م

 ايمٖم٣مرد زم٘مر أزمق ضم٘مك وومد أفمٓمؿ ايمممك َمـ فمٙمٝمف هؿ ايمذي ئمٛمل "يٗمتؾ

 اهلل صعم ايمٛمٌل ي٤ًم َمـ ضمد أن فمعم اظمًٙمٚمكم إمج٣مع ايمُم٣مهمٔمل أصح٣مب َمـ

 ضم٘م٣مه ايمذي اإلمج٣مع وهذا اجلٙمد نمغمه ؽم٤م َمـ ضمد أن ىمام ايمٗمتؾ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 زمف أراد أٞمف أو كموايمت٣مزمٔم ايمِمح٣مزم٥م َمـ إول ايمِمدر إمج٣مع فمعم حمٚمقل هذا

 َمًٙمام ىم٣من إذا ومتٙمف ُي٤م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ؽم٣مب أن فمعم إمج٣مفمٜمؿ

 َمـ َمتٛمٗمِمف ومتؾ فمعم إَم٥م أمجٔم٦م": همٗم٣مل فمٝم٣مض ايمٗم٣مِض ومٝمده وىمذيمؽ

 وسم٘مٖمغمه ومتٙمف فمعم اإلمج٣مع واضمد نمغم فمـ ضم٘مل وىمذيمؽ "وؽم٣مزمف اظمًٙمٚمكم
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 فمعم اظمًٙمٚمقن أمجع": إفمالم إئٚم٥م أضمد راهقيف زمـ إؽمح٣مق اإلَم٣مم ووم٣مل

 اهلل أٞمزل مم٣م ؾمٝمئ٣م دهمع أو وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم رؽمقيمف ؽم٤م أو اهلل ؽم٤م أٞمٚمـ

 َمٗمرا ىم٣من وان زمذيمؽ ىم٣مهمر أٞمف": وصمؾ فمز اهلل أٞمٌٝم٣مء َمـ ٞمٌٝم٣م ومتؾ أو وصمؾ فمز

 دم اطمتٙمػ اظمًٙمٚمكم َمـ أضمدا أفمٙمؿ ٓ": اخلْم٣مِب وم٣مل "اهلل أٞمزل َم٣م زم٘مؾ

 ايمٛمٌل ؾم٣مسمؿ أن فمعم ايمٔمٙمامء أمجع": ؽمحٛمقن زمـ حمٚمد ووم٣مل "ومتٙمف وصمقب

 يمف اهلل زمٔمذاب فمٙمٝمف صم٣مر وايمقفمٝمد ىم٣مهمر يمف اظمتٛمٗمص وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 اهـ ."ىمٖمر وفمذازمف ىمٖمره دم ؾمؽ وَمـ ايمٗمتؾ إَم٥م فمٛمد وضم٘مٚمف

 ش. َأنه َأفْمَٚمك»قولُ: 

 أي رصمؾ أفمٚمك َمـ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ.

  .شىَم٣مَٞم٦ْم يَمُف ُأمُّ َويَمَد » قولُ:

, همتِمٌح أم ويمد ويمد قيمد يمف َمٛمٜم٣مٝمتنى هب٣م ؽمٝمده٣م همايمتل ياظمٚمٙمقىم٥م هل 

 . يٚمٛمع زمٝمٔمٜم٣م وإرشمٜم٣م

 . ش-صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -سَمُْمُتُؿ ايمٛمهٌِله » قولُ:

وؾمتؿ وؽم٤م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىمٖمر وردة ىمام سمٗمدم َمٔمٛم٣م 

 زمٝم٣من ذيمؽ.

 . شَوسَمَٗمُع همِٝمفِ »قولُ: 
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أي أهن٣م سمٗمع دم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زم٣ميم٤ًم, وزم٣ميمُمتؿ, 

 وسم٘مثر َمـ ذيمؽ.

 .شٛمْتَِٜملهَمَٝمٛمَْٜم٣مَه٣م, هَماَل سمَ »قولُ: 

 ردهت٣م, وزيٕمٜم٣م.وهذا فمالَم٥م فمعم ىمٖمره٣م, و

 . شهَمَٙمامه ىَم٣مَن َذاَت يَمْٝمَٙم٥ٍم َأطْمَذ اظمِْْٔمَقَل  »قولُ: 

 آيم٥م ؾمٌٝمٜم٥م زم٣ميمًٝمػ إٓ أٞمف ومِمغم .

َ٘مَٟم فَمَٙمْٝمَٜم٣م. هَمَٗمَتَٙمَٜم٣م»قولُ:   . شهَمَجَٔمَٙمُف دِم زَمْْمٛمَِٜم٣م, َواسمه

دم زمْمٛمٜم٣م, هم٘م٣من َمقهت٣م أي صمٔمؾ اظمٔمقل دم زمْمٛمٜم٣م, شمؿ اسم٘مٟم فمٙمٝمف ضمتك دطمؾ 

 زمًٌٌف.

ٌََٙمَغ َذيمَِؽ ايمٛمهٌِله »قولُ:  َأَٓ اؾْمَٜمُدوا َأنه »هَمَٗم٣مَل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَم

 ش. َدََمَٜم٣م َهَدرٌ 

أي ٓ دي٥م َل٣م, وٓ ومِم٣مص دم ومتٙمٜم٣م8 ٕن ايمممع ومد أذن دم ومتؾ َمـ ىم٣من 

سمف دم ىمت٣مِب: هذا َمٙمخص هذا ايم٘مت٣مب, وَم٣م مل يذىمر همٝمف ومد ذىمر, ضم٣ميمفهذا هق 

 ."ومتؾ ايمٛمٖمس اظمٔمِمقَم٥م أىم٣مم  "

 .1ؽمٌح٣مٞمؽ ايمٙمٜمؿ وزمحٚمدك, ٓ إيمف إٓ أٞم٦م, أؽمتٕمٖمرك وأسمقب إيمٝمؽ

                                                           

1
كانُالػراغُمنُهذاُالكتابُيفُالتاسعُوالعرشونُمنُمجادىُاآلخرة,ُلعامُواحدُوأربعنيُوأربعامئةُُ

ُيفُمدينةُالغوضةُ-وألفُمنُاهلجرةُالنبويةُالرشيػةُاىتهوناُيفُمسجدُالصحابة
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  ********** 

 ]كتاب الحدود[

 [اْلُحُدوِد ِكَتاُب]

 *******************************الشرح:

ُدودُ  . مَجْعُ : احْلُ  ضَمدٍّ

دُّ    اطْمتاَِلؿَمُٜماَم. هَمَٝمْٚمٛمَعُ  َئكْمِ ؾَمٝمْ  زَمكْمَ  حَيِْجزُ  ََم٣م َأْصُٙمفُ : َواحْلَ

َٝم٦ْم  ـْ  مَتْٛمَعُ  يمَِ٘مْقهِن٣َم 8ضُمُدوًدا ايْمُٔمُٗمقزَم٣مُت  َهِذهِ  ؽُمٚمِّ دُّ  َوُيْْمَٙمُؼ  اظمَُْٔم٣مَوَدةِ  فَم  فَمعَم  احْلَ

ُدودُ  َوَهِذهِ  ايمتهْٗمِديِر, َرةٌ  احْلُ ـْ  َُمَٗمده ٣مِرِع. َِم   ايمُمه

دُّ  َوُيْْمَٙمُؼ   هَمال اهللهِ  ضُمُدودُ  سمِْٙمَؽ } سَمَٔم٣ملَم  وَمْقيمف ْحقَ ٞمَ  اظْمََٔم٣مِص  َٞمْٖمسِ  فَمعَم  احْلَ

  .[165: ايمٌٗمرة] {سَمْٗمَرزُمقَه٣م

ءٌ  همِٝمفِ  همِْٔمؾٍ  َوفَمعَم  رٌ  َرْ ـْ } :سَمَٔم٣ملَم  وَمْقيمف َٞمْحقَ  َُمَٗمده  هَمَٗمْد  اهللهِ ضُمُدودَ  َيَتَٔمده  َوََم

فُ  ـَمَٙمؿَ  ًَ  ايمًٌؾ دم سمٔم٣ملم اهلل رمحف ايمِمٛمٔم٣مِن وم٣ميمف قا[ 1: ايمْمالق] {َٞمْٖم

(9/416) . 

 بٝإ أقطاّ املعاصٞ َٔ د١ٗ اذتدٚد: 
 اظمٔم٣مص َمـ صمٜم٥م احلدود سمٛمٗمًؿ إلم شمالشم٥م أوم٣ًمم: و
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ىمحد ايمزٞمك, وايمٗمذف, وٞمحق ذيمؽ َمـ َم٣م همٝمف احلد, وٓ ىمٖم٣مرة, إول: 

 احلدود.

ك اَمرأسمف دم هن٣مر رَمّم٣من وهق ىمٚمـ أسمَم٣م همٝمف ىمٖم٣مرة, ويمٝمس همٝمف ضمد, ايمث٣مِن: 

 .ص٣مئؿ 

وهل اظمٔم٣مص واظمخ٣ميمٖم٣مت ايمتل يرسم٘مٌٜم٣م اإلٞم٣ًمن, ر َم٣م همٝمف ايمتٔمزيايمث٣ميم٧م: 

 .٣ًم َمٔمٙمقَم اً ومل ُئمؾ ايمممع َل٣م ضمد

ايمٛمٖمل, وايمتٔمزير راصمع إلم وارم أَمر اظمًٙمٚمكم: إَم٣م زم٣محلٌس, أو ايميب, أو 

 . اظمِمٙمح٥م ايمممفمٝم٥م ويرصمع ذيمؽ إلمونمغم ذيمؽ, 

 َصعمه  ايمٛمهٌِلُّ  ىَم٣منَ : وَم٣مَل  فَمٛمُْف, اهللهُ َرِِضَ  زُمْردةَ  َأِِب َمـ ضمدي٧م ودم ايمِمحٝمحكم: 

َٙمُد  َٓ : »َيُٗمقُل  َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ ٓه  صَمَٙمَداٍت  فَممْمِ  هَمْقَق  ُُيْ ـْ  ضَمدٍّ  دِم  إِ  ضُمُدودِ  َِم

شاهللهِ
(1)

. 

 بٝإ ٚقٛع ايكتٌ بايتعصٜس: 
 . زم٣ميمتٔمزيرايمٗمتؾ ويم٘مـ َمع ذيمؽ ومد يٗمع 

 ًٙمٚمكم.وهذا يمٙمٚمِمٙمح٥م ايمممفمٝم٥م اظمتحٗمٗم٥م ايمتل يراه٣م وارم أَمر اظم

ٗمتؾ اظمًٙمؿ زم٣ميم٘م٣مهمر سمٔمزيًرا, ٕن دم اظمًٙمؿ ٓ يت٘م٣مهمٟم َمع دم َمثؾ أن يُ 

 ايم٘م٣مهمر.

                                                           
 .(1868)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,5828)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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هم١من رأى وارم أَمر اظمًٙمٚمكم أن اظمًٙمؿ ايمِم٣مئؾ ايمذي ومتؾ ايم٘م٣مهمر اظمٔم٣مهد, 

 أو ايمذَمل, نمٝمٙم٥م, وهق َمنف دم ايمٗمتؾ, وَمت٣ًمهؾ دم ؽمٖمؽ ايمدَم٣مء اظمٔمِمقَم٥م

 همع ذه, ويمٙمتٗمٙمٝمؾ َمـ ضره.اظمِمٙمح٥م دم ومتٙمف سمٔمزيًرا, همٙمف ذيمؽ8 يمدأن 

 بٝإ إٔ األصٌ يف َػسٚع١ٝ اذتدٚد: 
 .واإلمج٣مع وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب ٥م احلدودَممموفمٝم دم وإصؾ

 ُأورِم  َي٣م ضَمَٝم٣مةٌ  ايْمِٗمَِم٣مصِ  دِم  َويَمُ٘مؿْ }: ايم٘مت٣مب همٝمٗمقل اهلل فمز وصمؾأَم٣م 

٣ٌَمِب  يَْم ْٕ ُ٘مؿْ  ا  . {سَمتهُٗمقنَ  يَمَٔمٙمه

٣مِرُق }ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ًه ٣مِروَم٥مُ  َوايم ًه اَم  هَم٣موْمَْمُٔمقا َوايم  زماَِم  صَمَزاءً  َأْيِدهَيُ

٣ٌَم ًَ ًٓ  ىَم ـَ  َٞمَ٘م٣م ـْ  * ضَم٘مِٝمؿٌ  فَمِزيزٌ  َواهللهُ اهللهِ َِم ـْ  سَم٣مَب  هَمَٚم  هَم١مِنه  َوَأْصَٙمَح  ـُمْٙمِٚمفِ  زَمْٔمدِ  َِم

 . {َرضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  اهللهَ إِنه  فَمَٙمْٝمفِ  َيُتقُب  اهللهَ

اٞمَِٝم٥مُ }ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  اِِن  ايمزه  صَمْٙمَدةٍ  َِم٣مَئ٥مَ  َِمٛمُْٜماَم  َواضِمدٍ  ىُمؾه  هَم٣مصْمٙمُِدوا َوايمزه

 َٓ ـِ  دِم  َرْأهَم٥مٌ  هِباَِم  سَمْٟمطُمْذىُمؿْ  َو طِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهللهِ سُم٠ْمَِمٛمُقنَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  اهللهِ ِدي ْٔ  َويْمَٝمُْمَٜمْد  ا

اَم  ـَ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  فَمَذاهَبُ  .{اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َِم

ـَ } ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ : ْ  شُمؿه  اظمُْْحَِمٛم٣َمِت  َيْرَُمقنَ  َوايمهِذي  زمَِٟمْرزَمَٔم٥مِ  َيْٟمسُمقا مَل

َٓ  صَمْٙمَدةً  شَماَمٞمكِمَ  هَم٣مصْمٙمُِدوُهؿْ  ؾُمَٜمَداءَ  ٌَُٙمقا َو ؿْ  سَمْٗم  ُهؿُ  َوُأويَمئَِؽ  َأزَمًدا ؾَمَٜم٣مَدةً  ََلُ

ٓه  * ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ  ـَ  إِ ـْ  سَم٣مزُمقا ايمهِذي  .  {َرضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  اهللهَ هَم١مِنه  َوَأْصَٙمُحقا َذيمَِؽ  زَمْٔمدِ  َِم

 إلم نمغم ذيمؽ َمـ إديم٥م.
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همٗمد رصمؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وصمٙمد, وأَم٣م ايمًٛم٥م: 

 .ايمذي ذىمره اظمِمٛمػ  وؽمتٟميت إديم٥م دم ايم٣ٌمب

 .شمٌقت احلدود هم١من اإلمج٣مع وم٣مئؿ فمعم وأَم٣م اإلمج٣مع: 

 : اهلل رمحف سمٝمٚمٝم٥م ازمـ اإلؽمالم ؾمٝمخ وم٣مل

 ظمـ يٛمٌٕمل وَلذا إيمٝمٜمؿ, اإلضم٣ًمن وإرادة اخلٙمؼ رمح٥م ـفم ص٣مدرة احلدود"

 ىمام َلؿ8 وايمرمح٥م إيمٝمٜمؿ اإلضم٣ًمن زمذيمؽ يٗمِمد أن ذٞمقهبؿ فمعم ايمٛم٣مس ئم٣موم٤م

 قا ."...  اظمريض َمٔم٣مجل٥م ايمْمٌٝم٤م يٗمِمد وىمام ويمده, سمٟمدي٤م ايمقايمد يٗمِمد
 بٝإ املصاحل يف إقا١َ اذتدٚد: 

 إن دم إوم٣مَم٥م احلدود َمِمٙمحت٣من: 

 يمٙمٚمحدود, هم١مهن٣م سمٔمتػم ىمٖم٣مرة ظم٣م صمٛم٣مه, وظم٣م ارسم٘مٌف.: اظمِمٙمح٥م إولم

٣ٌَمَدةَ َمـ ضمدي٧م ٖمل ايمِمحٝمحكم: هم ـَ  فُم ٣مَِم٦ِم  زْم  َوىَم٣منَ  فَمٛمْفُ  اهللهُ َرِِضَ  ايمِمه

٣ٌَمءِ  َأضَمُد  َوُهقَ  زَمْدًرا ؾَمِٜمَد  ٥ٌَمِ  يَمْٝمَٙم٥مَ  ايمٛمَُّٗم ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمه  اهللهِ َرؽُمقَل  َأنه : ايمَٔمَٗم  َوؽَمٙمه

ـْ  فِمَِم٣مزَم٥مٌ  ضَمْقيَمفُ وَ  وَم٣مَل, ىُمقا َٓ  َأنْ  فَمعَم  زَم٣مئُِمقِِن : »َأْصَح٣مزمِفِ  َِم  َوَٓ  ؾَمْٝمًئ٣م, زم٣ِمهللهِ سُممْمِ

وُمقا, ٌُْٜمَت٣منٍ  سَمْٟمسُمقا َوَٓ  َأْوََٓدىُمْؿ, سَمْٗمتُُٙمقا َوَٓ  سَمْزُٞمقا, َوَٓ  سَمْنِ وَٞمفُ  زمِ  َأْيِديُ٘مؿْ  زَمكْمَ  سَمْٖمؼَمُ

ـْ  ََمْٔمُروٍف, دِم  سَمْٔمُِمقا َوَٓ  َوَأْرصُمٙمُِ٘مْؿ, ـْ  اهللهِ, فَمعَم  هَمَٟمصْمُرهُ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َوذَم  هَمَٚم  َوََم

ـْ  َأَص٣مَب  ْٞمَٝم٣م دِم  هَمُٔمقوِم٤َم  ؾَمْٝمًئ٣م َذيمَِؽ  َِم ٣مَرةٌ  هَمُٜمقَ  ايمدُّ ـْ  يَمُف, ىَمٖمه ـْ  َأَص٣مَب  َوََم  َذيمَِؽ  َِم
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هُ  شُمؿه  ؾَمْٝمًئ٣م ٌَفُ  ٣مءَ ؾَم  َوإِنْ  فَمٛمْفُ  فَمَٖم٣م ؾَم٣مءَ  إِنْ  اهللهِ, إلَِم  هَمُٜمقَ  اهللهُ ؽَمؼَمَ ٣ٌَمَئْمٛم٣َمهُ  شفَم٣موَم  فَمعَم  هَم

"َذيمَِؽ 
(1)

. 

زمزوال َم٣م دم ٞمٖمًف فمعم اظمحدود َمـ يمٕمغم اظمحدود, وسم٘مقن اظمِمٙمح٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: 

 احلٗمد وايمُمدة, إن ىم٣من ومد أصٝم٤م دم صمًٚمف, أو دم ويمده, أو دم نمغم ذيمؽ.

 وإَم٣م زمتْمٚمكم اظمجتٚمٔم٣مت, زمحٝم٧م يٛمزصمر َمـ مل يٖمٔمؾ ايمذٞم٤م فمـ ايمذٞم٤م.

 اييت تػرتط إلقا١َ اذتدٚد ع٢ً أصخابٗا: بٝإ ايػسٚط 
 اهلل صعم يمٗمقيمف 8فم٣موماًل  زم٣ميمٕم٣م اجلريٚم٥م َمرسم٘م٤م ي٘مقن أن: إول ايمممط

 يٖمٝمؼ, ضمتك واظمجٛمقن يٌٙمغ, ضمتك ايمِمٕمغم: شمالشم٥م فمـ ايمٗمٙمؿ رهمع»: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

فمـ فم٣مئُم٥م وفمقم رِض اهلل  ونمغمهؿ ايمًٛمـ أهؾ رواه ,شيًتٝمٗمظ ضمتك وايمٛم٣مئؿ

  .فمٛمٜمؿ 

 يمٔمدم زم٣ميمًٗمقط8 أولم هم٣محلد ه٠مٓء8 فمعم َت٤م ٓ ةد٣ميمٔمٌا ىم٣مٞم٦م هم١مذا

 .زم٣ميمُمٌٜم٥م يدرأ احلد وٕن ايمت٘مٙمٝمػ,

 زم٣ميمتحريؿ. ٣مفم٣مظمً  اجلريٚم٥م َمرسم٘م٤م ي٘مقن أن: ايمث٣مِن ايمممط

: فمٛمٜمؿ اهلل رِض وفمقم وفمثامن فمٚمر يمٗمقل ايمتحريؿ8 ُيٜمؾ َمـ فمعم ضمد همال

  ."فمٙمٚمف َمـ فمعم إٓ ضمد ٓ"

 رِض اهلل فمٛمٜمؿ.ايمِمح٣مزم٥م  َمـ خم٣ميمػ َلؿ ئمٙمؿ ومل

                                                           
 .(1862)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,18)ماـ البخارم في صحيحو أخرجو اإل (1)
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  :زمح٘ اهلل تعاىل قدا١َ ابٔ املٛفل ٚقاٍ
 قا ."ايمٔمٙمؿ أهؾ ومقل هق"

 بٝإ َٔ ٜتٛىل إقا١َ اذتدٚد ع٢ً أصخابٗا: 
 احلد فمٙمٝمٜم٣م يؼمسم٤م ايمتل اجلريٚم٥م َمرسم٘م٤م دم ايممموط هذه سمقهمرت هم١مذا

 ىم٣من وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ٕن ٞم٣مئٌف8 أو اإلَم٣مم فمٙمٝمف يٗمٝمٚمف هم١مٞمف ايمممفمل8

  . زمٔمده َمـ طمٙمٖم٣مؤه شمؿ احلدود, ٝمؿيٗم

: وم٣مل ضمٝم٧م فمٛمف8 ٞمٝم٣مزم٥م احلد يٗمٝمؿ َمـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل وىمؾ وومد

  .َمتٖمؼ فمٙمٝمف  شهم٣مرمجٜم٣م افمؼمهم٦م8 هم١من هذا, اَمرأة إلم أٞمٝمس ي٣م وانمد»

, فمعم َم٣م يٟميت حييه ومل َم٣مفمز زمرصمؿ ايمِمح٣مزم٥م وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم وأَمر

  .إن ؾم٣مء اهلل 

 زمف اذهٌقا»: ؽم٣مرق دماهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمٛمٌل صعم  ووم٣مل

 .شهم٣مومْمٔمقه

 يتقٓه أن همقصم٤م احلٝمػ, همٝمف ي٠مَمـ وٓ اصمتٜم٣مد, إلم حيت٣مج احلد وٕن

 سمٔم٣ملم اهلل حلؼ احلدود ىم٣مٞم٦م ؽمقاء سمْمٌٝمٗمف, دم يمٙمٔمدايم٥م وامٞم٣م ٞم٣مئٌف8 أو اإلَم٣مم

 .ايمٗمذف ىمحد أدَمل حلؼ ىم٣مٞم٦م أو ايمزٞمك ىمحد

  ٚحكٛم اهلل تعاىل؟ بٝإ َا ٖٞ حدٚد اهلل تعاىل
  :اهلل زمح٘ ت١ُٝٝ ابٔ ايدٜٔ تكٞ ايػٝذ قاٍ
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 َمثؾ اهلل8 وضمٗمقق اهلل ضمدود سمًٚمك َمٔمٝمٛمكم يمٗمقم يمٝم٦ًم ايمتل احلدود"

 وٞمحقهؿ. وايمزٞم٣مة وايمناق ايمْمريؼ ومْم٣مع

 يمٝم٦ًم ايمتل وايمقص٣مي٣م ,وايمقومقف ,ايمًٙمْم٣مٞمٝم٥م إَمقال دم احل٘مؿ وَمثؾ

  ايمقٓي٣مت. أَمقر أهؿ َمـ همٜمذه ظمٔمكم,

 وسمٗم٣مم هب٣م, أضمد دفمقى نمغم َمـ وإوم٣مَمتٜم٣م ,فمٛمٜم٣م ايمٌح٧م ايمقٓة فمعم ُي٤م

 وايمقوٝمع ايممميػ فمعم إوم٣مَمتٜم٣م وَت٤م هب٣م, أضمد دفمقى نمغم َمـ ايمُمٜم٣مدة

 1قا ."....وايمّمٔمػ وايمٗمقي

 بٝإ أْٛاع اذتدٚد: 
 ضمد ايمزٞمك.إول: 

 ضمد ايمٗمذف.ايمث٣مِن: 

 ضمد ايمنوم٥م.ايمث٣ميم٧م: 

 ضمد ايمٗمتؾ.ايمرازمع: 

 خلٚمر ومجٝمع اظمً٘مرات.ضمد ذب ااخل٣مَمس: 

 ضمد وم٣مؿمع ايمْمريؼ.ايم٣ًمدس: 

 وؽمتٟميت أديمتٜم٣م دم َمقاؿمٛمٜم٣م إن ؾم٣مء اهلل فمز وصمؾ.

 بٝإ أْ٘ ال ٜػسع إقا١َ اذتدٚد يف املطادد: 

                                                           
1

 ...(.-1/191: )تعالى هللا حفظه الفوزان لإلمام الفقهً الملخص من 
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 ازمـ ضم٘مٝمؿ حلدي٧م طم٣مرصمف8 سمٗم٣مم وإٞمام اظمًجد, دم احلد إوم٣مَم٥م ُيقز وٓ

 يًتٖم٣مد أن هنك وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أن» :رِض اهلل فمٛمف ضمزام

, وؽمٝمٟميت زمٝم٣مٞمف إن ؾم٣مء شاحلدود همٝمف سمٗم٣مم وأن إؾمٔم٣مر, سمٛمُمد وأن زم٣مظمًجد,

 .اهلل

 بٝإ حتسِٜ ايػفاع١ يف اذتدٚد: 
 .ايمًٙمْم٣من يٌٙمغ أن زمٔمد احلد دم ايمُمٖم٣مفم٥م وحترم

: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم يمٗمقيمف ذيمؽ8 دم ايمُمٖم٣مفم٥م ومٌقل إَمر ورم فمعم وحيرم

  .شأَمره دم اهلل و٣مد همٗمد 8اهلل ضمدود َمـ ضمد دون ؾمٖم٣مفمتف ضم٣ميم٦م َمـ»

 ومٌؾ همٜمال»: ايم٣ًمرق فمـ ئمٖمق أن أراد ايمذي دم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ووم٣مل

 .شزمف سمٟمسمٝمٛمل أن

ُٜمؿْ  وُمَرْيًُم٣م َأنه  فَمٛمَْٜم٣م, اهللهُ  َرِِضَ  فَم٣مئَُِم٥مَ َمـ ضمدي٧م ودم ايمِمحٝمحكم:   ؾَمْٟمنُ  َأَُهه

وَم٦ْم, ايمهتِل اظمَْخُزوَِمٝمه٥مِ  اظمَْرَأةِ  ـْ  :هَمَٗم٣ميُمقا َهَ  اهللُ  َصعمه  اهللهِ َرؽُمقَل  همِٝمَٜم٣م ُيَ٘مٙمِّؿُ  َوََم

َؿ؟ فَمَٙمْٝمفِ  ـْ : هَمَٗم٣ميُمقا َوؽَمٙمه ئُ  َوََم ٓه  فَمَٙمْٝمفِ  َُيْؼَمِ ـُ  ُأؽَم٣مََم٥مُ  إِ  اهللهِ َرؽُمقلِ  ضِم٤مُّ  َزْيٍد, زْم

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  َٚمفُ  َوؽَمٙمه : َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  اهللهِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ُأؽَم٣مََم٥ُم, هَمَ٘مٙمه

ـْ  ضَمدٍّ  دِم  َأسَمُْمَٖمعُ » اَم : وَم٣مَل  شُمؿه  هَم٣مطْمَتَْم٤َم, وَم٣ممَ  شُمؿه  اهللهِ, ضُمُدودِ  َِم ـَ  َأْهَٙمَؽ  إِٞمه  ايمهِذي

ٌَْٙمُ٘مْؿ, ُؿْ  وَم َق  إَِذا ىَم٣مُٞمقا َأهنه يُػ  همِٝمِٜمؿُ  َهَ ِ َق  َوإَِذا سَمَرىُمقُه, ايمممه ِٔمٝمُػ  همِٝمِٜمؿُ  َهَ  ايمّمه
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, فَمَٙمْٝمفِ  َأوَم٣مَُمقا دٍ  زمِٛم٦َْم  هَم٣مؿمَِٚم٥مَ  َأنه  يَمقْ  اهللهِ  َواْيؿُ  احَلده وَم٦ْم  حُمَٚمه شَيَدَه٣م يَمَٗمَْمْٔم٦ُم  َهَ
 

(1)
. 

 :(298/ 28) ايفتا٣ٚ نُا يف زتُٛع اهلل زمح٘ ت١ُٝٝ ابٔ اإلضالّ غٝذ قاٍ
 حتؾ وٓ نمغمه٣م, وٓ هدي٥م وٓ زمُمٖم٣مفم٥م ٓ[ احلد: أي] سمٔمْمٝمٙمف حيؾ ٓ"

 ."اهلل يمٔمٛمف همٔمٙمٝمف إوم٣مَمتف8 فمعم وم٣مدر وهق يمذيمؽ فمْمٙمف وَمـ همٝمف, ايمُمٖم٣مفم٥م

 ايمْمريؼ ووم٣مؿمع وايمُم٣مرب وايمزاِن ايم٣ًمرق َمـ ي٠مطمذ أن ُيقز وٓ":ٚقاٍ

 اظمٟمطمقذ اظم٣مل وهذا يمٕمغمه, وٓ اظم٣مل يمٌٝم٦م ٓ احلد زمف ئمْمؾ َم٣مل وٞمحقه

 هم٣ًمديـ زمكم مجع ذيمؽ إَمر ورم همٔمؾ وإذا طمٌٝم٧م, ؽمح٦م احلد يمتٔمْمٝمؾ

 وأمجٔمقا اظمحرم, وهمٔمؾ ايمقاصم٤م وسمرك ٦مايمًح وأىمؾ احلد سمٔمْمٝمؾ: فمٓمٝمٚمكم

 ذيمؽ وٞمحق واظمح٣مرب وايمُم٣مرب وايم٣ًمرق ايمزاِن َمـ اظمٟمطمقذ اظم٣مل أن فمعم

 اظمًٙمٚمكم, أَمقر إهم٣ًمد َمـ يقصمد َم٣م أىمثر وهق طمٌٝم٧م, ؽمح٦م احلد يمتٔمْمٝمؾ

 اٞمتٜمك ."...  أَمره واٞمحالل ومدره وؽمٗمقط اظمتقرم ضمرَم٥م ؽمٗمقط ؽم٤ٌم وهق

 .اهلل رمحف ىمالَمف

 د تدزأ بايػبٗات: بٝإ إٔ اذتدٚ
 احلدود سمدرأ زم٣ميمُمٌٜم٣مت َم٣م اؽمتْم٣مع اإلٞم٣ًمن إلم ذيمؽ ؽمٌٝماًل.و

                                                           
 .(1588)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2286)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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أي سمدهمع, وٓ سمٗم٣مم فمعم أصح٣مهب٣م8 ٕن ايمُمٌٜم٥م َم٣مٞمع َمـ  وَمٔمٛمك سمدرأ:

 َمقاٞمع إوم٣مَم٥م احلدود فمعم أهٙمٜم٣م.

 ٖمل ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

 فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  اهللهِ ؽُمقُل رَ  وَم٣مَل : وَم٣ميَم٦ْم رِض اهلل فمٛمٜم٣م  فَم٣مئَُِم٥مَ َمـ ضمدي٧م 

ـِ  احُلُدودَ  اْدَرُءوا: »َوؽَمٙمهؿَ  ٙمِِٚمكمَ  فَم ًْ  هَمَخٙمُّقا خَمَْرٌج  يَمفُ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ, ََم٣م اظمُ

ـْ  طَمغْمٌ  ايمَٔمْٖمقِ  دِم  ُْخْْمِئَ  َأنْ  اإِلََم٣ممَ  هَم١مِنه  ؽَمٌِٝمَٙمُف, شايمُٔمُٗمقزَم٥مِ  دِم  ُْخْْمِئَ  َأنْ  َِم
(1)

. 

ـُ  َوَيِزيُد َمذي: وم٣مل ايمؼم ََمُْمِٗملُّ  ِزَي٣مدٍ  زْم ـُ  َوَيِزيُد  احَلِدي٧ِم, دِم  َؤِمٝمٌػ  ايمدِّ  َأِِب  زْم

٦ٌَُم  ايمُ٘مقدِمُّ  ِزَي٣مدٍ  ـْ  َأشْم  .َوَأوْمَدمُ  َهَذا َِم

احلدي٧م ٓ يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وايمٔمٚمؾ فمٙمٝمف و

 .ؽ ىمٚمـ هق َمـ َم٣مل أزمٝمف وٞمحق ذيم, وَمـ ايمُمٌف فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ

 بٝإ ادتٓاٜات اييت جتب فٝٗا اذتدٚد: 

                                                           
اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى , كضعفو (1232) الترمذم رحمو اهلل تعالى في سننوأخرجو اإلماـ  (1)

,  كموقوفا مرفوعا ضعيف ىو: (, كقاؿ فيو3266في ضعيف الترمذم, كضعفو في اإلركاء برقم )
 الحاكم قاؿ لما كلذلك ". التقريب"  في كما متركؾ كىو الدمشقي زياد بن يزيد على مداره فاف

 متركؾ يشام زياد بن يزيد: سائيالن قاؿ: قلت: " بقولو الذىبي رده "! اإلسناد صحيح: " عقبو
.". 
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: هل َخس8 احلدود همٝمٜم٣م َت٤م ايمتل اجلٛم٣مي٣مت إن: اهلل رمحٜمؿ همٗمٜم٣مؤٞم٣م وم٣مل

 ذيمؽ8 فمدا وَم٣م وايمٗمذف, اخلٚمر, وذب ايمْمريؼ, وومْمع وايمنوم٥م, ايمزٞمك,

 .اهلل ؾم٣مء إن زمٝم٣مٞمف يٟميت ىمام ايمتٔمزير8 همٝمف ُي٤م

 صمٙمد شمؿ ايمٗمذف, صمٙمد شمؿ ايمزٞمك, صمٙمد دوداحل دم اجلٙمد أؾمد: ووم٣ميمقا

: يمٗمقيمف سمٟمىمٝمد8 زمٚمزيد ايمزٞمك طمص سمٔم٣ملم اهلل ٕن ايمتٔمزير8 صمٙمد شمؿ ايمممب,

ـِ  دِم  َرْأهَم٥مٌ  هِباَِم  سَمْٟمطُمْذىُمؿْ  َوٓ}  ُيقز همال ايمٔمدد8 دم َمٛمف أطمػ دوٞمف وَم٣م , {اهللهِ  ِدي

 .ايمِمٖم٥م دم فمٙمٝمف يزيد أن

 : بٝإ إٔ َٔ َات َٔ اذتد ايرٟ ٚدب إٔ ٜكاّ عًٝ٘ إٔ دَ٘ ٖدز

 زمف أسمك ٕٞمف ضمده8 َمـ فمٙم٥م رء وٓ هدر, همٜمق ضمد8 دم َم٣مت َمـ: ووم٣ميمقا

 .وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم رؽمقيمف وأَمر سمٔم٣ملم اهلل زمٟمَمر اظممموع ايمقصمف فمعم

 يّمٚمٛمف هم١مٞمف اظمحدود8 سمٙمػ شمؿ احلد, إوم٣مَم٥م دم اظممموع ايمقصمف سمٔمدى يمق أَم٣م

 .احلد نمغم دم ضزمف يمق َم٣م همٟمؾمٌف زمٔمدواٞمف, سمٙمػ ٕٞمف زمديتف8

 قا ."ٞمٔمٙمٚمف طمالف زمٕمغم" :اهلل زمح٘ابٔ قدا١َ  املٛفلاإلَاّ  ٍقا
  ********** 

 

 

 



 

 

 

 ]باب حد الزاني[

 

[301] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ]باب حد الزاني[

 [الشَّاِىي َحدِّ َباُب]

 *******************************الشرح:

 ايمزٞمك ذٞم٤م فمٓمٝمؿ, وىمٌغمة َمـ ىم٣ٌمئر ايمذٞمقب, وفمٓمٝمٚم٥م َمـ فمٓم٣مئؿ أشم٣مم.

ىمٌغمة يمممك زم٣مهلل فمز وصمؾ, ود ىمٌغمة ازمؾ هق ئمتػم َمـ أىمػم ايم٘م٣ٌمئر زمٔم

 ومتؾ ايمٛمٖمس اظمحرَم٥م زمٕمغم ضمؼ.

همٜمق ىمٌغمة ضمرَمٜم٣م اهلل فمز وصمؾ, وضمرَمٜم٣م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

وؽمٙمؿ, ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ إهم٣ًمد إزواج, واطمتالط إٞم٣ًمب, ونمغم ذيمؽ َمـ 

 اظمٖم٣مؽمد.

 دم ايمِمحٝمحكم: و

ٌْدِ َمـ ضمدي٧م  ـِ  اهللهِ فَم  َرؽُمقلِ  إلَِم  صَم٣مُءوا ايمَٝمُٜمقدَ  َأنه  ٛمُْٜماَم,فمَ  اهللهُ َرِِضَ  فُمَٚمرَ  زْم

ؿْ  هَمَٗم٣مَل  َزَٞمَٝم٣م, َواَْمَرَأةً  َِمٛمُْٜمؿْ  َرصُماًل  َأنه  يَمفُ  هَمَذىَمُروا َوؽَمٙمهَؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  اهللهِ  ََلُ

صْمؿِ ا ؾَمْٟمنِ  دِم  ايمتهْقَراةِ  دِم  ََتُِدونَ  ََم٣م»: َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمه  اهللهِ  َرؽُمقُل  . شيمره

ٌُْد  هَمَٗم٣مَل  َوُُيَْٙمُدوَن, َٞمْٖمَّمُحُٜمؿْ : هَمَٗم٣ميُمقا ـُ  اهللهِ فَم  إِنه  ىَمَذزْمُتؿْ : رِض اهلل فمٛمف ؽَماَلمٍ  زْم

صْمؿَ  همِٝمَٜم٣م وَه٣م, زم٣ِميمتهْقَراةِ  هَمَٟمسَمْقا ايمره صْمِؿ, آَي٥مِ  فَمعَم  َيَدهُ  َأضَمُدُهؿْ  هَمَقَوعَ  هَمٛمَمَمُ  هَمَٗمَرأَ  ايمره

ٌَْٙمَٜم٣م ََم٣م ٌُْد  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َدَه٣م,زَمٔمْ  َوََم٣م وَم ـُ  اهللهِ فَم  َيَدَك, اْرهَمعْ : رِض اهلل فمٛمف ؽَماَلمٍ  زْم

صْمِؿ, آَي٥مُ  همِٝمَٜم٣م هَم١مَِذا َيَدهُ  هَمَرهَمعَ  ُد, َي٣م َصَدَق : هَمَٗم٣ميُمقا ايمره صْمِؿ, آَي٥مُ  همِٝمَٜم٣م حُمَٚمه  هَمَٟمََمرَ  ايمره
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ٌُْد  وَم٣مَل  ٣م,هَمُرمِجَ  َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمه  اهللهِ  َرؽُمقُل  هِباَِم  صُمَؾ  هَمَرَأْي٦ُم ": اهللهِ  فَم ٛمَٟمُ  ايمره  َُيْ

" احِلَج٣مَرةَ  َيِٗمٝمَٜم٣م اظمَْرَأةِ  فَمعَم 
(1)

. 

َٓ } ومم٣م يدل فمعم سمٔمٓمٝمؿ صمريٚم٥م ايمزٞمك هق ومقل اهلل فمز وصمؾ:  سَمْٗمَرزُمقا َو

َٞم٣م فُ  ايمزِّ  .{ؽَمٌِٝماًل  َوؽَم٣مءَ  هَم٣مضِمَُم٥مً  ىَم٣منَ  إِٞمه

  ايمٗمرآن زم٣ميمٖم٣مضمُم٥م.وومد ؽمٚمك اهلل فمز وصمؾ ايمزٞمك وايمٙمقاط دم

ٌََٗمُ٘مؿْ  ََم٣م ايْمَٖم٣مضِمَُم٥مَ  َأسَمْٟمسُمقنَ  يمَِٗمْقَِمفِ  وَم٣مَل  إِذْ  َويُمقؿًم٣م}يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ٣م ؽَم  هِبَ

ـْ  ـَ  َأضَمدٍ  َِم ُ٘مؿْ  * ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َِم صَم٣مَل  يَمَتْٟمسُمقنَ  إِٞمه ـْ  ؾَمْٜمَقةً  ايمرِّ ٣مءِ  ُدونِ  َِم ًَ  َأْٞمُتؿْ  زَمْؾ  ايمٛمِّ

هُمقنَ  وَمْقمٌ   . {َُمْنِ

ـَ } فمز وصمؾ : وومقل اهلل ٣م اهللهِ  ََمعَ  َيْدفُمقنَ  َٓ  َوايمهِذي َٓ  آطَمرَ  إََِلً  َيْٗمُتُٙمقنَ  َو

مَ  ايمهتِل ايمٛمهْٖمَس  ٓه  اهللهُ ضَمره ؼِّ  إِ َٓ  زم٣ِمحْلَ ـْ  َيْزُٞمقنَ  َو  * َأشَم٣مًَم٣م َيْٙمَؼ  َذيمَِؽ  َيْٖمَٔمْؾ  َوََم

ُٙمْد  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ايْمَٔمَذاُب  يَمفُ  ُيَّم٣مفَمْػ  ٓه  * َُمَٜم٣مًٞم٣م همِٝمفِ  َوَْخْ ـْ  إِ ـَ  سَم٣مَب  ََم  َوفَمِٚمَؾ  َوآََم

٣م فَمَٚماًل  ُل  هَمُٟمويَمئَِؽ  َص٣محِلً ٌَدِّ ٛم٣َمٍت  ؽَمٝمَِّئ٣مهِتِؿْ  اهللهُ ُي ًَ  * َرضِمٝماًم  نَمُٖمقًرا اهللهُ َوىَم٣منَ  ضَم

ـْ  ٣م َوفَمِٚمَؾ  سَم٣مَب  َوََم فُ  َص٣محِلً وومد سم٘مٙمٚم٦م فمـ أؽم٣ٌمزمف . {ََمَت٣مزًم٣م اهللهِ إلَِم  َيُتقُب  هَم١مِٞمه

ؼ زمف دم ذضمل فمعم فمٚمدة إضم٘م٣مم, وؿمٌع زمحٚمد اهلل دم رؽم٣ميم٥م وَم٣م يتٔمٙم

 َمًتٗمٙم٥م.

 بٝإ حهِ ْهاح ايصاْٞ, أٚ ايصا١ْٝ: 
                                                           

 .(1522)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2526)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ٓ ُيقز ٞم٘م٣مح ايمزاِن َمـ اظمًٙمٚم٥م, وٓ ُيقز ٞم٘م٣مح ايمزاٞمٝم٥م َمـ اظمًٙمؿ, إٓ و

 زمٔمد سمقزم٥م صحٝمح٥م ٞمِمقضم٥م.

وهل ايمتل سمقهمرت همٝمٜم٣م ذوط ومٌقل ايمتقزم٥م: َمـ اإلطمالص هلل فمز وصمؾ, 

م فمعم همٔمؾ ذيمؽ, وايمٔمزم فمعم فمدم ايمٔمدوة, واإلومالع فمـ ذيمؽ زم٣ميم٘مٝم٥م, وايمٛمد

وأن سم٘مقن ايمتقزم٥م دم زَمـ ومٌقل ايمتقزم٥م: أي ومٌؾ أن سمْمٙمع ايمُمٚمس َمـ َمٕمرهب٣م, 

 وومٌؾ أن سمِمؾ روضمف إلم ايمٕمرنمرة.

َٓ }يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  اٞمَِٝم٥ُم  ىَم٥ًم َوايمزه ٓه َزاٞمَِٝم٥ًم َأْو َُممْمِ َٓ َيٛمْ٘مُِح إِ اِِن  ايمزه

َم َذيمَِؽ فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ يَ  ٌك َوضُمرِّ ٓه َزاٍن َأْو َُممْمِ  .{ٛمْ٘مُِحَٜم٣م إِ

 بٝإ ايع١ً يف زدِ ايصاْٞ احملصٔ يف امجٝع أدصا٤ دطدٙ: 
وايمٔمٙم٥م دم رصمؿ ايمزاِن اظمحِمـ دم مجٝمع أصمزاء وم٣مل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ: 

ٞم٦م صمًده, أٞمف ظم٣م ىم٣من يتٚمتع دم ووم٦م ايمزٞمك ويتٙمذذ زمجٚمٝمع أصمزاء صمًده8 ىم٣م

 ايم٘مٖم٣مرة دم ذيمؽ أٞمف يرصمؿ دم مجٝمع أصمزاء اجلًد.

ويمذيمؽ ىم٣من نمًؾ اجلٛم٣مزم٥م يٙمزم همٝمف أن ئمؿ مجٝمع اجلًد: يم٘مؾ ؾمٔمرة, 

 ويم٘مؾ ايمٌممة.

 بٝإ إٔ ايص٢ْ املسخص فٝ٘ ٖٛ أضٛأ أْٛاع ايص٢ْ:  
ايمزٞمك اظمرطمص زمف َمـ ايمدويم٥م, وٓ ؽمٝمام دم ايمٖمٛم٣مدق وأؽمقأ أٞمقاع ايمزٞمك: 

 ايمًٝم٣مضمٝم٥م.
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 مم دم ىمثغم َمـ ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م, وايمدول اإلؽمالَمٝم٥م ايمٕمغم فمرزمٝم٥م.وهذا ومد اٞمت

همّماًل فمـ دول ايم٘مٖمر, وايمممك, واإلحل٣مد8 هم٣ميمزٞمك فمٛمدهؿ َمٔمٙمـ, وٓ 

فمٗم٣مب فمٙمٝمف أزمًدا, إٓ إذا ضمِمؾ حت٦م َم٣م يًٚمك زم٣مٓنمتِم٣مب همٗمط, وايمٔمٝم٣مذ 

 زم٣مهلل فمز وصمؾ.

ٟمذون َلؿ, هم١مهنؿ إذا وصمدوا ايمزاٞمٝم٥م وايمزاِن ومل ي٘مقٞمقا حت٦م ايمؼمطمٝمص اظم

 يًٚمقهنؿ زمُمٌ٘م٥م ايمدفم٣مرة.

وإذا وصمدوهؿ حت٦م ايمؼمطمٝمص اظمٟمذون َلؿ همٝمف, هم١مهنؿ ٓ يتٔمروقن َلؿ, 

 وٓ حيؼ ٕي ذؿمل أن يتدطمؾ دم ضمٝم٣مهتؿ.

 وومد أطمػم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أن َمٜمر ايمٌٕمل طمٌٝم٧م.

ؾ, وايمٔمٝم٣مذ هق اظم٣مل ايمتل سمٟمطمذه اظمرأة َمٗم٣مزمؾ أن يزِن هب٣م ايمرصموَمٜمر ايمٌٕمل: 

 زم٣مهلل فمز وصمؾ َمـ ذيمؽ.

 ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

ـِ طَمِدي٨ٍم رِض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ  َمـ ضمدي٧م َراهمِِع زْم

٤ُم »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, َيُٗمقُل:  ًْ ـُ ايْمَ٘مْٙم٤ِم, َوىَم , َوشَمَٚم ٌَِٕملِّ ٤ِم ََمْٜمُر ايْم ًْ َذُّ ايْمَ٘م

جه  ش٣ممِ احْلَ
 (1)

. 

 ودم يمٖمظ ظمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف: 

                                                           
 .(1658)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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ـْ َرؽُمقِل اهلِل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف  ـُ طَمِدي٨ٍم رِض اهلل فمٛمف, فَم َمـ ضمدي٧م َراهمُِع زْم

َؿ وَم٣مَل:  ٣مِم »َوؽَمٙمه جه ٤ُم احْلَ ًْ ٌَِٕملِّ طَمٌِٝم٧ٌم, َوىَم ـُ ايْمَ٘مْٙم٤ِم طَمٌِٝم٧ٌم, َوََمْٜمُر ايْم شَمَٚم

 ش.طَمٌِٝم٧ٌم 

ٞمك اظمرطمص زمف, هق ؾمٌٝمف زمام ىم٣من يٗمع دم ايمزَمـ وهذا ايمٛمقع َمـ ايمز

 اجل٣مهقم.

همٗمد ىم٣مٞم٦م فمالَم٥م يمٙمؼمطمٝمص دم ايمزٞمك دم اجل٣مهٙمٝم٥م8 وصمقد ايمراي٥م احلٚمراء 

 فمعم ايمٌٝم٦م, أو اخلٝمٚم٥م.

 بٝإ ايٓٗٞ عٔ تأدري اإلَا٤ يًص٢ْ: 
ورزمام ىم٣مٞمقا دم اجل٣مهٙمٝم٥م ي٠مصمرون اإلَم٣مء يمٖمٔمؾ ايمٖم٣مضمُم٥م وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل فمز 

 ل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ ذيمؽ.وصمؾ, همٛمٜمك ايمٛمٌ

 ىمام دم صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

َؿ »َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل:  هَنَك ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

٤ِم اإِلََم٣مءِ  ًْ ـْ ىَم شفَم
 (1)

. 

 بٝإ ايٓٗٞ عٔ االضتبطاع يًٓطا٤: 
 ٣مٞمقا دم اجل٣مهٙمٝم٥م يًتٌّمٔمقن يمٛم٣ًمئٜمؿ.ورزمام ىم

                                                           
 .(3382)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ٜم٣م8 هم١مذا محٙم٦م أي يرؽمؾ ايمرصمؾ زوصمتف إلم رصمؾ َمـ ايمٔمرب ضمتك ُي٣مَمٔم

 رصمٔم٦م إلم زوصمٜم٣م.ف َمٛم

 ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

َؿ َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رِض اهلل فمٛمٜم٣م,  َزْوَج ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

سْمُف:  نه ايمٛمَِّ٘م٣مَح دِم اجَل٣مِهٙمِٝمه٥ِم ىَم٣مَن فَمعَم َأْرزَمَٔم٥ِم َأْٞمَح٣مٍء: هَمٛمَِ٘م٣مٌح َِمٛمَْٜم٣م ٞمَِ٘م٣مُح أَ »َأطْمػَمَ

صُمِؾ َويمِٝمهَتُف َأِو ازْمٛمََتُف, هَمُٝمِْمِدوُمَٜم٣م شُمؿه َيٛمْ٘مُِحَٜم٣م,  صُمُؾ إلَِم ايمره ايمٛمه٣مِس ايمَٝمْقَم: َْخُْْم٤ُم ايمره

َمْ  ِٓ صُمُؾ َيُٗمقُل  ـْ ؿَمْٚمثَِٜم٣م: َأْرؽِمقِم إلَِم َوٞمَِ٘م٣مٌح آطَمُر: ىَم٣مَن ايمره َرَأسمِِف إَِذا ؿَمُٜمَرْت َِم

ـْ  ُٙمَٜم٣م َِم َ مَحْ ٌَكمه َٜم٣م َأزَمًدا, ضَمتهك َيتَ ًُّ ٣م َزْوصُمَٜم٣م َوَٓ َيَٚم ٌِّْمِٔمل َِمٛمُْف, َوَئْمتَِزَُلَ هُماَلٍن هَم٣مؽْمَت

ُٙمَٜم٣م َأَص٣مهَبَ  َ مَحْ ٌَكمه ٌِّْمُع َِمٛمُْف, هَم١مَِذا سَم َت ًْ صُمِؾ ايمهِذي سَم , َذيمَِؽ ايمره ٣م َزْوصُمَٜم٣م إَِذا َأضَم٤مه

ٌَّْم٣مِع. 
ؽْمتِ ِٓ ٥ًٌَم دِم َٞمَج٣مزَم٥ِم ايمَقيَمِد, هَمَ٘م٣مَن َهَذا ايمٛمَِّ٘م٣مُح ٞمَِ٘م٣مَح ا اَم َيْٖمَٔمُؾ َذيمَِؽ َرنْم َوإِٞمه

ُٜمْؿ  ِة, هَمَٝمْدطُمُٙمقَن فَمعَم اظمَْرَأِة, ىُمٙمُّ ْهُط ََم٣م ُدوَن ايمَٔممَمَ َتِٚمُع ايمره َوٞمَِ٘م٣مٌح آطَمُر: َُيْ

ٌَُٜم٣م, هَم١مِذَ  َٙمَٜم٣م, َأْرؽَمَٙم٦ْم ُيِِمٝم ا مَحََٙم٦ْم َوَوَؤَم٦ْم, َوََمره فَمَٙمْٝمَٜم٣م يَمَٝم٣مٍل زَمْٔمَد َأْن سَمَّمَع مَحْ

ْؿ:  َتِٚمُٔمقا فِمٛمَْدَه٣م, سَمُٗمقُل ََلُ َتْمِْع َرصُمٌؾ َِمٛمُْٜمْؿ َأْن َيْٚمَتٛمَِع, ضَمتهك َُيْ ًْ إيَِمْٝمِٜمْؿ, هَمَٙمْؿ َي

ـْ َأَْمِرىُمْؿ َووَمْد وَ  ـْ وَمْد فَمَرهْمُتُؿ ايمهِذي ىَم٣مَن َِم ل ََم ٚمِّ ًَ يَمْدُت, هَمُٜمَق ازْمُٛمَؽ َي٣م هُماَلُن, سُم

صُمُؾ, َوٞمَِ٘م٣مُح  َتْمِٝمُع َأْن َيْٚمتَٛمَِع زمِِف ايمره ًْ ٌه٦ْم زم٣ِمؽْمِٚمِف هَمَٝمْٙمَحُؼ زمِِف َويَمُدَه٣م, َٓ َي َأضَم

ـْ صَم٣م ه َتِٚمُع ايمٛمه٣مُس ايمَ٘مثغُِم, هَمَٝمْدطُمُٙمقَن فَمعَم اظمَْرَأِة, َٓ مَتَْتٛمُِع مِم ازمِِع: َُيْ ـه ايمره َءَه٣م, َوُه

ـه َدطَمَؾ  ـْ َأَراَدُه ـه َراَي٣مٍت سَمُ٘مقُن فَمَٙماًم, هَمَٚم ـَ فَمعَم َأزْمَقاهِبِ ٌْ ـه َيٛمِِْم ٌََٕم٣مَي٣م, ىُم ايم
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ُؿ ايمَٗم٣مهَم٥َم, شُمؿه  ٣م, َوَدفَمْقا ََلُ َٙمَٜم٣م مُجُِٔمقا ََلَ ـه َوَوَؤَم٦ْم مَحْ َٙم٦ْم إضِْمَداُه , هَم١مَِذا مَحَ ـه فَمَٙمْٝمِٜم

ُٗمقا َويَمَدَه٣م زم٣ِم ـْ َذيمَِؽ َأحْلَ هَمَٙمامه »يمهِذي َيَرْوَن, هَم٣ميْمَت٣مَط زمِِف, َوُدفِمَل ازْمٛمَُف, َٓ َيْٚمَتٛمُِع َِم

ٓه ٞمَِ٘م٣مَح  ُف إِ , َهَدَم ٞمَِ٘م٣مَح اجَل٣مِهٙمِٝمه٥ِم ىُمٙمه َؿ زم٣ِمحَلؼِّ ٌد َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه زُمِٔم٧َم حُمَٚمه

شايمٛمه٣مِس ايمَٝمْقمَ 
 (1)

. 

٥م اظمممىمكم, إٓ َم٣م ىم٣من َمقاهمًٗم٣م يمٙمٛم٘م٣مح همٙمام صم٣مء اإلؽمالم ضمرم مجٝمع أٞم٘مح

 .دم ذفمٛم٣م اظمٔمٙمقم 

 : َٔ عالَات قسب قٝاّ ايطاع١ بٝإ إٔ فػٛا ايصْا

 همُمقا ايمزٞمك وـمٜمقره ديمٝمؾ فمعم ومرب ومٝم٣مم ايم٣ًمفم٥م.و

شَمٛمهُ٘مْؿ ٖمل ايمِمحٝمحكم: هم ضَُمدِّ َٕ َمـ ضمدي٧م َأَٞمٌس رِض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: 

شُمُ٘مُٚمقُه َأضَمٌد زمَ  ـَ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, ضَمِديًث٣م َٓ حُيَدِّ ْٔمِدي, ؽَمِٚمْٔمُتُف َِم

َؿ َيُٗمقُل:  ٣مفَم٥مُ »ؽَمِٚمْٔم٦ُم ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًه ٣م وَم٣مَل: ش َٓ سَمُٗمقُم ايم ـْ »َوإَِمه َِم

َب اخلَ  ٣مفَم٥ِم, َأْن ُيْرهَمَع ايمِٔمْٙمُؿ, َوَيْٓمَٜمَر اجَلْٜمُؾ, َوُيمْمَ ًه اِط ايم َٞم٣م, َأْذَ ْٚمُر, َوَيْٓمَٜمَر ايمزِّ

كَم اَْمَرَأًة ايمَٗمٝمُِّؿ ايمَقاضِمُد  ًِ ٣مُء ضَمتهك َيُ٘مقَن يمِْٙمَخْٚم ًَ صَم٣مُل, َوَيْ٘مُثَر ايمٛمِّ شَوَيِٗمؾه ايمرِّ
 (3)

. 

 بٝإ إٔ ايسافط١ ٚايٝٗٛد ٜؤٜدٕٚ اْتػاز ايص٢ْ: 

                                                           
 .(6138)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(3581)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,5868)صحيحو  أخرجو اإلماـ البخارم في (1)
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هم١مهنؿ ي٠ميدون َمثؾ هذا إَمر8 ٕهنؿ وأَم٣م ايمراهمّم٥م وَمـ إيمٝمٜمؿ ايمٝمٜمقد: 

 ن َمٜمدهيؿ ٓ ْخرج إٓ دم ىمثرة ايمٖم٣ًمد.يٓمٛمقن أ

همٜمؿ يُمجٔمقن َمثؾ هذا إَمر, وهق اٞمتُم٣مر وهمُمقا ايمزٞمك وـمٜمقره زم٘مثرة, 

 ضمتك ي٘مثر ايمٖم٣ًمد واإلهم٣ًمد, همٔمٛمد ذيمؽ يٓمٜمر اظمٜمدي اظمٛمتٓمر فمٛمدهؿ.

وىمذيمؽ يًتحٙمقن ايمزٞمك ويًٚمقٞمف زمٕمغم اؽمٚمف, يًٚمقٞمف زم٣مؽمؿ زواج 

 اظمتٔم٥م, وهق زٞمك سيح.

ف أن اظمرأة سمزوج ٞمٖمًٜم٣م فمعم رصمؾ زمًمء َمـ اظم٣مل, ظمدة همٝموزواج اظمتٔم٥م: 

 أي٣مم, أو ؽم٣مفم٣مت, أو دم جمٙمس واضمد, أو نمغم ذيمؽ.

همٛمقص اظمًٙمٚمكم مجٝمًٔم٣م زمتٗمقى اهلل فمز وصمؾ, وَمراومٌتف دم ايمن وايمٔمٙمـ, 

اهلل فمز وصمؾ زمٗمٙم٤م  كأسمومٌؾ أن يٟميت يقم ٓ يٛمٖمع همٝمف اظم٣مل وٓ ايمٌٛمقن, إٓ َمـ 

 ؽمٙمؿ َمـ ايمُمٜمقات.وٜم٣مت, ؽمٙمٝمؿ, ومد ؽمٙمؿ َمـ ايمُمٌ

وُي٤م فمعم اظمًٙمٚمكم مجٝمًٔم٣م أن حي٣مهمٓمقا فمعم أفمراوٜمؿ, همٝم٣ًمرفمقا دم إزمٔم٣مد 

اخلٙمقة, وايمتُمٌف زم٣ميم٘م٣مهمرات وأٞمٖمًٜمؿ وأه٣ميمٝمٜمؿ: َمـ آطمتالط, 

 واظمممىم٣مت, وايمتػمج, وايمًٖمقر, وىمؾ رء ْخ٣ميمػ ديٛمٛم٣م اإلؽمالَمل احلٛمٝمػ.

زوي٨م سموي٨م زمٛم٣مهتؿ, ووُي٤م فمٙمٝمٜمؿ أن ي٣ًمرفمقا إلم سمزوي٨م أزمٛم٣مئٜمؿ, وسمز

 َمـ ىم٣مٞمقا حت٦م وٓيتٜمؿ, َمـ ايمِم٣محلكم وايمِم٣محل٣مت.
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وُي٤م فمٙمٝمٜمؿ أن ي٣ًمرفمقا إلم إزمٔم٣مد أصمٜمزة ايممم فمـ زمٝمقهتؿ: َمـ 

ايمدؾمقش, واإلٞمؼمٞم٦م, وايمتٙمٖم٣مزات, وايمُم٣مؾم٣مت, واجلقآت اظمحٚمقيم٥م, 

 ي٠مدي إلم اٞمتُم٣مر ايمرذيٙم٥م وايمزٞمك واخلٛمك وايمتػمج وايمًٖمقر. َم٣موَمـ ىمؾ 

يدفمقا اهلل فمز وصمؾ أن يِمٙمح ايمذري٥م, ويًٙم٘مقا إؽم٣ٌمب  وفمٙمٝمٜمؿ أن

ايمتل َمـ ؽمٙم٘مٜم٣م ؽمٙمٚمف اهلل فمز وصمؾ َمـ ايممم وايمٖمتٛم٥م, وؽمٙمؿ أهٙمف, وذريتف, 

 َمـ ذيمؽ, واهلل اظمًتٔم٣من, واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم.

  ********** 
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 ]بيان أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت[

ـْ ) – 1915 - 1918 ـِ طَم٣ميمٍِد  -رِض اهلل فمٛمف  -َرْيَرَة َأِِب هُ فَم َوَزْيِد زْم

َٜمٛمِلِّ َرِِضَ اهللهُ فمٛمٜمام  فَْمَراِب َأسَمك َرؽُمقَل اهللهِ ": -اجْلُ ْٕ ـَ ا صعم  -َأنه َرصُماًل َِم

ٓه وَمَّمْٝم٦َم رِم زمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ,  اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ! َأْٞمُُمُدَك زم٣ِمهللهِ إِ

طَمُر هَمٗمَ  ْٔ َٞمَٔمْؿ. هَم٣موْمِض زَمْٝمٛمَٛم٣َم زمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ, َوْأَذْن رِم, هَمَٗم٣مَل:  -َوُهَق َأهْمَٗمُف َِمْٛمُف  -٣مَل ا

ُت َأنه فَمعَم ش. وُمْؾ » ٝمًٖم٣م فَمعَم َهَذا هَمَزَٞمك زم٣ِمَْمَرَأسمِِف, َوإِِنِّ ُأطْمػِمْ ًِ وَم٣مَل: إنه ازْمٛمِل ىَم٣مَن فَم

صْمَؿ, هَم٣مهْمَتَدْي٦ُم َِمٛمْفُ  وِِن:  ازْمٛمِل ايمره َٟميَم٦ُم َأْهَؾ ايْمِٔمْٙمِؿ, هَمَٟمطْمػَمُ ًَ زماَِمَئ٥ِم ؾَم٣مٍة َوَويمِٝمَدٍة, هَم

صْمَؿ, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل  اَم فَمعَم ازْمٛمِْل صَمْٙمُد ََم٣مَئ٥ٍم َوسَمْٕمِري٤ُم فَم٣مٍم, َوَأنه فَمعَم اَْمَرَأِة َهَذا ايمره َأٞمه

وَْمِّم »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -اهللهِ  َٕ كَمه زَمْٝمٛمَُ٘ماَم زمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ, َوايمهِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه, 

ايْمَقيمِٝمَدُة َوايْمَٕمٛمَُؿ َردٌّ فَمَٙمْٝمَؽ, َوفَمعَم ازْمٛمَِؽ صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم َوسَمْٕمِري٤ُم فَم٣مٍم, َوانْمُد َي٣م ُأَٞمْٝمُس 

َٜم٣م هَم٦ْم هَم٣مْرمُجْ شإلَِم اَْمَرَأِة َهَذا, هَم١مِْن افْمؼَمَ
(1)

ٙمِؿٍ  ًْ ْٖمُظ ظمُِ  (. . َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف, َهَذا َوايمٙمه

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ حد ايصاْٞ احملصٔ ايسدِ 
 باذتذاز٠ حت٢ املٛت.

 

 هذا إَمر أمجع فمٙمٝمف أهؾ ايمًٛم٥م, وإٞمام طم٣ميمػ همٝمف أهؾ ايمٌدفم٥م.و

                                                           
 - 2232/فتح(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )261/ 6أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 ( كتمامو: فغدا عليها. فاعترفت. فأمر بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم, فرجمت.1236
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وايمُمٝمخ وايمُمٝمخ٥م إذا زٞمٝم٣م هم٣مرمجٜمؿ }همٗمد ذىمر أن مم٣م أٞمزل َمـ ايمٗمرآن: 

 .{ت٥مايمٌ

 (: 315-312قاٍ اذتافغ ابٔ زدب زمح٘ اهلل يف داَع ايعًّٛ ٚاذتهِ )
٣م ِزَٞم٣م ايمثهٝم٤ِِّم,  صْمُؿ ضَمتهك َيُٚمقَت.هَمَٟمَمه ُه ايمره ٙمُِٚمقَن فَمعَم َأنه ضَمده ًْ َع اظمُْ  هَمَٟممْجَ

َؿ:  ٥مَ »َووَمْد َرصَمَؿ ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه  ش.ََم٣مفِمًزا َوايْمَٕم٣مَِمِديه

َخ يَمْٖمُٓمُف:  ًِ ْٝمَخ٥ُم إَِذا َزَٞمَٝم٣م هَم٣مْرمُجُقَه٣م }"َوىَم٣مَن دِم ايْمُٗمْرآِن ايمهِذي ُٞم ْٝمُخ َوايمُمه َوايمُمه

ـَ اهللهِ, َواهللهُ فَمِزيٌز ضَم٘مِٝمؿٌ  ًٓ َِم ٌَته٥َم َٞمَ٘م٣م  ."{ايْم

ٌه٣مٍس  ـُ فَم ٌََط ازْم ـْ وَمْقيمِفِ -رِض اهلل فمٛمٜمام-َووَمِد اؽْمَتٛمْ ـَ ايْمُٗمْرآِن َِم صْمَؿ َِم  ايمره

ُٖمقَن }سَمَٔم٣ملَم:  ه٣م ىُمٛمُْتْؿ خُتْ ُ يَمُ٘مْؿ ىَمثغًِما مِم ٌَكمِّ َي٣م َأْهَؾ ايْم٘مَِت٣مِب وَمْد صَم٣مَءىُمْؿ َرؽُمقيُمٛم٣َم ُي

ـْ ىَمثغِمٍ  ـَ ايْم٘مَِت٣مِب َوَئْمُٖمق فَم صْمِؿ, هَمَٗمْد 16]اظم٣مئدة:  {َِم ـْ ىَمَٖمَر زم٣ِميمره [, وَم٣مَل: هَمَٚم

٤ُم, ًِ َت َٓ حَيْ ـْ ضَمْٝم٧ُم  َي٥َم َووَم٣مَل:  ىَمَٖمَر زم٣ِميْمُٗمْرآِن َِم ْٔ ه٣م "شُمؿه سَماَل َهِذِه ا صْمُؿ مِم ىَم٣مَن ايمره

ؽْمٛم٣َمِد."َأطْمَٖمْقا ٣مىمُِؿ, َووَم٣مَل: َصِحٝمُح اإْلِ , َواحْلَ لُّ
٣مئِ ًَ  . َأطْمَرصَمُف ايمٛمه

ـْ وَمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم:  ٌَُط َأْيًّم٣م َِم َتٛمْ ًْ ُ٘مُؿ }َوُي ٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم ايمتهْقَراَة همِٝمَٜم٣م ُهًدى َوُٞمقٌر حَيْ إِٞمه

ـَ َه٣مُدواهِبَ  ِذي ـَ َأؽْمَٙمُٚمقا يمِٙمه َوَأِن اضْمُ٘مْؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ زماَِم َأْٞمَزَل }إلَِم وَمْقيمِِف:  {٣م ايمٛمهٌِٝمُّقَن ايمهِذي

: 47 - 44]اظم٣َْمئَِدِة:  {اهللهُ ْهِريُّ كْمِ "[. َووَم٣مَل ايمزُّ ٣َم َٞمَزيَم٦ْم دِم ايْمَٝمُٜمقِديه زَمَٙمَٕمٛم٣َم َأهنه

ُٜماَم ايمٛمهٌِ  ـِ َرمَجَ َذْي َؿ وَم٣مَل: ايمٙمه  "إِِنِّ َأضْمُ٘مُؿ زماَِم دِم ايمتهْقاَرِة  "لُّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

٣م  ."َوَأََمَر هِباَِم هَمُرمِجَ
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ٙمٌِؿ دِم  ًْ َج َُم  : "َصِحٝمِحِف  "َوطَمره

ـِ فَم٣مِزٍب  اِء زْم ـْ ضَمِدي٧ِم ايْمػَمَ , -رِض اهلل فمٛمٜمام -َِم كْمِ ٥َم َرصْمِؿ ايْمَٝمُٜمقِديه وِمِمه

٣مِرفُمقَن دِم }ِديثِِف: هَمَٟمْٞمَزَل اهللهُ: َووَم٣مَل دِم ضَم  ًَ ـَ ُي ُزْٞمَؽ ايمهِذي َٓ حَيْ ؽُمقُل  ٣َم ايمره َي٣م َأهيُّ

ْ حَيُْ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل اهللهُ }[ َوَأْٞمَزَل: 41[ ]اظم٣َِمئَِدِة: 41]اظم٣مئدة:  {ايْمُ٘مْٖمرِ  ـْ مَل َوََم

٣مِر ىُمٙمَُّٜم٣م44: [ ]اظم٣َْمئَِدةِ 44]اظم٣مئدة:  {هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ   ."[ دِم ايْمُ٘مٖمه

ََم٣مُم َأمْحَُد َوفِمٛمَْدُه:  صَمُف اإْلِ ٣مِرفُمقَن دِم }هَمَٟمْٞمَزَل اهللهُ: َوطَمره ًَ ـَ ُي ُزْٞمَؽ ايمهِذي َٓ حَيْ

[ 41]اظم٣مئدة:  {إِْن ُأوسمِٝمُتْؿ َهَذا هَمُخُذوهُ }[ إلَِم وَمْقيمِِف: 41]اظم٣مئدة:  {ايْمُ٘مْٖمرِ 

ْٙمِد, هَمُخُذوُه, َوإِْن َأهْمَت٣مىُمْؿ َيُٗمقيُمقَن: اْئُتقا حُمَٚمه  ًدا, هَم١مِْن َأهْمَت٣مىُمْؿ زم٣ِميمتهْحِٚمٝمِؿ َواجْلَ

صْمِؿ هَم٣مضْمَذُروا, إلَِم وَمْقيمِِف:  ُ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل اهللهُ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ }زم٣ِميمره ْ حَيْ ـْ مَل َوََم

 ."[ وَم٣مَل: دِم ايْمَٝمُٜمقدِ 44]اظم٣مئدة:  {ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ 

ـْ ضَمدِ  , َوُرِوَي َِم كْمَ ٥ُم َرصْمِؿ ايْمَٝمُٜمقِديه َودِم ضَمِديثِِف وَم٣مَل: هَمَٟمْٞمَزَل ي٧ِم صَم٣مزمٍِر وِمِمه

[ إلَِم وَمْقيمِِف: 49]اظم٣مئدة:  {هَم١مِْن صَم٣مُءوَك هَم٣مضْمُ٘مْؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َأْو َأفْمِرْض فَمٛمُْٜمؿْ } اهللهُ:

طِ } ًْ  [.49]اظم٣مئدة:  {َوإِْن ضَمَ٘مْٚم٦َم هَم٣مضْمُ٘مْؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ زم٣ِميْمِٗم

ـه اظمَْْقُت َوىَم٣مَن  ٣مُه َواِِن إلَِم َأْن َيَتَقهمه ٣مِء ايمزه ًَ ٌِْس ايمٛمِّ ًٓ زمَِح اهللهُ سَمَٔم٣ملَم وَمْد َأََمَر َأوه

ـه ؽَمٌِٝماًل.   َأْو َُئَْمَؾ اهللهُ ََلُ

ـه ؽَمٌِٝماًل, هَمِٖمل  ٙمٍِؿ  "شُمؿه صَمَٔمَؾ اهللهُ ََلُ ًْ ٣ٌَمَدَة : "َصِحٝمِح َُم ـْ فُم رِض اهلل -فَم

ـِ ايمٛمه -فمٛمف َؿ وَم٣مَل: , فَم طُمُذوا فَمٛمِّل طُمُذوا فَمٛمِّل وَمْد صَمَٔمَؾ »ٌِلِّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه
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ـه ؽَمٌِٝماًل: ايْمٌِْ٘مُر زم٣ِميْمٌِْ٘مِر صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم َوسَمْٕمِري٤ُم فَم٣مٍم, َوايمثهٝم٤ُِّم زم٣ِميمثهٝم٤ِِّم صَمْٙمُد  اهللهُ ََلُ

صْمؿُ   ش.َِم٣مَئ٥ٍم َوايمره

ٌُقا صَمْٙمَد ايمثهٝم٤ِِّم َووَمْد َأطَمَذ زمَِٓم٣مِهِر َهَذا ا ـَ ايْمُٔمَٙماَمِء, َوَأْوصَم ِدي٧ِم مَج٣َمفَم٥ٌم َِم حْلَ

ْٚمَداٞمِٝمه٥ِم, َووَم٣مَل:  اضَم٥َم اَْلَ ُف ىَماَم هَمَٔمَؾ فَمقِمٌّ زممُِمَ ٣م زمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ, "َِم٣مَئ٥ًم, شُمؿه َرمْجَ صَمَٙمْدهُتَ

ٛمه٥ِم َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه  ًُ ُتَٜم٣م زمِ  . "ؿَ َوَرمَجْ

ـْ نَمغْمِ سَمْٖمِِمٝمٍؾ زَمكْمَ شَمٝم٤ٍِّم َوزمِْ٘مٍر.ُيُِمغُم إلَِم َأنه ىمَِت٣مَب اهللهِ:  اٞمَِٝمكْمِ َِم  همِٝمِف صَمْٙمُد ايمزه

ـَ ايْمُٗمْرآِن َأْيًّم٣م.  ٣ٌَمؿمِِف َِم ٥ًم, ََمَع اؽْمتِٛمْ ٛمه٥ُم زمَِرصْمِؿ ايمثهٝم٤ِِّم طَم٣مصه ًُّ  َوصَم٣مَءِت ايم

ُف اهللهُ, َوإؽِْمَح٣مَق, َوُهَق وَمْقُل َوَهَذا ايْمَٗمْقُل ُهَق اظمَُْْمُٜمقُر, فمَ  َد َرمِحَ ََم٣مِم َأمْحَ ـِ اإْلِ

َٙمِػ  ًه ـَ ايم , َوؿَم٣مئَِٖم٥ٍم َِم ـِ ًَ  .-روقان اهلل فمٛمٜمؿ-احْلَ

٣ٌَمِن ؾَمْٝمَخكْمِ ُرمِج٣ًم َوصُمٙمًِدا, َوإِْن ىَم٣مَٞم٣م َووَم٣ميَم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َِمٛمُْٜمؿْ  : إِْن ىَم٣مَن ايمثهٝمِّ

, ُرمِج٣ًم زمَِٕمغْمِ صَمٙمْ  كْمِ َٞم٣م.ؾَم٣مزمه َٓ ؽِمٝمهاَم زم٣ِميمزِّ ٌَُح,  ْٝمِخ َأوْم َنه َذْٞم٤َم ايمُمه
ِٕ  ٍد8 

ـِ ىَمْٔم٤ٍم  َٓ َيِِمحُّ -رِض اهلل فمٛمف-َوَهَذا وَمْقُل ُأَِبِّ زْم , َوُرِوَي فَمٛمُْف ََمْرهُمقفًم٣م, َو

 َرهْمُٔمُف.

َد َوإؽِْمَح٣مَق َأْيًّم٣م. ـْ َأمْحَ  قا َوُهَق ِرَواَي٥ٌم فَم
 سمٔم٣ملم:  دم صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهللو

ٌه٣مٍس رِض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل:  ـِ فَم ,  "َمـ ضمدي٧م ازْم هَمَجَٙمَس فُمَٚمُر فَمعَم اظمِٛمػَْمِ

٣م زَمْٔمُد, هَم١مِِنِّ  ُٞمقَن وَم٣مَم, هَمَٟمشْمٛمَك فَمعَم اهللهِ زماَِم ُهَق َأْهُٙمُف, شُمؿه وَم٣مَل: َأَمه هَمَٙمامه ؽَمَ٘م٦َم اظم٠َُمذِّ
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َر رِم َأنْ  ـْ  وَم٣مئٌِؾ يَمُ٘مْؿ ََمَٗم٣ميَم٥ًم وَمْد وُمدِّ َٜم٣م زَمكْمَ َيَدْي َأصَمقِم, هَمَٚم ٣م, َٓ َأْدِري يَمَٔمٙمه َأوُمقََلَ

ـْ طَمًِمَ َأْن َٓ َئْمِٗمَٙمَٜم٣م  ٣م ضَمْٝم٧ُم اْٞمَتَٜم٦ْم زمِِف َراضِمَٙمُتُف, َوََم ْث هِبَ فَمَٗمَٙمَٜم٣م َوَوفَم٣مَه٣م هَمْٙمُٝمَحدِّ

ًدا  : إِنه اهللهَ زَمَٔم٧َم حُمَٚمه ضََمٍد َأْن َيْ٘مِذَب فَمقَمه ِٕ َؿ هَماَل ُأضِمؾُّ  َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

صْمِؿ, هَمَٗمَرْأَٞم٣مَه٣م َوفَمَٗمْٙمٛم٣َمَه٣م  ه٣م َأْٞمَزَل اهللهُ آَي٥ُم ايمره , َوَأْٞمَزَل فَمَٙمْٝمِف ايم٘مَِت٣مَب, هَمَ٘م٣مَن مِم زم٣ِمحَلؼِّ

ٛم٣َم زَمْٔمَدُه, هَمَٟمطْمَُمك  َؿ َوَرمَجْ إِْن َوَوفَمْٝمٛم٣َمَه٣م, َرصَمَؿ َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

صْمِؿ دِم ىمَِت٣مِب اهللهِ,  ؿَم٣مَل زم٣ِميمٛمه٣مِس َزََم٣مٌن َأْن َيُٗمقَل وَم٣مئٌِؾ: َواهللهِ ََم٣م َٞمِجُد آَي٥َم ايمره

ـْ َزَٞمك إَِذا  صْمُؿ دِم ىمَِت٣مِب اهللهِ ضَمؼٌّ فَمعَم ََم ٣م اهللهُ, َوايمره ِك هَمِريَّم٥ٍم َأْٞمَزََلَ هَمَٝمِّمٙمُّقا زمؼَِمْ

 ًَ صَم٣مِل َوايمٛمِّ ـَ ايمرِّ ـَ َِم اُف ُأضْمِِم فْمؼِمَ ِٓ ٌَُؾ َأِو ا ٌَٝمِّٛم٥َُم, َأْو ىَم٣مَن احَل " ٣مِء, إَِذا وَم٣مََم٦ِم ايم
 

(1)
. 

 بٝإ األَٛز اييت ٜجبت بٗا ايص٢ْ: 
 . هم١مٞمف هق ؽمٝمد إديم٥م, ىمام يٗمقيمقن إَمر إول: آفمؼماف

 ايمٌٝمٛم٥م وسم٘مقن زمٟمرزمٔم٥م ؾمٜمداء.إَمر ايمث٣مِن: 

 . م فمٙمٝمفايم٘مال, وومد ؽمٌؼ ٙمٔم٣من زمكم ايمزوصمكمايمإَمر ايمث٣ميم٧م: 

 وصمقد احلٚمؾ, أو احلٌؾ.إَمر ايمرازمع: 

وهذا َم٣م ذه٤م إيمٝمف أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رِض اهلل فمٛمف, وسم٣مزمٔمف 

 فمعم ذيمؽ مجع َمـ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ, ومجع َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ.

                                                           
 .(5826)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ايمذي يٓمٜمر أن ايمزٞمك ٓ يث٦ٌم زم٣محلٚمؾ أو احلٌؾ8 ٕٞمف ومد يٗمع احلٌؾ زمدون و

 زٞمك. 

و فمـ أ رضمؿ ىمام يٖمٔمؾ دم زمٔمض اظمًتُمٖمٝم٣مت,اظمٛمل إلم ايم همٗمد يٗمع زم١مدطم٣مل

 ؿمريؼ آنمتِم٣مب.

, ٣ماف َمـ اظمرأة زمٟمهن٣م وومٔم٦م دم ايمزٞميم٘مـ يث٦ٌم ايمزٞمك زم٣محلٌؾ إذا وم٣مرٞمف آفمؼم

أَم٣م إذا مل سمٔمؼمف دم ذيمؽ, همال يث٦ٌم فمٙمٝمٜم٣م ايمزٞمك, وٓ يٗم٣مم فمٙمٝمٜم٣م احلد8 ٕن 

 احلدود سمدرأ زم٣ميمُمٌٜم٣مت ىمام سمٗمدم زمٝم٣من ذيمؽ.

 (: 407-2/406َاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )قاٍ اإل
ـِ َِم٣مَئ٥ُم صَمْٙمَدٍة. اِِن نَمغْمِ اظمُْْحَِم دِّ فَمعَم ايمزه ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ فَمعَم ُوصُمقِب احْلَ  احْلَ

ُف َُي٤ُِم فَمَٙمْٝمِف سَمْٕمِري٤ُم فَم٣مٍم َوُهَق ِزَي٣مَدٌة فَمعَم ََم٣م َدله فَمَٙمٝمْ  ِف َوفَمَٙمْٝمِف َدله ايْمُٗمْرآُن َوَأٞمه

 ايْمُٗمْرآُن. 

 . ـِ اِِن اظمُْْحَِم صْمُؿ فَمعَم ايمزه ُف َُي٤ُِم ايمره  َوَديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه

ضَْمَ٘م٣مِم. ْٕ ـْ ؽَم٣مئِِر ا ِه َِم ٌة َواضِمَدٌة ىَمَٕمغْمِ َٞمك ََمره اِف زم٣ِميمزِّ فْمؼِمَ ِٓ ُف َيْ٘مِٖمل دِم ا  َوفَمعَم َأٞمه

٣مهمِِٔملُّ وَ  ـُ َوََم٣ميمٌِؽ َوايمُمه ًَ  َداُود َوآطَمُروَن. َوإلَِم َهَذا َذَه٤َم احْلَ

وْمَراِر  ُف ُئْمَتػَمُ دِم اإْلِ ٛم٣َمزمَِٙم٥ُم َوآطَمُروَن إلَم َأٞمه ٛمَِٖمٝمه٥ُم َواحْلَ ٥ُم َواحْلَ ٣مَدِويه ٦ٌَْم اَْلَ َوَذَه

٥ِم ََم٣مفِمزٍ  ـْ وِمِمه َتِديمِّكَم زماَِم َيْٟميِت َِم ًْ اٍت َُم َٞمك َأْرزَمُع ََمره  . -رِض اهلل فمٛمف -زم٣ِميمزِّ

َقاُب فَمٛمْفُ  ِح ضَمِديثِِف.  َوَيْٟميِت اجْلَ  دِم َذْ
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َؿ  -َوَأَْمُرُه  ـْ وَم٣مَل  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه اهمَِٜم٣م َديمِٝمٌؾ ظمَِ ٣م زمَِرمْجَِٜم٣م زَمْٔمَد افْمؼِمَ ًً ُأَٞمْٝم

ِْمُؿ فِمٛمَْدُه َوُهَق َأضَمُد  ُدوِد َوَٞمْحِقَه٣م زماَِم َأوَمره زمِِف اخْلَ ٣مىمِِؿ دِم احْلُ زمَِجَقاِز ضُمْ٘مِؿ احْلَ

, َوزمِِف وَم٣مَل َأزُمق شَمْقٍر ىَماَم َٞمَٗمَٙمُف ايْمَٗم٣مِِض فِمَٝم٣مٌض.وَمْقرَمْ ايمُمه   ٣مهمِِٔملِّ

ْٚمُٜمقُر:   َٓ َيِِمحُّ َذيمَِؽ. َووَم٣مَل اجْلُ

فَْمَذاِر َوَأنه وَمْقيَمُف وَم٣ميُمقا:  ْٕ ٥ُم ُأَٞمْٝمٍس َيْْمُروُمَٜم٣م اضْمتاَِمُل ا َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف  -َووِمِمه

َٜم٣م زَمْٔمَد إ-َوؽَمٙمهَؿ  َؿ  -فْماَلَِمِف : هَم٣مْرمُجْ ََْمَر -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ْٕ َض ا ُف هَمقه , َأْو َأٞمه

 إيَمْٝمِف. 

ـْ ُيْث٦ٌُِم َذيمَِؽ زمَِٗمْقيمِِف: ضَمَ٘مْٚم٦م. َواظمَْْٔمٛمَك:  ِة ََم هَم٦ْم زمَِحْيَ  هَم١مَِذا افْمؼَمَ

َٖم٣مٌت. : "وُمْٙم٦م  " َٓ َْخَْٖمك َأنه َهِذِه سَمَ٘مٙمُّ  َو

ُف  َؿ َصعمه  -َوافْمَٙمْؿ َأٞمه دِّ  - اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٣ٌَمِت احْلَ صَْمِؾ إشْم ِٕ ٌَْٔم٧ْم إلَم اظمَْْرَأِة  ْ َي مَل

ُف  َؿ  -فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَم١مِٞمه ـْ َأسَمك زمَِٖم٣مضِمَُم٥ٍم  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه وَمْد َأََمَر زم٣ِمؽْمتَِت٣مِر ََم

ِس.  ًُّ ـْ ايمتهَج ؼْمِ فَمَٙمْٝمِف َوهَنَك فَم ًه  َوزم٣ِميم

اَم  َٞمك زَمَٔم٧َم إيَمْٝمَٜم٣م  َذيمَِؽ8 َوإِٞمه ٣َم ظمَه٣م وُمِذهَم٦ْم اظمَْْرَأُة زم٣ِميمزِّ هَنه
َؿ  -ِٕ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

 يمُِتٛمْ٘مَِر هَمُتَْم٣ميم٤َِم زمَِحدِّ ايْمَٗمْذِف.  -

ُٗمَط فَمٛمُْف.  ًْ َٞمك هَمَٝم  َأْو سُمِٗمره زم٣ِميمزِّ

ٜمَ  ًِ ٦ٌَْم فَمعَم َٞمْٖم وْمَراُر هَمَٟمْوصَم . هَمَ٘م٣مَن َِمٛمَْٜم٣م اإْلِ ده  ٣م احْلَ



 

 

 

 ]بيان أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت[

 

[317] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ٌه٣مسٍ  ـِ فَم ـْ ازْم لُّ فَم
٣مئِ ًَ ُد َهَذا ََم٣م َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُود َوايمٛمه رِض اهلل -َوُي٠َميِّ

ُف َزَٞمك زم٣ِمَْمَرَأٍة هَمَجَٙمَدُه ايمٛمهٌِلُّ : »-فمٛمٜمام َؿ  -َأنه َرصُماًل َأوَمره َأٞمه , -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َووَمْد ؽَمَ٘م٦َم فَمَٙمْٝمِف ش, : ىَمَذَب, هَمَجَٙمَدُه صَمْٙمَدَة ايْمِٖمْرَي٥ِم شَماَمٞمكِمَ شُمؿه ؽَمَٟمَل اظمَْْرَأَة هَمَٗم٣ميَم٦ْم 

٣مئِّل. ًَ ٣مىمُِؿ َواؽْمَتٛمَْ٘مَرُه ايمٛمه َحُف احْلَ  قا َأزُمق َداُود َوَصحه
فَْمَراِب َأسَمك َرؽُمقَل اهللهِ »قولُ:  ْٕ ـَ ا  .شصعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -َأنه َرصُماًل َِم

 .هؿ ؽم٘م٣من ايمٌقاديإفمراب: 

 ٕهنؿ يتٔمرزمقن زم٣ميمٌقادي زمٔمٝمًدا فمـ ايمٗمرى واظمدن.وؽمٚمقا زم٣مٕفمراب8 

 همٗمد ي٘مثر همٝمٜمؿ ايمٕمٙمٓم٥م إٓ َمـ رضمؿ اهلل. 

 . ايمتٔمٙمٝمؿي٘مثر همٝمٜمؿ اجلٜمؾ زم٤ًٌم زمٔمدهؿ فمـ ايمٔمٙمؿ, وو

 ش. هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ!»قولُ: 

آيمف  َم٣م فمٙمٝمف أهؾ اإلؽمالم َمـ فمدم َمٛم٣مداة ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعمفيُ: 

 وؽمٙمؿ زم٣مؽمٚمف.

 ش. َأْٞمُُمُدَك زم٣ِمهللهِ »قولُ: 

 أي أٞمف يًتحٙمػ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زم٣مهلل فمز وصمؾ.

ٓه وَمَّمْٝم٦َم رِم زمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ »قولُ:   ش. إِ

 أي إٓ ضم٘مٚم٦م رم زمام دم ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ دم هذه ايمٗمّمٝم٥م ايمٛم٣مزيم٥م زمٛم٣م.

طَمُر »قولُ:  ْٔ  ش. -َأهْمَٗمُف َِمٛمُْف  َوُهقَ  -هَمَٗم٣مَل ا
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أي وهق أفمٙمؿ َمٛمف دم ايمديـ, وفمٙمؿ ذيمؽ َمـ طمْمٌف يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, همٙمؿ يًتحٙمٖمف, ومل يٖمٔمؾ ىمام همٔمؾ إول.

أَم٣م إول همٗمد ٞم٣مؾمد واؽمتحٙمػ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أن 

 يٗمِض زمٝمٛمٜمام زم٘مت٣مب اهلل فمز وصمؾ.

ٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ؽمٝمٗمِض زمٕمغم ىمت٣مب اهلل فمز وهؾ ىم٣من ايمٛمٌل صعم اهلل فم

 وصمؾ ضمتك همٔمؾ ذيمؽ؟

هم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ هق أفمٙمؿ طمٙمؼ اهلل فمز وصمؾ 

زم٣ميمٗمّم٣مء, وهق أفمدل طمٙمؼ اهلل فمز وصمؾ فمعم اإلؿمالق, وٓ حيت٣مج إلم َمٛم٣مؾمدة 

 زم٣مهلل فمز وصمؾ ضمتك يٗمِض زمٝمٛمٜمؿ زم٣ميمٔمدل, وزمام دم ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ.

وايمٖمٗمف ايمِمحٝمح هق ايمذي ُير  ايمٖمٗمفايمٛم٣مس يتٖم٣موسمقن دم ايمٔمٙمؿ و أن وفيُ:

 ص٣مضمٌف إلم ايمٔمٚمؾ زم٣ميمٔمٙمؿ.

 . شَٞمَٔمْؿ. هَم٣موْمِض زَمْٝمٛمَٛم٣َم زمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ, َوْأَذْن رِم »قولُ: 

أي أٞمف اؽمتئذن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم ذح ايمٗمّمٝم٥م, ومٌؾ 

 وؽمٙمؿ, وومٌؾ أن يًتحٙمٖمف.أن يٛم٣مؾمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 . "شوُمْؾ »هَمَٗم٣مَل: "قولُ: 

 .سم٘مٙمؿ, وهمٝمف اخلِمقم يٛمتٓمرون إذن احل٣مىمؿ دم ؿمرح ايمٗمّمٝم٥م .أي 
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ٝمًٖم٣م فَمعَم َهَذا»قولُ:  ًِ  ش. وَم٣مَل: إنه ازْمٛمِل ىَم٣مَن فَم

 أي ىم٣من ازمٛمل أصمغًما ئمٚمؾ فمٛمد هذا.

 ش. هَمَزَٞمك زم٣ِمَْمَرَأسمِفِ »قولُ: 

 ٜم٣م ىم٣مٞم٦م سمذه٤م إلم َم٘م٣من ايمرفمل.يمٔمؾ زمٝمٛمٜمام َمداطمٙم٥م, همٙمٔمٙمومٝمؾ: 

أو يمٔمٙمٜم٣م دطمٙم٦م زمٔمض اظمزارع ايمتل ىم٣من ئمٚمؾ همٝمٜم٣م همقومع فمٙمٝمٜم٣م, وومٝمؾ 

 حلدي٧م.انمغم ذيمؽ َمـ إومقال ايمتل ذىمره٣م ذاح 

وفمعم هذا همٝمج٤م فمعم اظمًٙمؿ أن ي٘مقن ضمريًِم٣م فمعم أهٙمف, وزمٛم٣مسمف, وفمعم 

 َمـ وٓه اهلل أَمرهؿ َمـ ايمٛم٣ًمء. 

ُت أَ »قولُ:  صْمؿَ َوإِِنِّ ُأطْمػِمْ  ش. نه فَمعَم ازْمٛمِل ايمره

أطمػمه زمذيمؽ زمٔمض اجلٜمٙم٥م دم ديـ اهلل فمز وصمؾ8 ٕن ازمٛمف ىم٣من أفمززًم٣م زم٘مًرا مل 

 يمرصمؿ اظمحِمـ.احيِمـ زمٔمدك, َم٣م ىم٣من فمٙمٝمف إٓ اجلٙمد, و

هق ايمذي ومد دطمؾ فمعم اَمرأسمف زمٔمٗمد صحٝمح, وإن ؿمٙمؼ وهم٣مرق واظمحِمـ: 

 زوصمتف زمٔمد ذيمؽ. 

 . شاَمَئ٥ِم ؾَم٣مٍة َوَويمِٝمَدةٍ هَم٣مهْمَتَدْي٦ُم َِمٛمُْف زمِ »قولُ: 

 أي أفمْم٣مه َمٗم٣مزمؾ ذيمؽ يمرهمع احل٘مؿ فمـ ويمده َم٣مئ٥م ؾم٣مة وصم٣مري٥م .

َٟميَم٦ُم َأْهَؾ ايْمِٔمْٙمؿِ »قولُ:  ًَ  ش. هَم

 همّمؾ ايمٔمقدة إلم أهؾ ايمٔمٙمؿ, وَم٣م دم ذيمؽ َمـ ايمػمىم٥م. فيُ:
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اَم فَمعَم ازْمٛمِْل صَمْٙمُد ََم٣مَئ٥ٍم َوسَمْٕمِري٤ُم فَم٣ممٍ »قولُ:  وِِن: َأٞمه  . شهَمَٟمطْمػَمُ

وهذا هق ضم٘مؿ اهلل فمز وصمؾ ايمذي ذفمف فمعم يم٣ًمن ٞمٌٝمف حمٚمد صعم اهلل 

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 بٝإ حهِ ايتػسٜب بعد ادتًد: 
 ايمتٕمري٤م يمٝمس فمعم ايمقصمقب, وإٞمام يٛمٓمر همٝمف يمٙمٚمِمٙمح٥م ايمممفمٝم٥م اظمتحٗمٗم٥م.

صْمؿَ »قولُ:   ش. َوَأنه فَمعَم اَْمَرَأِة َهَذا ايمره

 . ٕهن٣م حمِمٛم٥م

 .شِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه َوايمه »قولُ: 

تحٙمٖمقه, َمع أٞمف أومًؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمدون أن يً

 همٔمٙمف, صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.ايمػم دم ومقيمف, و

وىمثغًما َم٣م يٗمًؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمٗمقيمف: وايمذي ٞمٖمز 

 زمٝمده. 

زمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم, ٓ  إشم٣ٌمت صٖم٥م ايمٝمد هلل فمز وصمؾ, وهل يد سمٙمٝمؼ فيُ:

 سمُم٣مزمف أيدي اظمخٙمقومكم, وٓ مت٣مشمٙمٜم٣م, وٓ سم٘مٝمٝمػ َل٣م, وٓ حتريػ, وٓ سمٔمْمٝمؾ.

وَْمِّمكَمه زَمْٝمٛمَُ٘ماَم زمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ »قولُ:   ش.َٕ

وايمًٛم٥م: َمـ ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ, وَمـ وضمل اهلل فمز وصمؾ يمٛمٌٝمف صعم اهلل 

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.
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َقى  َوََم٣م}: يٗمقل اهلل فمز وصمؾ ـِ اَْلَ ٓه َوضْمٌل ُيقضَمك *َيٛمْْمُِؼ فَم  . {إِْن ُهَق إِ

 ش.ايْمَقيمِٝمَدُة َوايْمَٕمٛمَُؿ َردٌّ فَمَٙمْٝمَؽ »قولُ: 

 .  ٕٞمف ٓ ُيقز ايمٖمداء دم احلدود ىمام ؽمٌؼ

ـْ دم َمًٛمد اإلَم٣مم أمحد رمحف اهلل سمٔم٣ملم: وزمام  , فَم وَم٣مِرِّ َة ايمره َمـ ؿمريؼ َأِِب ضُمره

ِف رِض اهلل فمٛمف,  ىُمٛم٦ُْم آطِمًذا زمِِزََم٣مِم َٞم٣موَم٥ِم َرؽُمقِل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف "وَم٣مَل: فَمٚمِّ

يِؼ, َأُذوُد فَمٛمُْف ايمٛمه٣مَس, هَمَٗم٣مَل:  ٣مِم ايمتهمْمِ َؿ دِم َأْوؽَمِط َأيه ٣َم ايمٛمه٣مُس, َهْؾ »َوؽَمٙمه َي٣م َأهيُّ

وَم٣ميُمقا: دِم  "َأيِّ زَمَٙمٍد َأْٞمُتْؿ؟  سَمْدُروَن دِم َأيِّ َيْقٍم َأْٞمُتْؿ؟ ودِم َأيِّ ؾَمْٜمٍر َأْٞمُتْؿ ؟ َودِم 

هَم١مِنه ِدََم٣مَءىُمْؿ َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ  "َيْقٍم ضَمَراٍم, َوؾَمْٜمٍر ضَمَراٍم, َوزَمَٙمٍد ضَمَراٍم, وَم٣مَل: 

َوَأفْمَراَوُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ضَمَراٌم, ىَمُحْرََم٥ِم َيْقَِمُ٘مْؿ َهَذا, دِم ؾَمْٜمِرىُمْؿ َهَذا, دِم زَمَٙمِدىُمْؿ 

َٓ  ", شُمؿه وَم٣مَل: "سَمْٙمَٗمْقَٞمُف  َهَذا, إلَِم َيْقمِ  َٓ سَمْٓمٙمُِٚمقا, َأ  َٓ اؽْمَٚمُٔمقا َِمٛمِّل سَمِٔمٝمُُمقا, َأ

ٓه زمِْمِٝم٤ِم َٞمْٖمٍس َِمٛمُْف,... َٓ حَيِؾُّ ََم٣مُل اَْمِرٍئ إِ ُف  َٓ سَمْٓمٙمُِٚمقا, إِٞمه  َٓ شَٓ سَمْٓمٙمُِٚمقا, َأ
 (1)

. 

  .شَوفَمعَم ازْمٛمَِؽ صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم َوسَمْٕمِري٤ُم فَم٣مم»قولُ: 

                                                           
, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء (36526)اإلماـ أحمد في مسنده أخرجو  (1)

(, كقاؿ فيو: صحيح. كقد كرد عن جماعة من الصحابة منهم: عم أبى حرة 1262برقم )
الرقاشي, كأبو حميد الساعدم, كعمرك بن يثربي, كعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم. ثم قاؿ: 

ن مالك رضي اهلل عنو, أخرجو الدارقطني بإسنادين كاىيين جدا, كفيما سبق كفى الباب عن أنس ب
 غنية عنو.
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اٞمَِٝم٥مُ }يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ:  اِِن  ايمزه  { صَمْٙمَدةٍ  َِم٣مَئ٥مَ  َِمٛمُْٜماَم  َواضِمدٍ  ىُمؾه  هَم٣مصْمٙمُِدوا َوايمزه

  [9: ايمٛمقر]

ٜم٣م احل٘م٣مم, أو وىمذيمؽ يٕمرب فم٣مم, وهذا يمٙمٚمِمٙمح٥م ايمممفمٝم٥م, ويٛمٓمر همٝم

 . أٞمف يمٝمس فمعم ايمقصمقبايمٗم٣مِض, وومد ؽمٌؼ 

 ش.َذا َوانْمُد َي٣م ُأَٞمْٝمُس إلَِم اَْمَرَأِة هَ »قولُ: 

 وهق رصمؾ ومٝمؾ أٞمف ىم٣من َمـ ومقم اظمرأة, وومٝمؾ نمغم ذيمؽ.

هَم٦ْم هَم٣مْرمُجَْٜم٣م»قولُ:   ش. هَم١مِْن افْمؼَمَ

 أن احلد ٓ يٗم٣مم فمعم ايمزاِن إٓ إذا افمؼمف.  فيُ:

 .أو وم٣مَم٦م فمٙمٝمف ايمٌٝمٛم٥م 

ويم٘مـ دم ضم٣ميم٥م فمدم افمؼماف اظمرأة هم١مٞمف يٙمزم ايمرصمؾ ايمذي وم٣مل ذيمؽ أن يٟميت 

 إٓ هم١مٞمف ئمتػم وم٣مذهًم٣م.زم٣ميمُمٜمقد فمعم ايمزٞمك, و

 أٞمف ُيٙمد شمامٞمكم صمٙمدة.وي٘مقن ضمد ايمٗم٣مذف: 

ْ َيْٟمسُمقا زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم }: ىمام دم ومقل اهلل فمز وصمؾ ـَ َيْرَُمقَن اظمُْْحَِمٛم٣َمِت شُمؿه مَل َوايمهِذي

ْؿ ؾَمَٜم٣مَدًة َأزَمًدا َوُأويَمئَِؽ  ٌَُٙمقا ََلُ َٓ سَمْٗم ُهُؿ ؾُمَٜمَداَء هَم٣مصْمٙمُِدوُهْؿ شَماَمٞمكَِم صَمْٙمَدًة َو

ـْ زَمْٔمِد َذيمَِؽ َوَأْصَٙمُحقا هَم١مِنه اهللهَ نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ  *ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقَن  ـَ سَم٣مزُمقا َِم ٓه ايمهِذي  .{إِ

 (: 407-2/406قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
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َؿ  -َوَأَْمُرُه  ٣م زمَِرمْجَِٜم٣م زَمْٔمَد افْمؼِمَ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًً ـْ وَم٣مَل ُأَٞمْٝم اهمَِٜم٣م َديمِٝمٌؾ ظمَِ

ِْمُؿ فِمٛمَْدُه, َوُهَق َأضَمُد  ُدوِد َوَٞمْحِقَه٣م زماَِم َأوَمره زمِِف اخْلَ ٣مىمِِؿ دِم احْلُ زمَِجَقاِز ضُمْ٘مِؿ احْلَ

, َوزمِِف وَم٣مَل َأزُمق شَمْقٍر ىَماَم َٞمَٗمَٙمُف ايْمَٗم٣مِِض فِمَٝم٣مٌض. ٣مهمِِٔملِّ  وَمْقرَمْ ايمُمه

ْٚمُٜمقُر:  فَْمَذاِر َٓ َيِِمحُّ ذَ َووَم٣مَل اجْلُ ْٕ ٥ُم ُأَٞمْٝمٍس َيْْمُروُمَٜم٣م اضْمتاَِمُل ا يمَِؽ وَم٣ميُمقا: َووِمِمه

َؿ  -َوَأنه وَمْقيَمُف  َٜم٣م زَمْٔمَد إفْماَلَِمِف -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف  -: هَم٣مْرمُجْ

َؿ  ََْمَر إيَمْٝمِف.-َوؽَمٙمه ْٕ َض ا ُف هَمقه  , َأْو َأٞمه

ـْ ُيْث٦ٌُِم َذيمَِؽ زمَِٗمْقيمِِف: ضَمَ٘مْٚم٦م.  هَم١مَِذاَواظمَْْٔمٛمَك:  ِة ََم هَم٦ْم زمَِحْيَ  افْمؼَمَ

َٖم٣مٌت. : "وُمْٙم٦م  " َٓ َْخَْٖمك َأنه َهِذِه سَمَ٘مٙمُّ  َو

ُف  َؿ  -َوافْمَٙمْؿ َأٞمه دِّ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٣ٌَمِت احْلَ صَْمِؾ إشْم ِٕ ٌَْٔم٧ْم إلَم اظمَْْرَأِة  ْ َي مَل

ُف  َؿ  -فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَم١مِٞمه ـْ َأسَمك زمَِٖم٣مضِمَُم٥ٍم  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه وَمْد َأََمَر زم٣ِمؽْمتَِت٣مِر ََم

ِس.  ًُّ ـْ ايمتهَج ؼْمِ فَمَٙمْٝمِف َوهَنَك فَم ًه  َوزم٣ِميم

َٞمك زَمَٔم٧َم إيَمْٝمَٜم٣م  ٣َم ظمَه٣م وُمِذهَم٦ْم اظمَْْرَأُة زم٣ِميمزِّ هَنه
ِٕ اَم َذيمَِؽ8  ؿَ  -َوإِٞمه  َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

وْمَراُر  - ُٗمَط فَمٛمُْف, هَمَ٘م٣مَن َِمٛمَْٜم٣م اإْلِ ًْ َٞمك هَمَٝم يمُِتٛمْ٘مَِر هَمتَُْم٣ميم٤َِم زمَِحدِّ ايْمَٗمْذِف, َأْو سُمِٗمره زم٣ِميمزِّ

. ده َٜم٣م احْلَ ًِ ٦ٌَْم فَمعَم َٞمْٖم  هَمَٟمْوصَم

ٌه٣مٍس رِض اهلل فمٛمٜمام:  ـِ فَم ـْ ازْم لُّ فَم
٣مئِ ًَ ُد َهَذا ََم٣م َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُود َوايمٛمه َوُي٠َميِّ

ُف َزَٞمك زم٣ِمَْمَرَأٍة هَمَجَٙمَدُه ايمٛمهٌِلُّ أَ » َؿ  -نه َرصُماًل َأوَمره َأٞمه , شُمؿه ؽَمَٟمَل -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه
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شاظمَْْرَأَة هَمَٗم٣ميَم٦ْم: ىَمَذَب هَمَجَٙمَدُه صَمْٙمَدَة ايْمِٖمْرَي٥ِم شَماَمٞمكِمَ 
(1)

, َووَمْد ؽَمَ٘م٦َم فَمَٙمْٝمِف َأزُمق 

٣مىمِؿُ  َحُف احْلَ ٣مئِّل. َداُود َوَصحه ًَ  قا َواؽْمَتٛمَْ٘مَرُه ايمٛمه
  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(, 8268(, كالنسائي في الكبرل )2258أخرجو أبو داكد في سننو )الحديث منكر ضعيف.  (1)

, كالحاكم في مستدركو برقم ) ا حىًديثه ميْنكىره ا حىًديثه »(, قاؿ فيو: 8116كقاؿ فيو: ىىذى ىىذى
ْسنىاًد كىلىْم ييخىرِّجىاهي صىًحيحي  (: القاسم بن فياض ضعيف. 8116قاؿ اإلماـ الذىبي عقبو )«, اإْلً

كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف أبي داكد: حديث منكر, كفي المشكاة 
/ التحقيق الثاني( , تيسير االنتفاع / القاسم بن فياض(, فالخالصة فيو أنو حديث  2688)

 ر.منك
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 [السبيل الذي جعله اهلل]بيان 

ـْ ) – 1916 ٣مَِم٦ِم َوفَم ـِ ايمِمه ٣ٌَمَدَة زْم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل  -رِض اهلل فمٛمف  -فُم

ـه »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -اهللهِ  طُمُذوا فَمٛمِّل, طُمُذوا فَمٛمِّل, هَمَٗمْد صَمَٔمَؾ اهللهُ ََلُ

ٌِٝماًل, ايْمٌِْ٘مُر زم٣ِميْمٌِْ٘مِر صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم, َوَٞمْٖمُل ؽَمٛم٥ٍَم, َوايمثهٝم٤ُِّم زم٣ِميمثهٝم٤ِِّم صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم, ؽَم 

صْمؿُ  شَوايمره
 (1)

ٙمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه َُم

 *******************************الشرح:

الضبيل الذي جعلُ اهلل صاق املصيف رمحُ اهلل تعاىل احلديث لبياٌ 

 . يللشىاة والشواى

يِت } وم٣مل سمٔم٣ملم: ـْ  ايْمَٖم٣مضِمَُم٥مَ  َيْٟمسمكِمَ  َوايماله ٣مئُِ٘مؿْ  َِم ًَ
ـه  هَم٣مؽْمَتُْمِٜمُدوا ٞمِ  َأْرزَمَٔم٥مً  فَمَٙمْٝمِٜم

ـه  ؾَمِٜمُدوا هَم١مِنْ  َِمٛمُْ٘مؿْ  ُ٘مقُه ًِ ٌُُٝمقِت  دِم  هَمَٟمَْم ـه  ضَمتهك ايْم ٣مُه َٔمَؾ  َأوْ  اظمَْْقُت  َيَتَقهمه  اهللهُ  َُيْ

ـه    . [16: ايمٛم٣ًمء] {ؽَمٌِٝماًل  ََلُ

٣مَِم٦ِم »ُ: قول ـِ ايمِمه ٣ٌَمَدَة زْم ـْ فُم  . ش-رِض اهلل فمٛمف  -َوفَم

وهق أضمد ايمٛمٗم٣ٌمء ايمذيـ زم٣مئمقا ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يقم 

 ايمٔمٗم٥ٌم.

 . شطُمُذوا فَمٛمِّل, طُمُذوا فَمٛمِّل»قولُ: 

                                                           
 (.1526أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (1)
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أي طمذوا هذا ايمٔمٙمؿ ايمذي أوضم٣مه اهلل فمز وصمؾ إرم زمخِمقص ضمد ايمزاِن 

 ٌ٘مر.اظمحِمـ ايمثٝم٤م, وايمزاِن ايم

ـه ؽَمٌِٝماًل »قولُ:   . شهَمَٗمْد صَمَٔمَؾ اهللهُ ََلُ

٣مئُِ٘مْؿ }إؾم٣مرة إلم ومقل اهلل فمز وصمؾ:  ًَ
ـْ ٞمِ يِت َيْٟمسمكَِم ايْمَٖم٣مضِمَُم٥َم َِم َوايماله

ٌُُٝمقِت ضَمتهك  ـه دِم ايْم ُ٘مقُه ًِ ـه َأْرزَمَٔم٥ًم َِمٛمُْ٘مْؿ هَم١مِْن ؾَمِٜمُدوا هَمَٟمَْم هَم٣مؽْمَتُْمِٜمُدوا فَمَٙمْٝمِٜم

ـه اظمَْ  ٣مُه ـه ؽَمٌِٝماًل َيَتَقهمه َٔمَؾ اهللهُ ََلُ  .{ْقُت َأْو َُيْ

 . شايْمٌِْ٘مُر زم٣ِميْمٌِْ٘مرِ »قولُ: 

 أي إذا زٞمك ايمرصمؾ ايمٌ٘مر زم٣ميمٌ٘مر إٞمثك.

 .شصَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم, َوَٞمْٖمُل ؽَمَٛم٥مٍ »قولُ: 

همٝم٘مقن احلد دم ذيمؽ أن ىمؾ واضمد َمٛمٜمام ُيٙمد: َم٣مئ٥م صمٙمدة, ويٛمٖمك ىمؾ 

 . اظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م , وايمٛمٖمل يرصمع إلمواضمد َمٛمٜمام ؽمٛم٥م ىم٣مَمٙم٥م

 ش.َوايمثهٝم٤ُِّم زم٣ِميمثهٝم٤ِِّم »قولُ: 

أو ضمتك زمٌ٘مر  أي إذا زٞمك ايمرصمؾ اظمحِمـ ايمثٝم٤م, زم٣مظمرأة اظمحِمٛم٥م ايمثٝم٥ٌم

 .همح٘مٚمف

صْمؿُ »قولُ:   ش.صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم, َوايمره

 (: 622-9/624قال اإلمام الصنعانً رحمه هللا تعالى فً السبل ) 

َٟميَمَت٣مِن: ًْ ِدي٧ِم ََم  َودِم احْلَ
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ُولَم  " ْٕ  ضُمْ٘مُؿ ايْمٌِْ٘مِر إَذا َزَٞمك. : "ا

٣مَِمْع دِم ٞمَِ٘م٣مٍح َصِحٝمٍح. َواظمَُْراُد زم٣ِميْمٌِْ٘مِر فِمٛمَْد ايْمُٖمَٗمَٜم٣مِء:  ٣ٌَميمُِغ ايمهِذي مَلْ ُُيَ رُّ ايْم  احْلُ

ُف ُيَراُد زمِِف ََمْٖمُٜمقَُمُف هَم١مِٞمه َووَمْقيُمُف )زم٣ِميْمٌِْ٘مِر(:  َٞمه ِٕ ُف َُي٤ُِم َهَذا طَمَرَج خَمَْرَج ايْمَٕم٣ميم٤ِِم8 

ٝمِػ. ًِ ٥ِم ايْمَٔم ْٙمُد ؽَمَقاٌء ىَم٣مَن ََمَع زمِْ٘مٍر َأْو شَمٝم٤ٍِّم ىَماَم دِم وِمِمه  فَمعَم ايْمٌِْ٘مِر اجْلَ

اِِن ايْمٌِْ٘مِر فَم٣مًَم٣م )َٞمْٖمُل ؽَمٛم٥ٍَم(:  "َووَمْقيُمُف  همِٝمِف َديمِٝمٌؾ فَمعَم ُوصُمقِب ايمتهْٕمِري٤ِم يمِٙمزه

 . دِّ ـْ مَت٣َمِم احْلَ ُف َِم  َوَأٞمه

ُهْؿ  َوإيَِمْٝمِف َذَه٤َم  ٣مهمِِٔملُّ َوَأمْحَُد َوإؽِْمَح٣مُق َونَمغْمُ َْرزَمَٔم٥ُم َوََم٣ميمٌِؽ َوايمُمه ْٕ َٙمَٖم٣مُء ا اخْلُ

مْج٣َمَع.  فَمك همِٝمِف اإْلِ  َواده

َٓ َُي٤ُِم ايمتهْٕمِري٤ُم.  ُف  َٛمِٖمٝمه٥ُم إلَم َأٞمه ٦ٌَْم َواحْلَ  َوَذَه

ُف مَلْ ُيْذىَمْر دِم آَي٥ِم ايمٛمُّ  ٛمَِٖمٝمه٥ُم زمَِٟمٞمه قِر, هَم٣ميمتهْٕمِري٤ُم ِزَي٣مَدٌة فَمعَم ايمٛمهصِّ َوُهَق َواؽْمَتَدله احْلَ

ُف َيُ٘مقُن َٞم٣مؽِمًخ٣م. َٞمه ِٕ  شَم٣مزم٦ٌِم زمَِخػَمِ ايْمَقاضِمِد هَماَل ُئْمَٚمُؾ زمِِف8 

َح٣مزَم٥ِم َوصَمَقازُمُف:  ـْ ايمِمه ـْ فَمِٚمَؾ زمِِف َِم ِدي٧َم ََمُْمُٜمقٌر يمَِ٘مْثَرِة ؿُمُروِمِف َوىَمْثَرِة ََم َأنه احْلَ

ـْ , َوومَ -رِض اهلل فمٛمٜمؿ- ٛمَِٖمٝمه٥ُم زمِِٚمْثٙمِِف زَمْؾ زمُِدوٞمِِف ىَمٛمَْٗمِض ايْمُقُوقِء َِم ْد فَمِٚمَٙم٦ْم احْلَ

ه٣م ُهَق ِزَي٣مَدٌة فَمعَم ََم٣م دِم ايْمُٗمْرآِن  ايْمَٗمْٜمَٗمَٜم٥ِم, َوصَمَقاِز ايْمُقُوقِء زم٣ِميمٛمهٌِٝمِذ َونَمغْمِ َذيمَِؽ مِم

 َوَهَذا َِمٛمُْف.

ـُ اظمُْٛمِْذِر:  َؿ ايمٛمهٌِلُّ »َووَم٣مَل ازْم ًَ َؿ  -َأوْم ٝمِػ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًِ ٥ِم ايْمَٔم دِم وِمِمه

ُف َيْٗمِِض زمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ شُمؿه وَم٣مَل: إنه فَمَٙمْٝمِف صَمْٙمَد َِم٣مَئ٥ٍم َوسَمْٕمِري٤َم فَم٣ممٍ   ش. َأٞمه
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ُ يمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ, َوطَمَْم٤َم زمَِذيمَِؽ  ٌَكمِّ  فَمعَم ُرُءوِس اظمَْٛم٣َمزمِر. "فُمَٚمُر  "َوُهَق اظمُْ

ٛمَِٖمٝمه٥ِم َهَذا َأصَم٣مَب فَمٛمُْٜمْؿ زمَِٟمنه نه ايمْمهَح٣مِويه َوىَمٟمَ  : ظمَه٣م َرَأى َؤْمَػ صَمَقاِب احْلَ

قٌخ زمَِحِدي٧ِم:  ًُ إَذا َزَٞم٦ْم َأََم٥ُم َأضَمِدىُمْؿ هَمْٙمَٝمْجٙمِْدَه٣م, شُمؿه وَم٣مَل »ضَمِدي٧َم ايمتهْٕمِري٤ِم ََمٛمْ

ُت ايمتهٕمْ ش دِم ايمثه٣ميمَِث٥ِم هَمْٙمٝمٌَِْٔمَٜم٣م ٌَْٝمُع ُيَٖمقِّ  ِري٤َم.َوايْم

٣َم دِم ََمْٔمٛم٣َمَه٣م.وَم٣مَل:  هَنه
ِٕ ِة8  ره ـْ احْلُ َََم٥ِم ؽَمَٗمَط فَم ْٕ ـْ ا  َوإَِذا ؽَمَٗمَط فَم

ُد زمَِحِدي٧ِم: وَم٣مَل:  ٓه ََمَع ِذي حَمَْرٍم.»َوَيَتَٟمىمه ٣مهمِْر اظمَْْرَأُة إ ًَ وَم٣مَل: َوإَِذا اْٞمَتَٖمك ش َٓ سُم

صَم٣مِل. اْٞمَتَٜمك. ـْ ايمرِّ ٣مِء اْٞمَتَٖمك فَم ًَ ـْ ايمٛمِّ  فَم

ٌَْؼ َديمِٝماًل, َوُهَق َؤِمٝمٌػ َوهمِٝمِف َؤْمٌػ8  ٌْٛمِلٌّ فَمعَم َأنه ايْمَٔم٣ممُّ إَذا طُمصه مَلْ َي ُف ََم َٞمه ِٕ

ُُصقِل.  ْٕ  ىَماَم فُمِرَف دِم ا

٣م دِم شُمؿه َٞمُٗمقُل:  ِدي٧ُم فَم٣مَمًّ ـْ ضُمْ٘مِؿ ايمتهْٕمِري٤ِم َوىَم٣مَن احْلَ َِم٦ْم َِم َََم٥ُم طُمِمِّ ْٕ ا

ُٞمْ  ْٕ ىَمِر َوا َََم٥ُم َوزَمِٗمَل ََم٣م فَمَداَه٣م ضُمْ٘مِٚمِف يمِٙمذه ْٕ ٦ْم َِمٛمُْف ا ٌِْد, هَمُخِمه َََم٥ِم َوايْمَٔم ْٕ َثك َوا

ْ٘مِؿ. ٦َم احْلُ  َداطِماًل حَتْ

ـْ وَمْقيمِِف. ٌَْحِر َِم ٥ُم زماَِم َذىَمَرُه اظمَْْٜمِديُّ دِم ايْم ٣مَدِويه  َواؽْمَتَدله اَْلَ

َٓ ضَمدٌّ يمَِٗمْقِل فَمقِمٍّ وُمْٙم٦م:  صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم  ": - فمٛمفرِض اهلل-ايمتهْٕمِري٤ُم فُمُٗمقزَم٥ٌم 

ٌُْس ؽَمٛم٥ٍَم   . "َوضَم

ْٚمِر َومَلْ ُيٛمْ٘مِْر شُمؿه وَم٣مَل:  -رِض اهلل فمٛمف-َويمِٛمَْٖمِل فُمَٚمَر  َٓ َأْٞمِٖمل زَمْٔمَدَه٣م "دِم اخْلَ

ُٗمطُ  ًْ َٓ سَم ُدوُد   . اْٞمَتَٜمك."َأضَمًدا َواحْلُ
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َٓ َْخَْٖمك َؤْمُػ ََم٣م وَم٣ميَمُف.   َو

٣م ىَماَلُم فَمقِمٍّ  ُف صَمَٔمَؾ  -اهللهُ فَمٛمُْف  َرِِضَ  -َأَمه اَمِهغُم هَم١مِٞمه ٌد ظم٣َِم وَم٣ميَمُف اجْلَ ُف َُم٠َميِّ هَم١مِٞمه

ـْ ايمتهْٕمِري٤ِم هَمُٜمَق َٞمْقٌع َِمٛمُْف.  ٌَْس فِمَقًو٣م فَم  احْلَ

 َٓ ُف  ْٚمِر هَم٣مصْمتَِٜم٣مٌد َِمٛمُْف ِزَي٣مَدًة دِم ايْمُٔمُٗمقزَم٥ِم شُمؿه ـَمَٜمَر يَمُف َأٞمه ٣م َٞمْٖمُل فُمَٚمَر دِم اخْلَ  َوَأَمه

ا زم٣ِمصْمتَِٜم٣مِدِه.   َيٛمِْٖمل ضَمدًّ

ـْ فَمقِمٍّ  , َوُيْرَوى فَم َٞمك زم٣ِميمٛمهصِّ  .-َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -َوايمٛمهْٖمُل دِم ايمزِّ

 : َْوَزافِملُّ ْٕ ٣َم فَمْقَرٌة َودِم َٞمْٖمٝمَِٜم٣م َووَم٣مَل ََم٣ميمٌِؽ َوا هَنه
ِٕ ُب, وَم٣ميُمقا:  َٓ سُمَٕمره إنه اظمَْْرَأَة 

٣م َوسَمْٔمرِ  َٖمِر ََمَع نَمغْمِ حَمَْرٍم. سَمّْمٝمِٝمٌع ََلَ ًه ـْ ايم َذا هُنَِٝم٦ْم فَم  يٌض يمِْٙمِٖمْتٛم٥َِم, َوَِلَ

َٓ َيُردُّ ََم٣م ُذىمَِر8 ُف  َٓ َْخَْٖمك َأٞمه ـْ وَم٣مَل زم٣ِميمتهْٕمِري٤ِم َأْن سَمُ٘مقَن ََمَع  َو َط ََم ُف وَمْد َذَ َٞمه ِٕ

٦ٌَْم زمِِجٛم٣َمَيتَِٜم٣م.  حَمَْرَِمَٜم٣م َوُأصْمَرسُمُف َِمٛمَْٜم٣م إَذا َوصَم

ِد. : َووِمٝمَؾ  اله  دِم زَمْٝم٦ِم اظم٣َْمِل ىَمُٟمصْمَرِة اجْلَ

وِمٝمُؼ8  ٣م ايمره َٓ ُيٛمَْٖمك. َوَأَمه ُف  ٣م إلَم َأٞمه ُُهَ ُف َذَه٤َم ََم٣ميمٌِؽ َوَأمْحَُد َونَمغْمُ  هَم١مِٞمه

ِع  وَم٣ميُمقا: ْ َة نُمْرزَمتِِف, َووَمَقافِمُد ايمممه َٛمِْٔمِف َٞمْٖمَٔمُف َُمده
َنه َٞمْٖمَٝمُف فُمُٗمقزَم٥ٌم ظم٣َِميمِ٘مِِف ظمِ

وَم٣مِوَٝم٥ٌم ِٕ

٣مِِن.  ٓه اجْلَ َٓ ُئَم٣موِم٤َم إ  َأْن 

ـْ اظمَْْٚمُٙمقِك.  ٨مِّ فَم َٜم٣مِد َواحْلَ ٥َم ؽَمَٗمَط هَمْرُض اجْلِ ـْ شَمٚمه  َوَِم
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ـه }ُيٛمَْٖمك يمُِٔمُٚمقِم َأِديمه٥ِم ايمتهْٕمِري٤ِم َويمَِٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم: َووَم٣مَل ايمثهْقِريُّ َوَداُود:  هَمَٔمَٙمْٝمِٜم

ـَ ايْمَٔمَذاِب ٞمِِْمُػ ََم٣م فَمعَم اظْمُْحَِمٛمَ  [, َوُيٛمِِْمُػ دِم ضَمؼِّ 96]ايمٛم٣ًمء:  {٣مِت َِم

َي٥ِم. ْٔ  اظمَْْٚمُٙمقِك يمُِٔمُٚمقِم ا

٣مهَم٥ُم ايمتهْٕمِري٤ِم هَمَٗم٣ميُمقا:  ًَ ٣م ََم ٣مهَم٥ُم ايْمَٗمٌْمِ يمَِتْحِِمٝمِؾ ايْمُٕمْرزَم٥ِم.َوَأَمه ًَ َٜم٣م ََم  َأوَمٙمُّ

َب فُمَٚمُر  ٣مِم.  -رِض اهلل فمٛمف-َونَمره ـْ اظْمَِديٛم٥َِم إلَم ايمُمه  َِم

َب فُمْثاَمُن وَ  . -رِض اهلل فمٛمف-نَمره  إلَم َِمٌْمَ

ٌََٙمِد ايمهتِل َواوَمَع همِٝمَٜم٣م اظمَْْٔمِِمَٝم٥َم  َب إلَم نَمغْمِ ايْم ـَ يَمُف نُمرِّ َٓ َوؿَم ٣ًٌم  ـْ ىَم٣مَن نَمِري  ."َوََم

 بٝإ حهِ دًد ايجٝب ٚزامج٘: 
 ٚقاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ:  

َٟميَم٥ُم ايمثه٣مٞمَِٝم٥مُ  ًْ  ش.َوايمثهٝم٤ُِّم زم٣ِميمثهٝم٤ِِّم »دِم وَمْقيمِِف: :  اظمَْ

ـْ وَمْد َوؿمَِئ دِم ٞمَِ٘م٣مٍح َصِحٝمٍح َوُهَق ضُمرٌّ زَم٣ميمٌِغ فَم٣موِمٌؾ َواظمَْْرَأُة َواظمَُْراُد زم٣ِميمثهٝم٤ِِّم:  ََم

 َِمْثُٙمُف. 

ٙمُِؿ َوايْمَ٘م٣مهمُِر.  ًْ َتِقي همِٝمِف اظمُْ ًْ ْ٘مُؿ َي  َوَهَذا احْلُ

ْ٘مُؿ ُهَق ََم٣م َدله يَمفُ  صْمُؿ "وَمْقيُمُف:  َواحْلُ ُف ُُيَْٚمُع "صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم َوايمره ُف َأهَم٣مَد َأٞمه , هَم١مِٞمه

صْمُؿ. ْٙمُد َوايمره  يمِٙمثهٝم٤ِِّم اجْلَ
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: -رِض اهلل فمٛمف -َوُهَق وَمْقُل فَمقِمٍّ  ٌَُخ٣مِريُّ اضَم٥َم "ىَماَم َأطْمَرصَمُف ايْم ُف صَمَٙمَد ُذَ َأٞمه

ُٚمَٔم٥ِم, َٜم٣م َيْقَم اجْلُ ِٚمٝمِس َوَرمَجَ ٛمه٥ِم "َووَم٣مَل:  َيْقَم اخْلَ ًُ تَٜم٣م زمِ صَمَٙمْدهَت٣م زمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ َوَرمَجْ

َؿ  -َرؽُمقِل اهللهِ   . " -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

 : ْٔمٌِلُّ ـِ هَمَٟمصَم٣مَب زماَِم ُذىمَِر.وَم٣مَل ايمُمه ْي : مَجَْٔم٦م زَمكْمَ ضَمده  وِمٝمَؾ يمَِٔمقِمٍّ

 : ٣مِزَِملُّ ـُ اظمُْٛمِْذِر َوُهَق  َوَذَه٤َم إلَم َهَذا َأمْحَُد وَم٣مَل احْلَ َوإؽِْمَح٣مُق َوَداُود َوازْم

٥ِم. ٣مَدِويه  ََمْذَه٤ُم اَْلَ

صْمِؿ.  ْٙمِد َوايمره َٚمُع زَمكْمَ اجْلَ َٓ ُُيْ ُف  ُهْؿ إلَم َأٞمه  َوَذَه٤َم نَمغْمُ

٣ٌَمَدَة وَم٣ميُمقا:  ٥ِم  -رِض اهلل فمٛمف-َوضَمِدي٧ُم فُم قٌخ زمِِٗمِمه ًُ ٥ِم »ََمٛمْ ََم٣مفِمٍز َوايْمَٕم٣مَِمِديه

ُف َوايْمَٝمُٜمقِديه  َؿ  -٥ِم, هَم١مِٞمه ُف صَمَٙمَدُهؿْ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ُٜمْؿ َومَلْ َيْرِو َأٞمه  ش. َرمَجَ

 : ٣مهمِِٔملُّ ـْ "وَم٣مَل ايمُمه ْٙمَد شَم٣مزم٦ٌِم فَمعَم ايْمٌِْ٘مِر ؽَم٣موِمٌط فَم ٛمه٥ُم فَمعَم َأنه اجْلَ ًُّ هَمَديمه٦ْم ايم

 . "ايمثهٝم٤ِِّم 

٣ٌَمَدَة وَم٣ميُمقا:  ٌم.  -فمٛمفرِض اهلل -َوضَمِدي٧ُم فُم  َُمَتَٗمدِّ

٥ِم ََم٣مفِمٍز  َوُأصِمٝم٤َم: ُف يَمْٝمَس دِم وِمِمه ـْ ُذىمَِر ََمَٔمُف فَمعَم -رِض اهلل فمٛمف-زمَِٟمٞمه َوََم

ضْمتاَِمِل َأْن َيُ٘مقَن سَمْرُك  ِٓ ـْ اظمَْْرصُمقِم  ْٙمِد فَم ُٗمقِط اجْلَ ًُ يٌح زمِ ِرَه٣م سَمٌْمِ سَمْٗمِديِر سَمَٟمطمُّ

َْص  ْٕ  َؾ.ِرَواَيتِِف يمُِقُوقضِمِف َويمَِ٘مْقٞمِِف ا

٣مهمِِٔملُّ زمِٛمَٓمغِِم َهَذا8  زمَِٟمنه ايمٛمهٌِله »ضِمكَم فُمقِرَض دِم إَُي٣مِب ايْمُٔمْٚمَرِة َووَمْد اضْمَت٨مه ايمُمه

َؿ  - ـْ َأزمِٝمِف َومَلْ َيْذىُمْر ايْمُٔمْٚمَرةَ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ ؽَمَٟميَمُف َأْن حَي٨ُمه فَم  8 شَأََمَر ََم
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ُ٘مقَت فمَ هَمَٟمصَم٣مَب:  ًُّ َٓ َيُدلُّ فَمعَم ؽُمُٗمقؿمِِف. زمَِٟمنه ايم  ـْ َذيمَِؽ 

ُف وَمْد ُيَٗم٣مُل:  ٓه َأٞمه ُٜمْؿ إ ـَ َرمَجَ ٥ِم ايمهِذي ًَ ْٚم ـْ اخْلَ ـْ َذىَمَر َِم َصعمه اهللهُ  -إنه صَمْٙمَد ََم

ٌْ  -فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ  ـْ ؿَمَقائِِػ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َي اَم َِم ـْ حَيُْيُ فَمَذاهَبُ ُٔمُد يَمْق َووَمَع ََمَع ىَمْثَرِة ََم

فِمَٜم٣م  َواَي٣مِت ََمَع سَمٛمَقُّ ـْ ايمرِّ ٣ٌَمسمِِف دِم ِرَواَي٥ٍم َِم , هَمَٔمَدُم إشْم ـْ ضَمَيَ ه َٓ َيْرِويِف َأضَمٌد مِم ُف  َأٞمه

ُـّ زمَِٔمَدِم ُوصُمقزمِِف.  ْٙمُد هَمَٝمْٗمَقى ََمَٔمُف ايمٓمه ُف مَلْ َيَٗمْع اجْلَ  َواطْمتاَِلِف َأيْمَٖم٣مـمَِٜم٣م َديمِٝمُؾ َأٞمه

ُف اصْمتَِٜم٣مٌد َِمٛمُْف يمَِٗمْقيمِِف: - فمٛمفرِض اهلل-َوهمِْٔمُؾ فَمقِمٍّ  صَمَٙمْدهَت٣م زمِ٘مَِت٣مِب "ـَم٣مِهٌر َأٞمه

ٛمه٥ِم َرؽُمقِل اهللهِ  ًُ تَٜم٣م زمِ َؿ  -اهللهِ َوَرمَجْ  . "–َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

يمِٝمٙمكَِم,  ْٚمِع زَمكْمَ ايمده ُف فَمِٚمَؾ زم٣ِمصْمتَِٜم٣مٍد زم٣ِمجْلَ ُف ـَم٣مِهٌر َأٞمه ُف  هَماَل َيتِؿُّ هَم١مِٞمه ايْمَٗمْقُل زمَِٟمٞمه

ٛمه٥ِم َرؽُمقِل اهللهِ  ًُ َؿ  -سَمْقوِمٝمٌػ, َوإِْن ىَم٣مَن دِم وَمْقيمِِف: زمِ ََم٣م  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ُف سَمْقوِمٝمٌػ.   ُيُْمِٔمُر زمَِٟمٞمه

٣ٌَمَدَة )وُمْٙم٦م(:  يَم٥ِم ضَمِدي٧ِم فُم َٓ ُة َد َٓ َْخَْٖمك وُمقه ٣ٌَمِت -رِض اهلل فمٛمف-َو فَمعَم إشْم

 ٝم٤ِِّم شُمؿه َرمْجِِف. صَمْٙمِد ايمثه 

ُف  َٓ َْخَْٖمك ـُمُٜمقُر َأٞمه َؿ  -َو ُف هَمَٟمَٞم٣م َأسَمَقومهُػ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ َرمَجَ مَلْ َُيْٙمِْد ََم

ْ٘مِؿ ضَمتهك َيْٖمَتَح اهللهُ َوُهَق طَمغْمُ ايْمَٖم٣محِتِكَم.   دِم احْلُ

٣مِر زمِ  صْمِؿ َوىُمٛم٦ْم وَمْد صَمَزَْم٦م دِم َِمٛمَْح٥ِم ايْمَٕمٖمه ْٙمِد َوايمره ْٚمِع زَمكْمَ اجْلَ ِة ايْمَٗمْقِل زم٣ِمجْلَ ُٗمقه

ُػ ُهٛم٣َم.  قا شُمؿه ضَمَِمَؾ رِم ايمتهَقومُّ
  ********** 
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 [بيان حكم شهادة الزاني على نفسه أربعًا]

ـْ أَ ) – 1917 ـَ »وَم٣مَل:  -رِض اهلل فمٛمف  -ِِب ُهَرْيَرَة َوفَم َأسَمك َرصُمٌؾ َِم

ٙمِِٚمكَم َرؽُمقُل اهللهِ ًْ ِجِد  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - اظمُْ ًْ هَمٛم٣َمَداُه هَمَٗم٣مَل:  -َوُهَق دِم اظمَْ

ك سمِْٙمَٗم٣مَء َوصْمِٜمِف, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل  َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ! إِِنِّ َزَٞمْٝم٦ُم, هَمَٟمفْمَرَض فَمٛمُْف, هَمَتٛمَحه

اٍت, هَمَٙمامه ؾَمِٜمَد فَمعَم اهللهِ! إِِنِّ َزَٞمْٝم٦ُم, هَمَٟمفْمَرَض فَمْٛمُف, ضَمتهك شَمٛمهك َذيمَِؽ فَمَٙمْٝمِف أَ  ْرزَمَع ََمره

ِف َأْرزَمَع ؾَمَٜم٣مَداٍت. َدفَم٣مُه َرؽُمقُل اهللهِ  ًِ َأزمَِؽ »هَمَٗم٣مَل  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َٞمْٖم

. وَم٣مَل: ش ?صُمٛمُقنٌ  َٓ  -وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ. هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ ش. ?هَمَٜمْؾ َأضْمَِمٛم٦َْم »وَم٣مَل. 

ٌُقا» -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  شزمِِف هَم٣مْرمُجُقهُ  اْذَه
 (1)

 (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـِ ) – 1991 ٌه٣مٍس َوفَم ـِ فَم ـُ ََم٣ميمٍِؽ »َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: ازْم ظَمه٣م َأسَمك ََم٣مفِمُز زْم

ٌهْٙم٦َم, َأْو نَمَٚمْزَت, َأْو »وَم٣مَل يَمُف:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -إلَِم ايمٛمهٌِلِّ  يَمَٔمٙمهَؽ وَم

َٓ ش ?َٞمَٓمْرَت  ش , َي٣م َرؽُمقَل اهللهِوَم٣مَل: 
 (3)

ٌَُخ٣مِريُّ   (.. َرَواُه ايْم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ ايصاْٞ إذا اعرتف ٜػٗد ع٢ً 
 ْفط٘ بايص٢ْ أزبع َسات.

                                                           
 (.15( )1521(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )6381أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

قاؿ: فعند ذلك  -ال يكني-قاؿ: أنكتها »( كتمامو: 5832)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)
 «.أمر برجمو
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وهذا , أرزمع َمراتهمٙمام ىم٣من ايمزٞمك يث٦ٌم زمٟمرزمٔم٥م ؾمٜمقد, صمٔمؾ آفمؼماف 

 ٛم٣مزمٙم٥م وَمـ إيمٝمٜمؿ َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ.هق ومقل احل

 يم٘مـ ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ أن هذا إَمر ٓ يٙمزم ايمزاِن.

 ., ومل يذىمر همٝمف ايمؼمزمٝمع همٗمد سمٗمدم ومِم٥م ايمٔمًٝمػ ايمذي زٞمك زمٟمَمرة ايمرصمؾ

ٙمِِٚمكَم َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ:  ًْ ـَ اظمُْ َوُهَق  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأسَمك َرصُمٌؾ َِم

ِجدِ  ًْ  . شدِم اظمَْ

وايمرصمؾ هق َم٣مفمز زمـ َم٣ميمؽ رِض اهلل فمٛمف, ىمام صم٣مء َمٌٝمٛم٣ًم ذيمؽ دم 

 ايمرواي٣مت إطمرى.

 .شهَمٛم٣َمَداهُ »قولُ: 

َمـ وومع دم ايمزٞمك شمؿ ؽمؼم فمعم ٞمٖمًف, ومل ْخػم وارم أَمر اظمًٙمٚمكم زمذيمؽ, و

 هم١من هذا ُيقز يمف, ويممع 8 ٕٞمف ٓ ُي٤م فمعم ايمزاِن أن ئمؼمف فمام وومع َمٛمف.

 .همٝمف , ورنم٤م ٕن اهلل حي٤م ايمًؼمو

 ىمام صم٣مء دم ايمِمحٝمحكم: 

ُه: َأنه َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه  ـَ فُمَٚمَر َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, َأطْمػَمَ ٌَْد اهللهِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ وَم٣مَل:  ـْ ىَم٣مَن دِم »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٙمُِٚمُف, َوََم ًْ ٙمِِؿ َٓ َيْٓمٙمُِٚمُف َوَٓ ُي ًْ ٙمُِؿ َأطُمق اظمُ ًْ اظمُ
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َج اهللهُ فَمٛمُْف ىُمْرزَم٥ًم ضَم٣مصَم٥ِم  ٙمٍِؿ ىُمْرزَم٥ًم, هَمره ًْ ـْ َُم َج فَم ـْ هَمره َأطِمٝمِف ىَم٣مَن اهللهُ دِم ضَم٣مصَمتِِف, َوََم

ُه اهللهُ َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ٙماًِم ؽَمؼَمَ ًْ ـْ ؽَمؼَمَ َُم ـْ ىُمُرزَم٣مِت َيْقِم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َوََم شَِم
 (1)

. 

 ٣ملم: وظم٣م صم٣مء أيًّم٣م دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم

َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة رِض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف 

طِمَرةِ »َوؽَمٙمهَؿ:  ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ُه اهلُل دِم ايمدُّ ٙماًِم, ؽَمؼَمَ ًْ ـْ ؽَمؼَمَ َُم شَوََم
 (3)

. 

 ش.هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ! إِِنِّ َزَٞمْٝم٦ُم هَمَٟمفْمَرَض فَمٛمْفُ »قولُ: 

 أن احلدود سمدرأ زم٣ميمُمٌٜم٣مت. :فيُ

إٞمام أفمرض ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمٛمف8 إٓ  يمٔمٙمف يًؼم  وفيُ:

 ٞمٖمًف, ويتقب إلم اهلل فمز وصمؾ.

ك سمِْٙمَٗم٣مَء َوصْمِٜمِف, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ! إِِنِّ َزَٞمْٝم٦ُم, هَمَٟمفْمَرَض »قولُ:  هَمَتٛمَحه

ِف َأْرزَمَع ؾَمَٜم٣مَداٍت فَمٛمُْف, ضَمتهك شَمٛمهك َذيمَِؽ فَمَٙمٝمْ  ًِ اٍت, هَمَٙمامه ؾَمِٜمَد فَمعَم َٞمْٖم  .شِف َأْرزَمَع ََمره

 يم٘مـ ظم٣م ؾمٜمد َم٣مفمز رِض اهلل فمٛمف فمعم ٞمٖمًف زم٣ميمزٞمك أرزمع َمرات.

ش ?َأزمَِؽ صُمٛمُقنٌ »هَمَٗم٣مَل  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َدفَم٣مُه َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ: 

 َٓ  . شوَم٣مَل. 

 هم١من اظمجٛمقن َمٔمذور دم همٔمٙمف .

                                                           
  .(3686)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,3223)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(3522)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 . شوَم٣مَل: َٞمَٔمؿْ ش. ?هَمَٜمْؾ َأضْمَِمٛم٦َْم »وَم٣مَل: »ولُ: ق

 . آؽمتٖمِم٣مل ومٌؾ أن يٗم٣مم احلد فمعم ص٣مضمٌف وفيُ:

ٌُقا زمِِف هَم٣مْرمُجُقهُ » -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ:   ش. اْذَه

 .همٝمف ايمتقىمٝمؾ دم إوم٣مَم٥م احلد 

ٌه٣مٍس َرِِضَ اهللهُ »قولُ:   ـِ فَم ـِ ازْم ـُ ََم٣ميمٍِؽ إلَِم َوفَم فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: ظمَه٣م َأسَمك ََم٣مفِمُز زْم

ٌهْٙم٦َم »وَم٣مَل يَمُف:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ايمٛمهٌِلِّ   . شيَمَٔمٙمهَؽ وَم

وهذا آؽمتٖمِم٣مل ه٣مم صمًدا8 ٕٞمف رزمام وم٣مل يمؽ زٞمٝم٦م, وهق ٓ ئمٙمؿ َم٣م هق 

 ايمزٞمك.

 .شَأْو نَمَٚمْزَت »قولُ: 

 .زمٔمٝمٛمؽ أو يدك  أي 

 ش. ?َٓمْرَت َأْو ٞمَ »قولُ: 

 أي ٞمٓمرت زمٔمٝمٛمٝمؽ إيمٝمٜم٣م همٗمط.

, َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ»قولُ:  َٓ  . شوَم٣مَل: 

ٌه٣مٍس َرِِضَ ودم صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ـِ فَم َمـ ضمدي٧م ازْم

َؿ ومَ  ـُ ََم٣ميمٍِؽ ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٣مَل يَمُف: اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, وَم٣مَل: ظمَه٣م َأسَمك ََم٣مفِمُز زْم
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ٌهْٙم٦َم, َأْو نَمَٚمْزَت, َأْو َٞمَٓمْرَت » ش. َأٞمِْ٘مَتَٜم٣م»وَم٣مَل: َٓ َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ, وَم٣مَل: ش يَمَٔمٙمهَؽ وَم

"َٓ َيْ٘مٛمِل, وَم٣مَل: هَمِٔمٛمَْد َذيمَِؽ َأََمَر زمَِرمْجِفِ 
 (1)

. 

 (: 412-2/409قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ِدي٧ُم اؾْمَتَٚمَؾ  ٣مئَِؾ:احْلَ ًَ  فَمعَم ََم

ُولَم  " ْٕ ُط : "ا اٍت هَم٣مطْمَتَٙمَػ ايْمُٔمَٙماَمُء َهْؾ ُيُْمؼَمَ ُف َووَمَع َِمٛمُْف إوْمَراٌر َأْرزَمَع ََمره َأٞمه

؟  َٓ َٞمك َأْرزَمًٔم٣م َأْو  وْمَراِر زم٣ِميمزِّ  سَمْ٘مَراُر اإْلِ

َْمٛم٣َم ِذىْمَرُهْؿ َوُهْؿ:  ـْ وَمده ٣مهمِِٔملُّ وَ َذَه٤َم ََم ـُ َوََم٣ميمٌِؽ َوايمُمه ًَ َداُود َوآطَمُروَن احْلَ

اِط ايمتهْ٘مَراِر.   إلَم فَمَدِم اؾْمؼِمَ

َتِديمِّكَم:  ًْ وَم٥ِم. َُم ِ وََم٣مِريِر: ىَم٣ميْمَٗمْتِؾ َوايمنه ْٕ اؿمِِف دِم ؽَم٣مئِِر ا َْصَؾ فَمَدُم اؾْمؼِمَ ْٕ  زمَِٟمنه ا

ُف  َؿ  -َوزمَِٟمٞمه َُٞمْٝمٍس:  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ِٕ هَم٦ْم همَ  "وَم٣مَل  َٜم٣م هَم١مِْن افْمؼَمَ  . "٣مْرمُجْ

ا يَمَذىَمَرُه  ؿًم٣م َُمْٔمَتػَمً اِف, هَمَٙمْق ىَم٣مَن َذْ فْمؼِمَ ِٓ ْ َيْذىُمْر يَمُف سَمْ٘مَراَر ا َصعمه اهللهُ  -َومَل

٣مصَم٥ِم. -فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ  ـْ َووْم٦ِم احْلَ ُر فَم َٓ ُي٠َمطمه ٌََٝم٣مِن َو ُف دِم ََمَٗم٣مِم ايْم َٞمه ِٕ  8 

ُف يُ  اَمِهغُم إلَم َأٞمه َتِديمِّكَم َوَذَه٤َم اجْلَ ًْ اٍت َُم َٞمك َأْرزَمُع ََمره وْمَراِر زم٣ِميمزِّ ُط دِم اإْلِ ُْمؼَمَ

 زمَِحِدي٧ِم ََم٣مفِمٍز َهَذا.

َواَي٣مُت دِم فَمَدِد َوُأصِمٝم٤َم فَمٛمُْٜمْؿ:  زمَِٟمنه ضَمِدي٧َم ََم٣مفِمٍز َهَذا اْوَْمَرزَم٦ْم همِٝمِف ايمرِّ

وْمَراَراِت:  اإْلِ

                                                           
 .(5832)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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اٍت, َوَِمْثُٙمُف دِم ضَم  ٙمٍِؿ.هَمَج٣مَء همِٝمَٜم٣م َأْرزَمُع ََمره ًْ ـِ ؽَمُٚمَرَة فِمٛمْد َُم  ِدي٧ِم صَم٣مزمِِر زْم

سَمكْمِ َأْو شَماَلشًم٣م.  ٙمٍِؿ َأْيًّم٣م ََمره ًْ  َوَووَمَع دِم ؿَمِريٍؼ ُأطْمَرى فِمٛمَْد َُم

َٞمك شَماَلَث  هَم٦ْم زم٣ِميمزِّ َوَووَمَع دِم ضَمِدي٧ٍم فِمٛمَْدُه َأْيًّم٣م دِم ؿَمِريٍؼ ُأطْمَرى هَم٣مفْمؼَمَ

اٍت.   ََمره

َواَي٣مِت: )وَمْد ؾَمِٜمْدت فَمعَم  -فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ َصعمه اهللهُ  -َووَمْقيُمُف  دِم زَمْٔمِض ايمرِّ

 . اٍت(, ضِمَ٘م٣مَي٥ٌم ظم٣َِم َووَمَع َِمٛمُْف هَم٣مظمَْْٖمُٜمقُم نَمغْمُ َُمْٔمَتػَمٍ ؽ َأْرزَمَع ََمره ًِ  َٞمْٖم

, َويمَِذيمَِؽ ؽَمَٟميَمُف  ِ
ٌَكمُّ ٣ٌَمِت َوايمته ؽْمتِْث

ِٓ ٓه ِزَي٣مَدًة دِم ا  اهللهُ َصعمه  -َوََم٣م ىَم٣مَن َذيمَِؽ إ

َؿ  ـْ َيُُمؿه َرائَِحَتُف؟  -فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٍر َوَأََمَر ََم  َهْؾ زمِِف صُمٛمُقٌن َأْو ُهَق ؾَم٣مِرُب ََخْ

صَْمِؾ  ِٕ َٞمك ىَماَم ؽَمَٝمْٟميِت زمَِٟميْمَٖم٣مٍظ فَمِديَدٍة ىُمؾُّ َذيمَِؽ  ـْ ايمزِّ ُه فَم َتْٖمِنُ ًْ َوصَمَٔمَؾ َي

ٌَْٜم٥ِم ايمهتِل فُمِرَو٦ْم دِم َأَْمِرِه.   ايمُمُّ

َٜمٛمِٝمه٥ُم: وَ  ٣َم وَم٣ميَم٦ْم اجْلُ هَنه
ِِن ىَماَم َرَدْدت ََم٣مفِمًزا"ِٕ , هَمُٔمٙمَِؿ َأنه "َأسُمِريُد َأْن سَمُرده

وْمَراِر. ٍط دِم اإْلِ ِديَد يَمْٝمَس زممَِمْ ْ  ايمؼمه

َٓ اْوْمَِراَب,  ُف  ْٚمٛم٣َم َأٞمه اٍت هَمَٜمَذا همِْٔمٌؾ َِمٛمْفُ َوزَمْٔمُد هَمَٙمْق ؽَمٙمه ُف َأوَمره َأْرزَمَع ََمره ـْ  َوَأٞمه َِم

َؿ  -نَمغْمِ َأَْمِرِه  ـْ -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َٓ ؿَمَٙمٌِِف يمَِتْ٘مَراِر إوْمَراِرِه, زَمْؾ هَمَٔمَٙمُف َِم , َو

ِف.  ًِ  سمِْٙمَٗم٣مِء َٞمْٖم

ؿمِٝمهتِِف.  َٓ فَمعَم َذْ  َوسَمْٗمِريُرُه فَمَٙمْٝمِف َديمِٝمٌؾ فَمعَم صَمَقاِزِه 

ْٚمُٜمقُر:  َٞمك َأْرزَمَٔم٥ٌم زم٣ِميْمِٗمَٝم٣مِس فمَ َواؽْمَتَدله اجْلُ َٜم٣مَدِة فَمعَم ايمزِّ ُف وَمْد ُافْمُتػِمَ دِم ايمُمه  عَم َأٞمه
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: وْمَراُر  َوُرده ِن َواإْلِ َٓ ُف وَمْد ُافْمُتػِمَ دِم اظم٣َْمِل فَمْد َٞمه ِٕ ٌُْْماَلِن8  ٌل َواِوُح ايْم َٓ ُف اؽْمتِْد زمَِٟمٞمه

َٖم٣موًم٣م. ًة َواضِمَدًة اسمِّ  زمِِف َيْ٘مِٖمل ََمره

ِٔ َُِٛز ايَِّتٞ تدزأ اِيَخّد: بٝإ اِياِضِتِفَصاٍ َع  اِيُأ
 ٚقاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل: 

َٟميَم٥ُم ايمثه٣مٞمَِٝم٥ُم  " ًْ ََم٣مِم : "اظمَْ ُف َُي٤ُِم فَمعَم اإْلِ ِدي٧ِم فَمعَم َأٞمه َديمه٦ْم َأيْمَٖم٣مُظ احْلَ

ُف وَمْد ُروِ  دُّ هَم١مِٞمه َُُمقِر ايمهتِل َُي٤ُِم ََمَٔمَٜم٣م احْلَ ْٕ ـْ ا ؽْمتِْٖمَِم٣مِل فَم ِٓ ِدي٧ِم ا َي دِم َهَذا احْلَ

ُف وَم٣مَل:  , »َأيْمَٖم٣مٌظ ىَمثغَِمٌة َدايمه٥ٌم فَمَٙمْٝمِف, هَمِٖمل ضَمِدي٧ِم زُمَرْيَدَة َأٞمه َٓ زْم٦م ََخًْرا؟ وَم٣مَل:  َأَذِ

َتٛمْ٘مُِٜمُف هَمَٙمْؿ َُيِْد همِٝمِف ِرحًي٣م ًْ ُف وَم٣مَم َرصُمٌؾ َي  ش .َوَأٞمه

ٌه٣مٍس  ـِ فَم ٌهْٙم٦م َأْو نَمَٚمْزت يَمٔمَ  ": -رِض اهلل فمٛمٜمام-َودِم ضَمِدي٧ِم ازْم  "ٙمهؽ وَم

هَت٣م؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ وَم٣مَل: »َودِم ِرَواَي٥ٍم:  َهْؾ َو٣مصَمْٔمتَٜم٣م؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ, وَم٣مَل: هَمَٜمْؾ زَم٣مَذْ

 ش. َهْؾ صَم٣مََمْٔمتَٜم٣م؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمؿْ 

ٌه٣مٍس  ـِ فَم َٓ ُيَ٘مٛمِّل. َرَواُه  "َأٞمِْ٘مَتَٜم٣م؟  ": -رِض اهلل فمٛمٜمام-َودِم ضَمِدي٧ِم ازْم

ٌَُخ  . ايْم  ٣مِريُّ

َأٞمِْ٘مَتَٜم٣م؟ . وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ وَم٣مَل: َدطَمَؾ : »-رِض اهلل فمٛمف-َودِم ضَمِدي٧ِم َأِِب ُهَرْيَرَة 

َذيمَِؽ َِمٛمْؽ دِم َذيمَِؽ َِمٛمَْٜم٣م؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ. وَم٣مَل: ىَماَم َيِٕمٝم٤ُم اظمِْْرَوُد دِم اظمُْْ٘مُحَٙم٥ِم 

ؾَم٣مُء دِم ايْمٌِْئِر؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ وَم٣مَل: سَمْدِري  َٞمك؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ َأسَمْٝم٦م َِمٛمَْٜم٣م َوايمرِّ ََم٣م ايمزِّ
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َذا ايْمَٗمْقِل؟ وَم٣مَل:  . وَم٣مَل: هَماَم سُمِريُد هِبَ ًٓ ـْ اَْمَرَأسمِِف ضَماَل صُمُؾ َِم ضَمَراًَم٣م ََم٣م َيْٟميِت ايمره

ُرِِن, هَمَٟمََمَر زمِِف هَمُرصِمؿَ   ش. سُمَْمٜمِّ

ؽْمتِْٖمَِم٣مِل َوا ِٓ ُف َُي٤ُِم ا ُف ُيٛمَْدُب سَمْٙمِٗمكُم ََم٣م هَمَدله مَجِٝمُع ََم٣م ُذىمَِر فَمعَم َأٞمه , َوَأٞمه ُ ٌَكمُّ يمته

َتِٚمُؾ نَمغْمَ  َٓ حَيْ يِح ايمهِذي  ِ ْٖمِظ ايمٌمه ـْ ايمٙمه َٓ زُمده همِٝمِف َِم وْمَراَر  , َوَأنه اإْلِ ده ِٗمُط احْلَ ًْ ُي

 اظمَُْقاوَمَٔم٥ِم.

َح٣مزَم٥ِم رِض اهلل فمٛمٜمؿ: سَمْٙمِٗمكُم اظمُِْٗمرِّ  ـْ ايمِمه ـْ مَج٣َمفَم٥ٍم َِم  . َووَمْد ُرِوَي فَم

ـْ فَمقِمٍّ ىَماَم َأطْمَرصَمُف ََم٣ميمٌِؽ:  ْرَداِء َوفَم ـْ َأِِب ايمده ٥ِم  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜمام  -فَم دِم وِمِمه

 : ٣م فَمقِمٌّ ُف وَم٣مَل ََلَ اضَم٥َم هَم١مِٞمه . وَم٣مَل: هَمَٙمَٔمؾه َرصُماًل َأسَم٣مك "ُاؽْمُتْ٘مِرْه٦م  "ُذَ َٓ ؟ وَم٣ميَم٦ْم: 

ِدي٧َم  "دِم َٞمْقَِمؽ؟   . "احْلَ

ُرََم٣مِت.َوفِمٛمَْد اظمَْ  ـْ ُاؾْمُتِٜمَر زم٣ِمْٞمتَِٜم٣مِك احْلُ ـُ ََم َٓ ُيَٙمٗمه ُف   ٣ميمِ٘مِٝمه٥ِم َأٞمه

ًرا(  زْم٦م ََخْ ْ٘مَراِن, َوهمِٝمِف َودِم وَمْقيمِِف: )َأَذِ ًه َٓ َيِِمحُّ إوْمَراُر ايم ُف  َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه

 طِماَلٌف. 

َ  وفيُ: ِٕ صُمِؾ فِمٛمَْد َرمْجِِف8  َٖمُر يمِٙمره ُف حُيْ نه دِم ضَمِدي٧ِم زُمَرْيَدَة فِمٛمَْد َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه

ٙمٍِؿ هَمَحَٖمَر يَمُف ضَمِٖمغَمًة.  ًْ  َُم

 : ٌَُخ٣مِريِّ ِدي٧ِم فِمٛمَْد ايْم َج٣مَرُة َهَرَب, هَمَٟمْدَرىْمٛم٣َم»َودِم احْلَ ٣َم ظمَه٣م َأْذيَمَٗمْتُف احْلِ ُه َأهنه

ٛم٣َمهُ  ِة هَمَرمَجْ ره  قا ."ضَمتهك ََم٣مَت  "َزاَد دِم ِرَواَي٥ٍم: , شزم٣ِمحْلَ
 ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: قاٍ أبٛ 



 

 

 

 ]بيان حكم شهادة الزاني على نفسه أربعًا[

 

[341] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

, ٕٞمف صمٔمؾ سيحهمٜمذا يدل فمعم أهنؿ مل حيٖمروا ظم٣مفمز رِض اهلل فمٛمف8 وهق 

  هيرب َمٛمٜمؿ, وإٞمام ضمٖمروا يمٙمٚمرأة ايمٕم٣مَمدي٥م رِض اهلل فمٛمٜم٣م, واهلل أفمٙمؿ.

 ثِ قاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ُف وَم٣مَل َوَأطْمَرَج َأزُمق َداُود:  َئْمٛمِل ضِمكَم ُأطْمػِمَ  - َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهؿَ  -َأٞمه

َرزمِِف   . "َهاله َرَدْدمُتُقُه إرَمه  "هِبَ

ُف َيُتقُب هَمَٝمُتقُب اهللهُ فَمَٙمْٝمِف  "َودِم ِرَواَي٥ٍم   . "سَمَرىْمُتُٚمقُه يَمَٔمٙمه

ـْ ا ُف َيِِمحُّ ُرصُمقُع اظمُِْٗمرِّ فَم ُد َأٞمه ٣مهمِِٔملُّ َوَأمْحَ ٥ُم َوايمُمه ٣مَدِويه ـْ َهَذا اَْلَ وْمَراِر َوَأطَمَذ َِم إْلِ

ُف َيْرصِمُع.   هَم١مَِذا َهَرَب سُمِرَك يَمَٔمٙمه

َؿ  -َودِم وَمْقيمِِف  ٓه : -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ُف ََم٣م صَم٣مَء إ َٞمه ِٕ ُف َيُتقُب( إؾْمَ٘م٣مٌل  )يَمَٔمٙمه

ْٞم٤ِم.  ـْ ايمذه ٣ًٌم َيْْمُٙم٤ُم سَمْمِْٜمغَمُه َِم
 سَم٣مئِ

ُف وَم٣مَل َووَمْد َأطْمَرَج َأزُمق َداُود:  َؿ  -َأٞمه ٥ِم ََم٣مفِمٍز:  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه دِم وِمِمه

ٛمه٥ِم َيٛمَْٕمِٚمُس همِٝمَٜم٣م» َن يَمِٖمل َأهْن٣َمِر اجْلَ ْٔ ُف ا  ش. َوَايمهِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه إٞمه

ُف ُُي٣َمُب:  ـْ إوْمَراِرِه َوَيُتقُب زَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ اَويَمَٔمٙمه ُف َيْرصِمُع فَم  سَمَٔم٣ملَم هللهِزمَِٟمنه اظمَُْراَد يَمَٔمٙمه

ُف., هَمَٝمْٕمِٖمُر يَمفُ  ًَ ـْ إىْمَذازمِِف َٞمْٖم  َأْو اظمَُْراَد َيُتقُب فَم

ُف  َؿ  -َوافْمَٙمْؿ َأنه وَمْقيَمُف: )هَمَٟمََمَر زمِِف هَمَرمَجُقُه( َيُدلُّ فَمعَم َأٞمه مَلْ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َٓ َُي٤ُِم َأْن َيُ٘مقَن َأوه  ُف  صْمَؿ, َوَأٞمه ٦ٌََم فمَ حَيُْيْ ايمره ـْ شَم ََم٣مُم همِٝمَٚم ـْ َيْرصُمَؿ اإْلِ َٙمْٝمِف َل ََم

وْمَرارِ  دُّ زم٣ِمإْلِ ٣مِدي. , احْلَ ٣مهمِِٔملُّ َواَْلَ  َوإلَِم َهَذا َذَه٤َم ايمُمه
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ـْ فَمقِمٍّ  ٌَْٝمَٜمِٗملُّ فَم ُؾ َذيمَِؽ فَمعَم ايمٛمهْدِب, َوفَمَٙمْٝمِف حُيَْٚمُؾ ََم٣م َأطْمَرصَمُف ايْم َْولَم مَحْ ْٕ  -َوا

ُف وَم٣مَل:  -ُف َرِِضَ اهللهُ فَمٛمْ  ََم٣مُم »َأٞمه اٌف هَم٣مإْلِ اَم اَْمَرَأٍة زَمَٕمك فَمَٙمْٝمَٜم٣م َويَمُدَه٣م َأْو ىَم٣مَن افْمؼِمَ َأيُّ

ـْ َيْرصُمؿُ  ُل ََم ُٜمقُد َأوه ٌَٝمِّٛم٥َِم هَم٣ميمُمُّ ٦ٌََم زم٣ِميْم ـْ َيْرصُمُؿ هَم١مِْن شَم ُل ََم   ش.َأوه

ٌه٣مٍس   ـِ فَم ـْ ازْم ـُ ََم٣ميمٍِؽ إلَم  وَم٣مَل: ظمَه٣م -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم  -)َوفَم َأسَمك ََم٣مفِمُز زْم

َؿ  -ايمٛمهٌِلِّ  ٌهْٙم٦م َأْو نَمَٚمْزت( زمَِٖمْتِح ايْمَٕمكْمِ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه وَم٣مَل يَمُف: يَمَٔمٙمهؽ وَم

ؾَم  ضََم٣مِدي٧ِم زم٣ِمإْلِ ْٕ َ ايْمَٕمْٚمُز دِم زَمْٔمِض ا ُف هُمنِّ ٣مَرِة اظمُْْٔمَجَٚم٥ِم َواظمِْٝمِؿ هَمَزاٍي, دِم ايمٛمَِّٜم٣مَي٥ِم َأٞمه

ُف َوَرَد دِم زَمْٔمِض  َٞمه ِٕ سُّ زم٣ِميْمَٝمِد  ٣مصِم٤ِم َويَمَٔمؾه اظمَُْراَد ُهٛم٣َم اجْلَ َْمِز زم٣ِميْمَٔمكْمِ َواحْلَ ىَم٣ميمره

َٓ َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ. َرَواُه  ٦م فِمَقًو٣م فَمٛمُْف )َأْو َٞمَٓمْرت وَم٣مَل:  ًْ َواَي٣مِت َأْو ظمََ ايمرِّ

( َواظمَُْراُد اؽْمتِْٖمَٜم٣مَُمُف  ٌَُخ٣مِريُّ َٞمك فَمعَم َأيِّ َهِذِه جَم٣َمًزا ايْم َهْؾ ُهَق َأؿْمَٙمَؼ يَمْٖمَظ ايمزِّ

٦ٌُِّم َوسَمْٙمِٗمكِم ش ايْمَٔمكْمُ سَمْزِِن َوِزَٞم٣مَه٣م ايمٛمهَٓمرُ »َوَذيمَِؽ ىَماَم صَم٣مَء  ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ فَمعَم ايمتهَث َواحْلَ

َٞمك زم٣ِميمٙمه  يِح دِم ايمزِّ ـْ ايمتهٌْمِ َٓ زُمده َِم ُف  ِٗمِط يمِْٙمَحدِّ َوَأٞمه ًْ َٓ اظمُْ يِح ايمهِذي  ِ ْٖمِظ ايمٌمه

َتِٚمُؾ نَمغْمَ َذيمَِؽ.  قا حَيْ
ُواحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم.

  ********** 
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ـْ ) – 1991 ْمه٣مِب َوفَم ـِ اخْلَ ُف طَمَْم٤َم هَمَٗم٣مَل:  -رِض اهلل فمٛمف  -فُمَٚمَر زْم إِنه َأٞمه

ًدا زم٣ِمحلَْ  , َوَأْٞمَزَل فَمَٙمْٝمِف ايْم٘مَِت٣مَب, هَمَ٘م٣مَن همِٝماَم َأْٞمَزَل اهللهُ فَمَٙمْٝمِف آَي٥ُم اهللهَ زَمَٔم٧َم حُمَٚمه ؼِّ

صْمِؿ. وَمَرْأَٞم٣مَه٣م َوَوفَمْٝمٛم٣َمَه٣م َوفَمَٗمْٙمٛم٣َمَه٣م, هَمَرصَمَؿ َرؽُمقُل اهللهِ  صعم اهلل فمٙمٝمف  -ايمره

ٛم٣َم زَمْٔمَدُه, هَمَٟمطْمَُمك إِْن ؿَم٣مَل زم٣ِميمٛمه٣مِس َزََم٣مٌن َأْن يَ  -وؽمٙمؿ  ُٗمقَل وَم٣مئٌِؾ: ََم٣م َٞمِجُد َوَرمَجْ

صْمَؿ ضَمؼٌّ دِم  ٣م اهللهُ, َوإِنه ايمره ِك هَمِريَّم٥ٍم َأْٞمَزََلَ صْمَؿ دِم ىمَِت٣مِب اهللهِ, هَمَٝمِّمٙمُّقا زمؼَِمْ ايمره

ٌَٝمِّٛم٥َُم, َأْو  ٣مِء, إَِذا وَم٣مََم٦ْم ايْم ًَ صَم٣مِل َوايمٛمِّ ـَ ايمرِّ ـَ َِم ـْ َزَٞمك, إَِذا ُأضْمِِم ىمَِت٣مِب اهللهِ فَمعَم ََم

اُف ىَم٣مَن  فْمؼِمَ ِٓ ٌَُؾ, َأْو ا شاحْلَ
(1)

 (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ ايسدِ يف نتاب اهلل عص 
 ٚدٌ.

هبذا ايم٘مالم دم طمْم٥ٌم, ودم مج٣مفم٥م فمٚمر رِض اهلل فمٛمف سم٘مٙمؿ ضمٝم٧م 

 .ْخ٣ميمٖمف أضمد ومل, ظمًٙمٚمكماهلل فمٛمٜمؿ, وىم٣من طمٙمٝمٖم٥م اايمِمح٣مزم٥م رِض 

 بٝإ َٔ أْهس ايسدِ: 

                                                           
( في حديث طويل, كاإلماـ مسلم في 5826, 5832أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 ( كاللفظ لمسلم1521صحيحو )
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وومد أٞم٘مر ايمرصمؿ اظمٔمتزيم٥م, ومجع َمـ ايمٔمٗمالٞمٝمكم ممـ سم٣مزمٔمقا اظمٔمتزيم٥م دم 

 والَلؿ.

 (: 413-2/412قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ؽْماَمفِمٝمقِمُّ زَمْٔمَد وَمْقيمِِف:  اُف, َووَمْد وَمَرأْ "َزاَد اإْلِ فْمؼِمَ ِٓ ْٝمَخ٥ُم }»َٞم٣مَه٣م َأْو ا ْٝمُخ َوايمُمه ايمُمه

ٌَته٥مَ  ٣م َأيْم  ش. {هَم٣مْرمُجُقُُهَ

٣مئِّل:  ًَ َ دِم ِرَواَي٥ٍم فِمٛمَْد ايمٛمه ٣َم ىَم٣مَٞم٦ْم دِم ؽُمقَرِة َوزُمكمِّ قَرِة َوَأهنه ًُّ ـْ ايم َٜم٣م َِم حَمَٙمُّ

ضَْمَزاِب.  ْٕ  ا

١مِ  ِدي٧ِم اظمَُْقؿمه َي٣مَدَة دِم َهَذا احْلَ ـْ  َوىَمَذيمَِؽ َأطْمَرَج َهِذِه ايمزِّ ـِ ؽَمِٔمٝمٍد فَم ـْ حَيَْٝمك زْم فَم

ٝم٤ِِّم.  ًَ ـِ اظمُْ  ازْم

ـْ اهللهِ َوَاهللهُ فَمِزيٌز }»َودِم ِرَواَي٥ٍم ِزَي٣مَدُة:  ًٓ َِم ٌَته٥َم َٞمَ٘م٣م ٣م َأيْم إَذا َزَٞمَٝم٣م هَم٣مْرمُجُقُُهَ

 ش. {ضَم٘مِٝمؿٌ 

َٓ َأْن َيُٗمقَل ايمٛمه٣مُس َزاَد فُمَٚمُر دِم ىمَِت٣مِب اهللهِ "َودِم ِرَواَي٥ٍم:  ٌْتَٜم٣م زمَِٝمِدي يَمْق  ."يَمَ٘مَت

اًم  ًْ ُُصقيمِٝمُّقَن وِم ْٕ ُه ا ْ٘مِؿ, َووَمْد فَمده ِخ ايمتِّاَلَوِة ََمَع زَمَٗم٣مِء احْلُ ًْ ـْ َٞم ُؿ َِم ًْ َوَهَذا ايْمِٗم

ِخ.  ًْ ٣مِم ايمٛمه ًَ ـْ َأوْم  َِم

ْوِج َأوْ  ـْ ايمزه ٣ميمَِٝم٥ُم َِم ٣َم إَذا ُوصِمَدْت اظمَْْرَأُة اخْلَ ِدي٧ِم َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأهنه ٝمِِّد  َودِم احْلَ ًه ايم

ٌَِؾ.  دُّ زم٣ِمحْلَ ٦ٌُُم احْلَ ُف َيْث ٌَْٜم٥ٌم َأٞمه ٌْعَم َومَلْ سُمْذىَمْر ؾُم  ضُم

 َوُهَق ََمْذَه٤ُم فُمَٚمَر َوإيَِمْٝمِف َذَه٤َم ََم٣ميمٌِؽ َوَأْصَح٣مزُمُف.
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٣مهمِِٔملُّ َوَأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم: ...َووَم٣مَل  ٌَٝمِّٛم٥َمٍ  َوايمُمه ٓه زمِ دُّ إ ٦ٌُُم احْلَ َٓ َيْث ُف  اٍف8  إٞمه َأْو افْمؼِمَ

ٌَُٜم٣مِت. ُٗمُط زم٣ِميمُمُّ ًْ ُدوَد سَم َنه احْلُ
ِٕ 

ُف وَم٣ميَمُف فُمَٚمُر  يُمقَن زمَِٟمٞمه َوه ْٕ ْ ُيٛمَْ٘مْر فَمَٙمْٝمِف -رِض اهلل فمٛمف-َواؽْمَتَدله ا فَمعَم اظمِْٛمػَْمِ َومَل

مْج٣َمِع.  هَمَٝمٛمِْزُل ََمٛمِْزيَم٥َم اإْلِ

مْجَ  وُمْٙم٦م: يمِٝمَؾ ُهَق اإْلِ َٓ ََم٣م َيٛمِْزُل ََمٛمِْزيَمَتُف.َٓ َْخَْٖمك َأنه ايمده  قا ٣مُع 
 بٝإ بعض ايػب٘ اييت تسفع حد ايص٢ْ: 

 : دهمع احلد إذا وصمدت ايمُمٌٜم٥مو

  (:96476ازمـ أِب ؾمٝم٥ٌم دم َمِمٛمٖمف زمرومؿ ) همٔمٛمد

ـِ وَم٣مَل:  ـْ ؿَم٣مِرِق زْم ٙمٍِؿ, فَم ًْ ـِ َُم ـْ وَمْٝمِس زْم ـْ ؽُمْٖمَٝم٣مَن, فَم , فَم ـُ ََمْٜمِديٍّ شَمٛم٣َم ازْم ضَمده

ـَ : »-رِض اهلل فمٛمف-اَْمَرَأًة َزَٞم٦ْم, هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر  ؾِمَٜم٣مٍب: َأنه  َأَراَه٣م ىَم٣مَٞم٦ْم سُمَِمقمِّ َِم

ـَ ايْمُٕمَقاِة هَمَتَحتهَٚمَٜم٣م َجَدْت, هَمَٟمسَم٣مَه٣م نَم٣مٍو َِم ًَ ْٝمِؾ هَمَخَُمَٔم٦ْم هَمَرىَمَٔم٦ْم هَم , هَمَٟمْرؽَمَؾ شايمٙمه

: هَمَخعمه -فمٛمفرِض اهلل -إيَِمْٝمَٜم٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم ىَماَم وَم٣مَل فُمَٚمرُ -رِض اهلل فمٛمف-فُمَٚمُر 

 ."ؽَمٌِٝمَٙمَٜم٣م 

 (:96611وأطمرج اإلَم٣مم ازمـ أِب ؾمٝم٥ٌم دم َمِمٛمٖمف زمرومؿ )

ـْ َأزمِٝمِف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َأزُمق  ـِ ىُمَٙمْٝم٤ٍم, فَم ـْ فَم٣مِصِؿ زْم ـُ إِْدِريَس, فَم شَمٛم٣َم ازْم وَم٣مَل: ضَمده

َٟميْمُتٜمَ -رِض اهلل فمٛمف-َُمقؽَمك ًَ ٌْعَم هَم , اَْمَرَأٌة ضُم ـِ ٣م, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: ََم٣م : ُأوسمَِٝم٦ْم َوَأَٞم٣م زم٣ِميْمَٝمَٚم

 َٓ ـْ نَمغْمِ زَمْٔمٍؾ, َأََم٣م َواهللهِ ََم٣م طَم٣ميَمْٙم٦ُم طَمٙمِٝماًل َو ٌْعَم شَمٝم٤ٍِّم َِم ـِ اَْمَرَأٍة ضُم َٟمُل فَم ًْ سَم
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ٓه  ـْ زَمْٝمٛم٣َم َأَٞم٣م َٞم٣مئَِٚم٥ٌم زمِِٖمٛم٣َمِء زَمْٝمتِل َواهللهِ ََم٣م َأْيَٗمَٓمٛمِل إِ
طَم٣مَدْٞم٦ُم طِمْدًٞم٣م َُمٛمُْذ َأؽْمَٙمْٚم٦ُم, َويَم٘مِ

ـْ َرصُمٌؾ َرهمَ  ك ََم٣م َأْدِري ََم َٜم٣مِب, شُمؿه َٞمَٓمْرُت إيَِمْٝمِف َُمَٗمٖمًّ َٔمٛمِل َوَأيْمَٗمك دِم زَمْْمٛمِل َِمْثَؾ ايمُمِّ

٦ٌُْم همِٝمَٜم٣م إلَِم فُمَٚمَر هَمَ٘مَت٤َم فُمَٚمُر  ـْ طَمْٙمِؼ اهللهِ, هَمَ٘مَت اْئتِٛمِل : »-رِض اهلل فمٛمف-ُهَق َِم

ـْ وَمْقَِمَٜم٣م ٣م َوزمِٛم٣َمٍس َِم ٣ٌَمِن: , وَم٣مَل: هَمَقاهَمْٝمٛم٣َمُه زم٣ِمظمَْ شهِبَ ٌََف ايْمَٕمّْم يَمَٔمٙمهَؽ »ْقؽِمِؿ, هَمَٗم٣مَل ؾَم

ـْ َأَْمِر اَْمَرَأٍة؟ ٍء َِم ٌَْٗمَتٛمِل زمًَِمْ ـْ شوَمْد ؽَم , َوِهَل ََمِٔمل َوَٞم٣مٌس َِم َٓ , وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: 

ا, وَم٣مَل:, سْمٛمِل, شُمؿه ؽَمَٟمَل وَمْقََمَٜم٣م هَمَٟمشْمٛمَْقا طَمغْمً سْمُف ىَماَم َأطْمػَمَ ٣م هَمَٟمطْمػَمَ َٟمََلَ ًَ هَمَٗم٣مَل  وَمْقَِمَٜم٣م هَم

٣م  ٣مَه٣م, َوَأْوَص هِبَ ًَ ََم٦ْم, وَمْد ىَم٣مَن َيْٖمَٔمُؾ وِماَمُرَه٣م َوىَم ٣مَِمٝمه٥ٌم وَمْد ُٞمقِّ ٥ٌم هِتَ فُمَٚمُر: ؾَم٣مزمه

ا   ."وَمْقََمَٜم٣م طَمغْمً

 (:96611وأطمرج اإلَم٣مم ازمـ أِب ؾمٝم٥ٌم دم َمِمٛمٖمف زمرومؿ )

ٌِْد اظمَْٙمِِؽ  ـْ فَم ٥ٌََم, فَم ـْ ؾُمْٔم ـُ إِْدِريَس, فَم شَمٛم٣َم ازْم اِل وَم٣مَل: ضَمده ـِ ايمٛمهزه َة, فَم ـِ ََمْٝمَنَ زْم

ـُ زمِِٚمٛمًك ََمَع فُمَٚمَر  َة, وَم٣مَل: زَمْٝمٛمَاَم َٞمْح ـِ ؽَمػْمَ إَِذا اَْمَرَأٌة َوْخَٚم٥ٌم  -رِض اهلل فمٛمف-زْم

ضَم٣مِم َيُٗمقيُمقَن: َزَٞمَٝم٦ْم. هَمَٙمامه  ـَ ايمزِّ ٌْ٘مِل وَمْد ىَم٣مَد ايمٛمه٣مُس َأْن َيْٗمُتُٙمقَه٣م َِم ٣مَرٍة سَم فَمعَم مِحَ

اَم اؽْمُتْ٘مِرَه٦ْم » فُمَٚمَر, وَم٣مَل: اْٞمَتَٜم٦ْم إلَِم  ٌْ٘مِٝمَؽ؟ إِنه اَْمَرَأًة ُرزمه , هَمَٗم٣ميَم٦ْم: ىُمٛم٦ُْم شََم٣م ُي

ْٝم٦ُم يَمْٝمَٙم٥ًم شُمؿه  ْٝمِؾ, هَمَِمٙمه ـْ َصاَلِة ايمٙمه ْأِس, َوىَم٣مَن اهللهُ َيْرُزوُمٛمِل َِم اَْمَرَأًة شَمِٗمٝمَٙم٥َم ايمره

صُمُؾ ومَ  ٓه ايمره ـْ ٞمِْٚم٦ُم, هَمَقاهللهِ ََم٣م َأْيَٗمَٓمٛمِل إِ ٌَٛمِل, هَمَرَأْي٦ُم إيَِمْٝمِف َُمْٗمِٖمًٝم٣م ََم٣م َأْدِري ََم
ْد َرىمِ

ـْ طَمْٙمِؼ اهللهِ, هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر  يَمْق وُمتَِٙم٦ْم َهِذِه طَمُِمٝم٦ُم فَمعَم : »-رِض اهلل فمٛمف-ُهَق َِم

ٌَكْمِ ايمٛمه٣مرَ  طَْمَُم ْٕ ٓه سُمْٗمَتَؾ َٞمْٖمٌس ُدوَٞمفُ ش ا ََْمَِم٣مِر َأ ْٕ  ."شُمؿه ىَمَت٤َم إلَِم ا
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فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رِض اهلل فمٛمف ايمٛم٣ًمء دم هذا إَمر ايمتل ٓ  ومل  ي٠ماطمذ

 ضمٝمٙم٥م َلـ همٝمف.

ُف طَمَْم٤َم »قولُ:    ش. َأٞمه

أي طمْم٤م فمعم اظمٛمػم, وومد ىم٣من اخلْم٣ٌمء دم ذيمؽ ايمزَمـ هؿ إئٚم٥م, 

 وإَمراء, وطمٙمٖم٣مء اظمًٙمٚمكم.

ؼِّ »قولُ:  ًدا زم٣ِمحْلَ  . شهَمَٗم٣مَل: إِنه اهللهَ زَمَٔم٧َم حُمَٚمه

ؼِّ يمُِٝمْٓمِٜمَرُه }وصمؾ :  يٗمقل اهلل فمز ـِ احْلَ َدى َوِدي ُهَق ايمهِذي َأْرؽَمَؾ َرؽُمقيَمُف زم٣ِمَْلُ

ىُمقنَ  ِف َويَمْق ىَمِرَه اظْمُمْمِ ـِ ىُمٙمِّ ي  .{فَمعَم ايمدِّ

 .شَوَأْٞمَزَل فَمَٙمْٝمِف ايْم٘مَِت٣مَب »قولُ:  

ىْمِر ظمَه٣م صَم٣مَءُهْؿ َوإِٞمه }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ـَ ىَمَٖمُروا زم٣ِميمذِّ ُف يَم٘مَِت٣مٌب إِنه ايمهِذي

ـْ ضَم٘مِٝمٍؿ مَحِٝمدٍ  *فَمِزيٌز  ـْ طَمْٙمِٖمِف سَمٛمِْزيٌؾ َِم َٓ َِم ـْ زَمكْمِ َيَدْيِف َو ٣ٌَمؿمُِؾ َِم  . {َٓ َيْٟمسمِٝمِف ايْم

ـْ َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكَِم  *امل }ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  َٓ َرْي٤َم همِٝمِف َِم سَمٛمِْزيُؾ ايْم٘مَِت٣مِب 

اُه زَمْؾ ُهَق احلَْ  * ـْ َأْم َيُٗمقيُمقَن اهْمؼَمَ ـْ َٞمِذيٍر َِم ـْ َرزمَِّؽ يمُِتٛمِْذَر وَمْقًَم٣م ََم٣م َأسَم٣مُهْؿ َِم ؼُّ َِم

َتُدونَ  ُٜمْؿ هَيْ ٌْٙمَِؽ يَمَٔمٙمه  . {وَم

 هق ايمٗمرآن ايم٘مريؿ.وايم٘مت٣مب: 

صْمؿِ »قولُ:   . شهَمَ٘م٣مَن همِٝماَم َأْٞمَزَل اهللهُ فَمَٙمْٝمِف آَي٥ُم ايمره

 بٝإ أقطاّ ايكسإٓ َٔ حٝح ايٓطذ: 
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 ضمٝم٧م ايمٛمًخ:  ٕن ايمٗمرآن فمعم أوم٣ًمم َمـ

 َمٛمف َم٣م ٞمًخ يمٖمٓمف, وزمٗمل ضم٘مٚمف, ىمام دم آي٥م ايمرصمؿ.ايمٗمًؿ إول: 

َمٛمف َم٣م ٞمًخ ضم٘مٚمف, وزمٗمل يمٖمٓمف, ىمام دم ومقل اهلل فمز وصمؾ: ايمٗمًؿ ايمث٣مِن: 

ـه َأْرزَمَٔم٥ًم َِمٛمُْ٘مْؿ هَم١مِْن } ٣مئُِ٘مْؿ هَم٣مؽْمَتُْمِٜمُدوا فَمَٙمْٝمِٜم ًَ
ـْ ٞمِ يِت َيْٟمسمكَِم ايْمَٖم٣مضِمَُم٥َم َِم َوايماله

ـه ؽَمٌِٝماًل ؾَمِٜمُدوا همَ  ـه اظمَْْقُت َأْو َُئَْمَؾ اهللهُ ََلُ ٣مُه ٌُُٝمقِت ضَمتهك َيَتَقهمه ـه دِم ايْم ُ٘مقُه ًِ َٟمَْم

٣م هَم١مِْن سَم٣مزَم٣م َوَأْصَٙمَح٣م هَمَٟمفْمِرُوقا فَمٛمُْٜماَم إِنه اهللهَ *  َذاِن َيْٟمسمَِٝم٣مهِن٣َم َِمٛمُْ٘مْؿ هَمآُذوُُهَ َوايمٙمه

ازًم٣م َرضِمٝماًم   .{ىَم٣مَن سَمقه

 وَمٛمف َم٣م ٞمًخ يمٖمٓمف وضم٘مٚمف.: ايمٗمًؿ ايمث٣ميم٧م

 ش. وَمَرْأَٞم٣مَه٣م َوَوفَمْٝمٛم٣َمَه٣م َوفَمَٗمْٙمٛم٣َمَه٣م»قولُ: 

 .وفمٚمٙمقا زمف  هأي ومرأه٣م ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ, وهمٜمٚمقا َمٔمٛم٣مه٣م, وفمٗمٙمق

 ش.-صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -هَمَرصَمَؿ َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ: 

, ي٥م ايمرصمؿأي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومد رصمؿ وفمٚمؾ زمآ

 .ويتٔمكم َمت٣مزمٔمتف ضمتك ويمق مل سم٘مـ آي٥م 

ٛم٣َم زَمْٔمَدهُ »قولُ:   ش. َوَرمَجْ

أي اومتداء زم٣ميمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وفمٚماًل زم٘مت٣مب اهلل فمز 

 . وصمؾ

 ش.هَمَٟمطْمَُمك إِْن ؿَم٣مَل زم٣ِميمٛمه٣مِس َزََم٣مٌن َأْن َيُٗمقَل وَم٣مئٌِؾ »قولُ: 
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وىمثر فمٙمامء  جلٜمؾ زمكم ايمٛم٣مسأي زم٤ًٌم زمٔمد ايمٔمٜمد َمـ زَمـ ايمٛمٌقة يٗمع ا

 .ايمًقء 

ـِ ايمَٔم٣مِص رِض اهلل ٖمل ايمِمحٝمحكم: هم ـِ فَمْٚمِرو زْم ٌِْد اهللهِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ َيُٗمقُل:  إِنه اهللهَ َٓ َيْٗمٌُِض »فمٛمٜمام وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ـَ ايمٔمِ  ٌِْض ايمُٔمَٙماَمِء, ضَمتهك إَِذا ايمِٔمْٙمَؿ اْٞمتَِزافًم٣م َيٛمَْتِزفُمُف َِم ـْ َيْٗمٌُِض ايمِٔمْٙمَؿ زمَِٗم
٣ٌَمِد, َويَم٘مِ

ئُِٙمقا هَمَٟمهْمَتْقا زمَِٕمغْمِ فِمْٙمٍؿ, هَمَّمٙمُّقا  ًُ , هَم ًٓ ٣م َذ ايمٛمه٣مُس ُرُءوؽًم٣م صُمٜمه َ ٌِْؼ فَم٣مظم٣ًِم اخته ْ ُي مَل

شَوَأَوٙمُّقا
 (1)

شَمٛم٣َم  ٌه٣مٌس, وَم٣مَل: ضَمده شَمٛم٣َم فَم : ضَمده شَمٛم٣َم صَمِريٌر, , وَم٣مَل ايمِٖمَرزْمِريُّ ٥ٌَُم, ضَمده وُمَتٝمْ

ـْ ِهَُم٣مٍم َٞمْحَقهُ   فَم

صْمَؿ دِم ىمَِت٣مِب اهللهِ»قولُ:   ش.ََم٣م َٞمِجُد ايمره

 ضمتك وإن اهمؼموٛم٣م أن ايمرصمؿ ٓ يقصمد دم ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ.

همٗمد وصمد ايمرصمؿ دم ؽمٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ, وومد رصمؿ 

, رصمؿ زمٔمده ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿو ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ,

 همال إؾم٘م٣مل.

ـِ ََمْٔمِدي ىَمِرَب ٖمل َمًٛمد اإلَم٣مم أمحد رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم َمـ ضمدي٧م اظْمِْٗمَداِم زْم

َٓ إِِنِّ »ايْم٘مِٛمِْديِّ رِض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  َأ

َٓ ُيقؾِمُؽ ُأوسمِٝم٦ُم ايْم٘مَِت٣مَب َوَِمْثَٙمُف  َٓ إِِنِّ ُأوسمِٝم٦ُم ايْمُٗمْرآَن َوَِمْثَٙمُف ََمَٔمُف, َأ ََمَٔمُف, َأ

                                                           
 .(3582)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,166)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ـْ  ٌَْٔم٣مًٞم٣م فَمعَم َأِريَ٘متِِف َيُٗمقُل: فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِميْمُٗمْرآِن, هَماَم َوصَمْدسُمْؿ همِٝمِف َِم َرصُمٌؾ َيٛمَْثٛمِل ؾَم

َُمقُه, أَ  ـْ ضَمَراٍم هَمَحرِّ ُؿ ضَماَلٍل هَمَٟمضِمٙمُّقُه, َوََم٣م َوصَمْدسُمْؿ همِٝمِف َِم َٓ حَيِؾُّ يَمُ٘مْؿ حَلْ  َٓ

ٓه  ـْ ََم٣مِل َُمَٔم٣مَهٍد إِ َٓ يُمَٗمَْم٥ٌم َِم َٓ َو ٣ٌَمِع, َأ ًِّ ـَ ايم َٓ ىُمؾُّ ِذي َٞم٣مٍب َِم , َو َْهقِمِّ ْٕ اَمِر ا احْلِ

ـْ َٞمَزَل زمَِٗمْقٍم, هَمَٔمَٙمْٝمِٜمْؿ َأْن َيْٗمُروُهْؿ, هَم١مِْن مَلْ  ٌَُٜم٣م, َوََم َتْٕمٛمَِل فَمٛمَْٜم٣م َص٣مضِم ًْ َأْن َي

ٌُقُهْؿ زمِِٚمْثِؾ وِمَراُهؿْ َيْٗمُروهُ  شْؿ, هَمَٙمُٜمْؿ َأْن ُئْمِٗم
 (1)

. 

 بٝإ اذته١ُ َٔ ْطذ آ١ٜ ايسدِ يفّعا: 
يمٔمؾ اهلل فمز وصمؾ أراد أن ْختػم ويٌتقم فم٣ٌمده اظم٠مَمٛمكم, وٓ ؽمٝمام َمـ ىم٣من و

 يرد دٓيم٥م إضم٣مدي٧م, وهؿ إلم ايمزٞمدوم٥م أومرب.

يمف وؽمٙمؿ دم ايمرصمؿ, وإٓ همٝم٘مٖمٝمٛم٣م َم٣م صم٣مء فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آ

 ٜمق اظمٌٙمغ فمـ اهلل فمز وصمؾ َٕمتف.هم

واهلل فمز وصمؾ يمف احل٘مؿ ىمٙمف, وإيمٝمف يرصمع آَمر ىمٙمف, ٓ ُيًٟمل فمام يٖمٔمؾ 

 وهؿ يًٟميمقن.

                                                           
, كالحديث إسناده صحيح, رجالو ثقات رجاؿ (18182)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)

الصحيح, غير عبد الرحمن بن أبي عوؼ الجيرىشي, فمن رجاؿ أبي داكد كالنسائي, كىو ثقة. 
(, 2562السنن" )(, كأبو داكد في "536كأخرجو مطوالن كمختصران ابن زنجويو في "األمواؿ" )

(, كالبيهقي في "دالئل 1651(, كفي "الشاميين" )586, 558/ 36كالطبراني في "الكبير" )
(, كابني عبد البر في "التمهيد" 1/82(, كالخطيب في "الفقيو كالمتفقو" )5/622النبوة" )

(, من طرؽ عن حريز بن عثماف, بهذا اإلسناد. كصححو اإلماـ األلباني رحمو 1/122-166)
  (. 152اهلل تعالى في المشكاة برقم )
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همٚمـ أٞم٘مر ضمجٝم٥م ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة ايمث٣مزمت٥م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 وايمردة. وفمعم آيمف وؽمٙمؿ همٜمق زٞمديؼ ومرآِن, ومد ضم٘مؿ فمٙمٝمف أهؾ ايمٔمٙمؿ زم٣ميم٘مٖمر

َمـ همرق زمكم ايمٗمرآن, وزمكم ايمًٛم٥م ايمث٣مزمت٥م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 وؽمٙمؿ, همٜمق زٞمديؼ صم٣مهؾ و٣مل, أوؾ َمـ مح٣مر أهٙمف.

ٕٞمٛم٣م مل ٞمٖمٜمؿ ايمٗمرآن إٓ فمـ ؿمريؼ ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة, وايمِمح٣مزم٥م رِض 

فمٙمٝمف اهلل فمٛمٜمؿ ىم٣مٞمقا إذا أؾم٘مؾ فمٙمٝمٜمؿ همٜمؿ آي٥م رصمٔمقا إلم ايمٛمٌل صعم اهلل 

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يًٟميمقٞمف, وهق يٌٝمٛمٜم٣م َلؿ, ويقوح َلؿ َمٔم٣مهن٣م.

زمٟمومقال ايمًٙمػ ايمِم٣ميمح  ويٖمن زم٣ميمًٛم٥مويٖمن  يٖمن زم٣ميمٗمرآن هم٣ميمٗمرآن

روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ: َمـ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ وَمـ زمٔمدهؿ َمـ ايمت٣مزمٔمكم, 

 وأسم٣ٌمع ايمت٣مزمٔمكم, وهؿ أصح٣مب ايمٗمرون ايمثالشم٥م اظمٖمّمٙم٥م. 

 .ٕم٥م ايمِمحٝمح٥م زمدٓيم٥م ايمٙمويٖمن 

٣م اهللهُ»قولُ:  ِك هَمِريَّم٥ٍم َأْٞمَزََلَ  . شهَمَٝمِّمٙمُّقا زمؼَِمْ

أن سمرك َم٣م فمٙمؿ َمـ ديٛمٛم٣م ئمتػم َمـ ايمّمالل, وايمزيغ, وآٞمحراف,  فيُ:

 واهلل اظمًتٔم٣من.

 وايمٛم٣مس يتٖم٣موسمقن دم ايمّمالل, همٚمٛمٜمؿ َمـ ْخرج َمـ اإلؽمالم زم٣مجلٚمٙم٥م.

 زال َمـ أهؾ اإلؽمالم.وَمٛمٜمؿ َمـ يٛمٗمص إيامٞمف زمٗمدر واليمف, وهق ٓ ي

 يمزيغ. وا أن سمرك ايمٔمٚمؾ زم٣ميم٘مت٣مب وزم٣ميمًٛم٥م, ؽم٤ٌم يمٙمّماللفيُ: و
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صْمَؿ ضَمؼٌّ دِم ىمَِت٣مِب اهللهِ »قولُ:   ش.َوإِنه ايمره

 أي ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ اظمٛمزل فمعم ٞمٌٝمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

 . ويمٝمس اظمراد زمف اظمِمحػ ايمذي زمٟميديٛم٣م8 ٕن زمٔمّمف ومد ٞمًخ, ىمام ؽمٌؼ

ـَ »قولُ:  ـْ َزَٞمك, إَِذا ُأضْمِِم  ش.فَمعَم ََم

 . أي هبذا ايمٗمٝمد, ٓ يرصمؿ إٓ َمـ أضمِمـ, ٕن ايمٌ٘مر ضمده اجلٙمد َم٣مئ٥م

٣مءِ »قولُ:  ًَ صَم٣مِل َوايمٛمِّ ـَ ايمرِّ  ش. َِم

 أي ايمرصم٣مل وايمٛم٣ًمء إضمرار. 

 أَم٣م ايمٔمٌٝمد همًٝمٟميت زمٝم٣من ضمدهؿ, وأٞمف فمعم ايمٛمِمػ َمـ ضمد إضمرار.

 . شٌَٝمِّٛم٥َمُ إَِذا وَم٣مََم٦ْم ايمْ »قولُ: 

ؽُمقَرٌة َأْٞمَزيْمٛم٣َمَه٣م َوهَمَرْوٛم٣َمَه٣م َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم همِٝمَٜم٣م }ومقل اهلل فمز وصمؾ: زمٝم٣من ذيمؽ دم 

ُروَن  ُ٘مْؿ سَمَذىمه اِِن هَم٣مصْمٙمُِدوا ىُمؾه َواضِمٍد َِمٛمُْٜماَم َِم٣مَئ٥َم  *آَي٣مٍت زَمٝمِّٛم٣َمٍت يَمَٔمٙمه اٞمَِٝم٥ُم َوايمزه ايمزه

َٓ سَمْٟمطُمْذىُمْؿ هِباَِم َرأْ  طِمِر صَمْٙمَدٍة َو ْٔ ـِ اهللهِ إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمُٛمقَن زم٣ِمهللهِ َوايْمَٝمْقِم ا هَم٥ٌم دِم ِدي

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم  اَم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َِم ىَم٥ًم  *َويْمَٝمُْمَٜمْد فَمَذاهَبُ ٓه َزاٞمَِٝم٥ًم َأْو َُممْمِ َٓ َيٛمْ٘مُِح إِ اِِن  ايمزه

ٌك َوضُم  ٓه َزاٍن َأْو َُممْمِ َٓ َيٛمْ٘مُِحَٜم٣م إِ اٞمَِٝم٥ُم  َم َذيمَِؽ فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َوايمزه ـَ  *رِّ َوايمهِذي

 َٓ ْ َيْٟمسُمقا زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم ؾُمَٜمَداَء هَم٣مصْمٙمُِدوُهْؿ شَماَمٞمكَِم صَمْٙمَدًة َو َيْرَُمقَن اظمُْْحَِمٛم٣َمِت شُمؿه مَل

ْؿ ؾَمَٜم٣مَدًة َأزَمًدا َوُأويَمِئَؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقَن  ٌَُٙمقا ََلُ ـْ  *سَمْٗم ـَ سَم٣مزُمقا َِم ٓه ايمهِذي زَمْٔمِد َذيمَِؽ إِ

 .{َوَأْصَٙمُحقا هَم١مِنه اهللهَ نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ 
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 بٝإ إٔ غٗاد٠ ايٓطا٤ ال تكبٌ يف اذتدٚد: 
َمدطمؾ أَم٣م ايمٛم٣ًمء همال وايمٌٝمٛم٥م دم هذا ايم٣ٌمب ي٘مقن َمـ ايمرصم٣مل ايمٔمدول, و

 .احلدود دم َلـ دم ايمُمٜم٣مدة

ٌَُؾ »قولُ:   . شَأْو ىَم٣مَن احْلَ

 ومد سمٗمدم أٞمف يمٝمس زمديمٝمؾ َمًتٗمؾ .

 هلل أفمٙمؿ .وا

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ]بيان حكم أن تكرر الزنى من اإلماء والعبيد[

 

[354] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ]بيان حكم أن تكرر الزنى من اإلماء والعبيد[

ـْ ) – 1999 صعم  -ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  -َأِِب ُهَرْيَرَة  َوفَم

َ ِزَٞم٣مَه٣م, هَمْٙمَٝمْجٙمِْدَه٣م »َيُٗمقُل:  -اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ٌَكمه إَِذا َزَٞم٦ْم َأََم٥ُم َأضَمِدىُمْؿ, هَمَت

ْب فَمَٙمْٝمَٜم٣م, شُمؿه إِْن احلَْ  َٓ ُيَثرِّ , َو ده ْب فَمَٙمْٝمَٜم٣م, شُمؿه إِْن َزَٞم٦ْم هَمْٙمَٝمْجٙمِْدَه٣م احْلَ َٓ ُيَثرِّ , َو ده

ـْ ؾَمَٔمرٍ  ٌٍْؾ َِم َ ِزَٞم٣مَه٣م, هَمْٙمَٝمٌِْٔمَٜم٣م َويَمْق زمَِح ٌَكمه شَزَٞم٦ِم ايمثه٣ميمَِث٥َم, هَمَت
(1)

. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف َوَهَذا 

ٙمِؿٍ  ًْ  (.يَمْٖمُظ َُم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ اذتهِ يف األ١َ إذا شْت, ٚتهسز 
 َٓٗا ايص٢ْ.

اإلَم٣مء وايمٔمٌٝمد: يمٝمًقا زمٚمٛمزيم٥م إضمرار َمـ ايمرصم٣مل وايمٛم٣ًمء إذا وومٔمقا دم و

 ايمزٞمك.

فمعم اجلٙمد َخًكم صمٙمدة8 إن ىم٣مٞمقا أزم٘م٣مر نمغم حمِمٛمكم: همحد ايمٔمٌٝمد 

 ر.احلـ ضمد ايمٛمِمػ َم

ـه ٞمِِْمُػ ََم٣م فَمعَم اظمُْْحَِمٛم٣َمِت }: يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ هَم١مِْن َأسَمكْمَ زمَِٖم٣مضِمَُم٥ٍم هَمَٔمَٙمْٝمِٜم

 .{ـَ ايْمَٔمَذاِب َمِ 

 .همحدهؿ اجلٙمد ٕن ايمرصمؿ ٓ يٛمِمػ وإن ىم٣مٞمقا حمِمٛمكم: 

                                                           
 (.1862(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )3163أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)
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 أن إَم٥م إذا زٞم٦م يٗمقم زمجٙمده٣م ؽمٝمده٣م. وفيُ:

 .ؾ َمـ هذه ايمٖم٣مضمُم٥مإلم اهلل فمز وصم أي صمٙمد سمٟمدي٤م8 يمٔمٙمٜم٣م أن سمتقب

َ ِزَٞم٣مَه٣م  إَِذا َزَٞم٦ْم َأََم٥ُم َأضَمِدىُمؿْ »قولُ:  ٌَكمه  .شهَمَت

هم١مذا فمٙمؿ ايمًٝمد زمٟمن أَمتف, أو فمٌده, وومٔم٣م دم ايمزٞم٣م, صمٙمدُه٣م وإن مل سمٗمؿ فمٛمده 

 ؾمٜم٣مدة فمٙمٝمٜمام.

 اظمٜمؿ أٞمف سمٌكم يمف زٞمك أضمدُه٣م.

 وهذا هق ومقل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ.

هٛم٣م: هق َم٣م يتٌكم زمف ؽم٣مئر ايمزٞمك دم ضمؼ وذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم أن اظمراد زم٣ميمتٌكم 

 إضمرار.

 بٝإ أٜٔ تكاّ ايػٗاد٠ يف حل ايعبٝد ٚاإلَا٤: 
 سمٗم٣مم ايمُمٜم٣مدة فمٛمد ايمٗم٣مِض, أو فمٛمد احل٣مىمؿ.وم٣مل زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ: 

 أن ايمُمٜم٣مدة دم ضمٗمٜمؿ سمٗم٣مم فمٛمد ايمًٝمد اظم٣ميمؽ.ووم٣مل ايمُم٣مهمٔمٝم٥م: 

ده »قولُ:   ش. هَمْٙمَٝمْجٙمِْدَه٣م احْلَ

ذه٤م إيمٝمف ايمُم٣مهمٔمٝم٥م أن ايمُمٜم٣مدة سمٗم٣مم فمٛمد ايمًٝمد8 ٕن ديمٝمؾ ظم٣م  فيُ:

 . اخلْم٣مب دم احلدي٧م يمٙمًٝمد

 (: 415-2/413قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
٣مئُِؾ: ًَ  همِٝمِف ََم
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ُولَم  " ْٕ َ ِزَٞم٣مَه٣م(: "ا ٌَكمه ٝمُِّد زمِِزَٞمك َأََمتِِف صَمَٙمَدَه٣م: وَمْقيُمُف: )هَمتَ ًه ُف إَذا فَمٙمَِؿ ايم  َأٞمه

 َوإِْن مَلْ سَمُٗمْؿ ؾَمَٜم٣مَدٌة, َوَذَه٤َم إيَمْٝمِف زَمْٔمُض ايْمُٔمَٙماَمِء. 

َٜم٣مَدُة َأْو َووِمٝمَؾ:  ِة َوُهَق ايمُمه ره ُ زمِِف دِم ضَمؼِّ احْلُ ٌَكمه َ ِزَٞم٣مَه٣م زماَِم َيَت ٌَكمه اظمَُْراُد إَذا سَم

ىَْمَثرِ  ْٕ ٣مىمِِؿ فِمٛمَْد ا َٜم٣مَدُة سُمَٗم٣مُم فِمٛمَْد احْلَ وْمَراُر, َوايمُمه  . اإْلِ

٣مهمِِٔمٝمه٥ِم:  ٝمِِّد. َووَم٣مَل زَمْٔمُض ايمُمه ًه  سُمَٗم٣مُم فِمٛمَْد ايم

َََم٥ِم إلَم ؽَمٝمِِّدَه٣م َوإيَِمْٝمِف َودِم وَمْقيمِِف: )هَمْٙمَٝمْجٙمِْدَه٣م(  ْٕ َي٥َم صَمْٙمِد ا َٓ َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأنه ِو

 . ٣مهمِِٔملُّ  َذَه٤َم ايمُمه

ـْ دِم ايمزه  ْ َيُ٘م ٥ِم َأنه َذيمَِؽ إَذا مَل ٣مَدِويه ُدوُد إيَمْٝمِف, َوفِمٛمَْد اَْلَ ٓه هَم٣محْلُ ََم٣مِن إََم٣مٌم, َوإِ

ُل َأوْمَقى. َوه ْٕ  َوا

دُّ اظمَْْٔمُروُف دِم وَمْقيمف سَمَٔم٣ملَم:  ْٙمِد: احْلَ ـه ٞمِِْمُػ ََم٣م فَمعَم }َواظمَُْراُد زم٣ِمجْلَ هَمَٔمَٙمْٝمِٜم

ـَ ايْمَٔمَذاِب   [.96]ايمٛم٣ًمء:  {اظمُْْحَِمٛم٣َمِت َِم

َٟميَم٥ُم ايمثه٣مٞمَِٝم٥ُم  " ًْ ْب فَمَٙمْٝمَٜم٣م( : وَمْقيُمفُ "اظمَْ َٓ ُيَثرِّ ٣مئِّل: : )َو ًَ َٓ "َوَرَد دِم يَمْٖمِظ ايمٛمه َو

 . "ُئَمٛمِّْٖمَٜم٣م

ْٙمِد. ٣م زَمكْمَ ايْمُٔمُٗمقزَم٥ِم زم٣ِميمتهْٔمٛمِٝمِػ َواجْلَ ْٚمِع ََلَ ـْ اجْلَ  َوُهَق زمَِٚمْٔمٛمَك ََم٣م ُهٛم٣َم, َوُهَق هَنٌْل فَم

ـْ وَم٣مَل:  َٓ َيْٗمٛمَُع زم٣ِميمتهْٔمٛمِٝمِػ َوََم ُف  ْٙمِد هَمَٗمْد َأزْمَٔمَد.  اظمَُْراُد َأٞمه  ُدوَن اجْلَ
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ـُ زَمْمه٣مٍل:  ُر زم٣ِميمتهْٔمٛمِٝمِػ وَم٣مَل ازْم َٓ ُئَمزه دُّ  ـْ ُأوِمٝمَؿ فَمَٙمْٝمِف احْلَ ُي٠ْمطَمُذ َِمٛمُْف َأنه ىُمؾه ََم

ََم٣مِم يمِٙمتهْحِذيِر  ٌَْؾ َأْن ُيْرهَمَع إلَم اإْلِ ـْ َصَدَر َِمٛمُْف وَم اَم َيٙمِٝمُؼ َذيمَِؽ زمَِٚم ْقِم, َوإِٞمه َوايمٙمه

 َوايمتهْخِقيِػ.

ُد َهَذا  دُّ ىَمَٖم٣مُه, َوُي٠َميِّ َؿ  -هَنُْٝمُف »هَم١مَِذا ُرهمَِع َوُأوِمٝمَؿ فَمَٙمْٝمِف احْلَ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ْٚمِر َووَم٣مَل:  - ٌِِّف ايمهِذي ُأوِمٝمَؿ فَمَٙمْٝمِف ضَمدُّ اخْلَ ـْ ؽَم ْٝمَْم٣مِن فَمعَم »فَم َٓ سَمُ٘مقُٞمقا فَمْقًٞم٣م يمِٙمُمه َو

 ش. َأطِمٝمُ٘مؿْ 

َٞمك دِم وَمْقيمِِف: )شُمؿه إْن َزَٞم٦ْم إلَم آطِمِرِه(: وَ  َر َِمٛمُْف ايمزِّ اِِنَ إَذا سَمَ٘مره َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأنه ايمزه

 . دُّ َر فَمَٙمْٝمِف احْلَ دِّ فَمَٙمْٝمِف سَمَ٘مره  زَمْٔمَد إوَم٣مََم٥ِم احْلَ

, مَلْ َُي٤ِْم فمَ  دِّ ِؾ إوَم٣مََم٥ِم احْلَ ٙمُّ ـْ ُدوِن خَتَ ٣م إَذا َزَٞمك َِمَراًرا َِم ٓه ضَمدٌّ َواضِمٌد.َوَأَمه  َٙمْٝمِف إ

ـْ ـَم٣مِهِر وَمْقيمِِف )هَمْٙمَٝمٌِْٔمَٜم٣م(:  . َوُي٠ْمطَمُذ َِم دُّ ُف ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمَٜم٣م احْلَ  َأٞمه

ٌَْٝمِع شُمؿه َيٌِٝمُٔمَٜم٣م, وَم٣مَل اظمَُِْمٛمُِّػ دِم ايْمَٖمْتِح:  ٌَْؾ ايْم ُف َُيْٙمُِدَه٣م وَم َْرصَمُح َأٞمه ْٕ ا

ُ٘مقُت فَمٛمُْف8 يمِْٙمِٔمْٙمِؿ زمَِٟمنه ا ًُّ ٌَْٝمُع ََمَٗم٣مََمُف.َوايم َٓ َيُٗمقُم ايْم ُك َو َٓ ُيؼْمَ ده   حْلَ

َٟميَم٥ُم ايمثه٣ميمَِث٥ُم  " ًْ ـْ : "اظمَْ ٣مَك ََم ًَ ٝمِِّد يمِأْلَََم٥ِم, َوَأنه إَْم ًه ََْمِر ُوصُمقُب زَمْٝمِع ايم ْٕ ـَم٣مِهُر ا

ٌم, َوَهَذا وَمْقُل َداُود َوَأْصَح٣مزمِِف.  َرْت َِمٛمُْف ايْمَٖم٣مضِمَُم٥ُم حُمَره  سَمَ٘مره

َٓ َواصِم٤ٌم.َوَذَه٤َم  َتَح٤مٌّ  ًْ ُف َُم ْٚمُٜمقُر إلَم َأٞمه  اجْلُ
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ـُ زَمْمه٣مٍل:  َر وَم٣مَل ازْم ـْ سَمَ٘مره ٣ٌَمفَمَدِة ََم ضِّ فَمعَم َُم ٌَْٝمِع فَمعَم احْلَ ََْمَر زم٣ِميْم ْٕ مَحََؾ ايْمُٖمَٗمَٜم٣مُء ا

قشًم٣م, َووَمْد  َو٣م زمَِذيمَِؽ8 هَمَٝمُ٘مقُن َديُّ ٝمِِّد ايمرِّ ًه ـه زم٣ِميم َٞمك يمَِئاله ُيَٓم ٦ٌََم ايْمَقفِمٝمُد فَمعَم َِمٛمُْف ايمزِّ شَم

َي٣مشَم٥ِم. ـْ اسمهَِمَػ زم٣ِميمدِّ  ََم

َنه يَمْٖمَظ: وفيُ: 
ِٕ اٞمَِٝم٥ِم  َٓ َُي٤ُِم همَِراُق ايمزه ُف  فَم٣ممٌّ  "َأََم٥ِم َأضَمِدىُمْؿ  "َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه

َٓ َيَْم٠ُمَه٣م.  ـْ  ـْ َيَْم٠ُمَه٣م ََم٣ميمُِ٘مَٜم٣م َوََم  ظمَِ

َٞمك  َد ايمزِّ ٣مِرُع جُمَره ٣ًٌم يَمُف يَمَقصَم٤َم َومَلْ َُئَْمْؾ ايمُمه ٣ًٌم يمِْٙمِٖمَراِق, إْذ يَمْق ىَم٣مَن َُمقصِم َُمقصِم

ٓه دِم ايمثه٣ميمَِث٥ِم فَمعَم ايْمَٗمْقِل زمُِقصُمقِب همَِراوِمَٜم٣م  ٌُْف إ ْ ُيقصِم ٍة زَمْؾ مَل ِل ََمره همَِراوُمَٜم٣م دِم َأوه

٣ٌَمفُمُف.  ٌَْٝمِع, ىَماَم وَم٣ميَمُف َداُود َوَأسْم  زم٣ِميْم

دِ  َٓ ظمَُِجره َُي٣مُب  َو٣م  َوَهَذا اإْلِ ٝمِِّد ايمرِّ ًه ـه زم٣ِميم َٞمك8 زَمْؾ يمَِتْ٘مِريِرِه, يمَِئاله ُيَٓم ايمزِّ

َٖم٥ِم ايْمَٗمٌِٝمَح٥ِم.   زمَِذيمَِؽ هَمَٝمتهِِمُػ زم٣ِميمِمِّ

َٞمك,  صَْمِؾ ايمزِّ ِٕ َٓ َُي٤ُِم ؿَماَلوُمَٜم٣م َوهمَِراوُمَٜم٣م  ُف  ْوصَم٥ِم َأٞمه ْ٘مُؿ دِم ايمزه َوَُيِْري َهَذا احْلُ

َر َِمٛمَْٜم٣م َوصَم٤َم   قاظم٣َِم فَمَرهْم٦م. زَمْؾ إْن سَمَ٘مره
 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

إذا فمٙمؿ أهن٣م زاٞمٝم٥م, وأهن٣م سمتٔم٣مؿمك ذيمؽ, ويمـ سمٗمٙمع فمٛمف, هم١مٞمف يٖم٣مرومٜم٣م8 مح٣مي٥م 

 يمٔمروف, ومح٣مي٥م يمٛمًٙمف.

ٓه َزاٞمَِٝم٥ًم َأْو }وفمٚماًل زمٓم٣مهر ايمٗمرآن, همٗمد وم٣مل اهلل فمز وصمؾ :  َٓ َيٛمْ٘مُِح إِ اِِن  ايمزه

اٞمَِٝم٥مُ  ىَم٥ًم َوايمزه َم َذيمَِؽ فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َُممْمِ ٌك َوضُمرِّ ٓه َزاٍن َأْو َُممْمِ  قا.{َٓ َيٛمْ٘مُِحَٜم٣م إِ
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 ثِ قاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ ايْمَقؽِمٝمَٙم٥ِم وَم٣ميُمقا:  ٣ًٌم, َوظم٣َِم دِم َذيمَِؽ َِم ٌَْٝمِٔمَٜم٣م دِم ايمثه٣ميمَِث٥ِم ظم٣َِم َذىَمْرَٞم٣م وَمِري اَم ُأَِمَر زمِ َوإِٞمه

ِد ا َٓ َٞمك. إلَم سَمْ٘مثغِِم َأْو  يمزِّ

٥ِم هَماَل َيُْمَتِٕمُؾ زمِِف  وَم٣مَل: َُمه ْٕ ـْ ا َٓ ؽَمَٙمَػ يَمُف َِم َٙمُف زَمْٔمُّمُٜمْؿ فَمعَم ايْمُقصُمقِب َو َومَحَ

ـْ إَو٣مفَم٥ِم اظم٣َْمِل: هَمَ٘مْٝمَػ َُي٤ُِم زَمْٝمُع ََم٣م يَمُف وِمٝمَٚم٥ٌم طَمْمغَِمٌة    ٦ٌََم ايمٛمهْٜمُل فَم َووَمْد شَم

ِٗمغِم.   قازم٣ِمحْلَ
َٓ َْخَْٖمك َأنه وُمْٙم٦م:  ْ َيْٟمِت ايْمَٗم٣مئُِؾ َو ـْ وَم٣مَل زم٣ِميْمُقصُمقِب, َومَل ايمٓمه٣مِهَر ََمَع ََم

َُي٣مِب.  ٣ٌَمِب زمَِديمِٝمٍؾ فَمعَم فَمَدِم اإْلِ ؽْمتِْح ِٓ  زم٣ِم

ـْ إَو٣مفَم٥ِم اظم٣َْمِل. وَمْقيُمُف:  ٦ٌََم ايمٛمهْٜمُل فَم  َووَمْد شَم

ََْمُر.وُمْٙمٛم٣َم:  ْٕ ٌص يمَِذيمَِؽ ايمٛمهْٜمِل َوُهَق َهَذا ا ٦ٌََم ُهٛم٣َم خُمَِمِّ   َوشَم

ِٗمغِم إَذا ىَم٣مَن  ِء احْلَ ْ ِء ايمثهِٚمكِم زم٣ِميمًمه ْ مْج٣َمُع فَمعَم صَمَقاِز زَمْٝمِع ايمًمه َووَمْد َووَمَع اإْلِ

٣ٌَمئُِع فَم٣مظم٣ًِم زمِِف.   ايْم

ْٚمُٜمقِر.   َوىَمَذيمَِؽ إَذا ىَم٣مَن صَم٣مِهاًل فِمْٛمَد اجْلُ

َٓ َووَمْقيُمُف:  ـْ ايْمَقؽِمٝمَٙم٥ِم إلَم سَمْ٘مثغِِم َأْو َٞمك. َوظم٣َِم دِم َذيمَِؽ َِم  ِد ايمزِّ

ىمَِٜم٣م يَمُف َويَمْٝمَس دِم هَمَٗم٣مَل:  ٓه زمؼَِمْ َٓ َيٛمَْٗمْمُِع إ ٌَْٝمِٔمَٜم٣م وَمْْمٌع يمَِذيمَِؽ إْذ  ََْمِر زمِ ْٕ يَمْٝمَس دِم ا

َه٣م سَم٣مِرىَم٥ًم يَمُف.  ُ  زَمْٝمِٔمَٜم٣م ََم٣م ُيَِمغمِّ
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ـْ َووَمْد وِمٝمَؾ:  ُف يَمْٝمَس َِم ٌَْٝمِٔمَٜم٣م ََمَع َأٞمه ََْمِر زمِ ْٕ ْ٘مِؿ دِم ا ُف  دِم َوصْمِف احْلُ َٞمك إٞمه ََمَقاٞمِِع ايمزِّ

ِل  َوه ْٕ ٝمِِّد ا ًه ـْ َِمْٙمِؽ ايم ي َوسَمْٔمَٙمَؿ زمَِٟمنه إطْمَراصَمَٜم٣م َِم َتْٕمٛمَك فِمٛمَْد اظمُُْْمؼَمِ ًْ صَمَقاٌز َأْن سُم

َٜم٣م زم٣ِميمتهَنِّ  ُف وَمْد ُئِمٖمُّ َٞمه ِٕ ِك, َأْو  ٙمَِٜم٣م فِمٛمَْد اظماُْله ـْ سَمٛمَٗمُّ ىُمُف طَمُْمَٝم٥ًم َِم َٞمك هَمَتؼْمُ ٤ٌَِم ايمزِّ ًَ ي زمِ

٣م, َأْو زمَِتْزِوُيَِٜم٣م.  ََلَ

ازمَِٔم٥ُم  " َٟميَم٥ُم ايمره ًْ ٤ٌَِم زَمْٝمِٔمَٜم٣م : "اظمَْ ًَ َي زمِ َف اظْمُُْمؼَمِ ٣ٌَمئِِع َأْن ُئَمرِّ َهْؾ َُي٤ُِم فَمعَم ايْم

٦َم وَمْقيمِِف  ٛم٣َم هَمَٙمْٝمَس َِمٛمه٣م»يمَِئاله َيْدطُمَؾ حَتْ ـْ نَمُمه طِّ ش ََم َٞمك فَمْٝم٤ٌم َويمَِذا ُأَِمَر زم٣ِمحْلَ  هَم١مِنه ايمزِّ

ـْ ايْمِٗمٝمَٚم٥ِم؟   َِم

َتِٚمُؾ  ٌََٝم٣مِن حَيْ ٌَْٝمِٔمَٜم٣م َومَلْ َيْٟمَُمْرُه زمِ ٣مِرَع وَمْد َأََمَرُه زمِ َنه ايمُمه
ِٕ َٓ َُي٤ُِم فَمَٙمْٝمِف َذيمَِؽ8  ُف  : َأٞمه

 فَمْٝمٌَِٜم٣م.

٣ٌَمِل هَمَٗمْد َيُتقُب ايْمَٖم٣مصِمُر َوَيْٖمُجُر  ؽْمتِْٗم ِٓ ٌُقسُمُف دِم ا  شُمؿه َهَذا ايْمَٔمْٝم٤ُم يَمْٝمَس ََمْٔمُٙمقًَم٣م شُم

َذا هَنَك  ُه ىَمَٕمغْمِ ايْمَقاوِمِع َوَِلَ َ دُّ وَمْد َصغمه , َوىَمْقُٞمُف وَمْد َووَمَع َِمٛمَْٜم٣م َوُأوِمٝمَؿ فَمَٙمْٝمَٜم٣م احْلَ ٣ٌَمرُّ ايْم

ـْ ايمتهْٔمٛمِٝمِػ.  ٣م َوزَمَٝم٣مُن فَمْٝمٌَِٜم٣م وَمْد َيُ٘مقُن َِم ـْ ايمتهْٔمٛمِٝمِػ ََلَ  فَم

٤ٌَِم زَمْٝمِٔمَٜم٣م؟   َوَهْؾ ُيٛمَْدُب يَمُف ِذىْمُر ؽَم

٦َم فُمُٚمقِم اظمُْٛم٣َمَصَح٥ِم.هَمَٙمَٔمٙمه   قا ُف ُيٛمَْدُب َوَيْدطُمُؾ حَتْ
  ********** 
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]بيان وجوب إقامة الحد على العبيد واإلماء إذا وقع 

 منهم الزنى[

ـْ ) – 1999 صعم اهلل  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  - فَمقِمٍّ َوفَم

ُدوَد فَمعَم ََم٣م َمَ »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  شَٙمَ٘م٦ْم َأْياَمُٞمُ٘مؿْ َأوِمٝمُٚمقا احْلُ
(1)

 . َرَواُه َأزُمق َداُوَد. 

ٙمِؿٍ »َوُهَق دِم  ًْ ََمْقوُمقٌف ش: َُم
(3)

.) 

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ ٚدٛب إقا١َ اذتدٚد ع٢ً 
 ايعبٝد ٚاإلَا٤ إذا ٚقع َُٓٗا ايص٢ْ.

 ايمٔمٌٝمد واإلَم٣مء. وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م زمٝم٣من احلد فمعم

هم١من ضمده إذا وومع دم ايمزٞمك صمٙمده َخًكم إن ىم٣من ايمٔمٌد أو إَم٥م زم٘مًرا: 

 صمٙمدة, فمعم ايمٛمِمػ َمـ ضمد ايمٌ٘مر احلر.

 

                                                           
(, مرفوعا في إسناده عبد األعلى بن عامر الثعلبي 2282ركاه أبو داكد )الحديث ضعيف مرفوعا.  (1)

 كىو ضعيف.

د الرحمن قاؿ: خطب علي فقاؿ:" يا أيها (, عن أبي عب1866أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (3)
الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم كمن لم يحصن. فإف أمة لرسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم زنت, فأمرني أف أجلدىا, فإذا ىي حديث عهد بنفاس. فخشيت إف أنا جلدتها أف 

 «.سنتأح»أقتلها, فذكرت ذلك للنبي صلى اهلل عليو كسلم. فقاؿ: 
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٣ًٌم حمِمٛم٣ًم:  هم١من ضمده ؽمٝم٘مقن أيًّم٣م صمٙمده َخًكم وإذا ىم٣من ايمٔمٌد أو إَم٥م شمٝم

 صمٙمدة8 ٕن ايمرصمؿ ٓ يٛمِمػ.

  ********** 
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 لى من قتل في حد[]بيان حكم الصالة ع

ـْ ) – 1994 ـِ ضَمِِمكٍم َوفَم ـْ صُمَٜمْٝمٛم٥ََم »: رِض اهلل فمٛمف -فِمْٚمَراَن زْم َأنه اَْمَرَأًة َِم

َٞم٣م  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأسَم٦ْم َٞمٌِله اهللهِ  ـَ ايمزِّ ٌْعَم َِم هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َي٣م َٞمٌِله  -َوِهَل ضُم

, هَمَدفمَ  ا, هَمَٟموِمْٚمُف فَمقَمه ٦ٌُْم ضَمدًّ َويمِٝمهَٜم٣م.  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -٣م َٞمٌِلُّ اهللهِ اهللهِ! َأَص

٣م»هَمَٗم٣مَل:  ـْ إيَِمْٝمَٜم٣م هَم١مَِذا َوَؤَم٦ْم هَم٣مْئتِٛمِل هِبَ
ًِ ٦ْم فَمَٙمْٝمَٜم٣م ش. َأضْم ٣م هَمُُم٘مه هَمَٖمَٔمَؾ. هَمَٟمََمَر هِبَ

٣م هَمُرمِج٦َْم, شُمؿه َصعمه فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر: َأسُمَِمقمِّ  ٣م, شُمؿه َأََمَر هِبَ فَمَٙمْٝمَٜم٣م َي٣م َٞمٌِله اهللهِ  شمَِٝم٣مهُبَ

ـْ َأْهِؾ اظمَِْديٛم٥َِم »هَمَٗم٣مَل:  ?َووَمْد َزَٞم٦ْم  ٌِْٔمكَم َِم َٚم٦ْم زَمكْمَ ؽَم ًِّ يَمَٗمْد سَم٣مزَم٦ْم سَمْقزَم٥ًم يَمْق وُم

َٜم٣م هللِهِ ًِ ـْ َأْن صَم٣مَدْت زمِٛمَْٖم ش?يَمَقؽِمَٔمْتُٜمْؿ, َوَهْؾ َوصَمَدْت َأهَمَّمَؾ َِم
 (1)

. َرَواُه 

ٙمِؿٌ  ًْ  (.َُم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ تأخري ايسدِ, ٚإقا١َ اذتد 
 ع٢ً اذتب٢ً بعد إٔ تطع محًٗا.

وومد صم٣مء فمـ فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رِض اهلل فمٛمف أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أَمره أن يٗمٝمؿ احلد فمعم اَمرأة, همقصمده٣م دم ٞمٖمًٜم٣م, همٟمطمر فمٛمٜم٣م 

احلد ضمتك سمػمأ َمـ َمروٜم٣م, همٟمومره ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ  إوم٣مَم٥م

 فمعم ذيمؽ.

                                                           
 (.1525أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (1)
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 (: 19961ىمام دم َمِمٛمػ اإلَم٣مم فمٌد ايمرزاق رمحف اهلل سمٔم٣ملم زمرومؿ )

ُه, َأنه وَم٣مَل:  , َأطْمػَمَ ْٔمٌِله ِِن َأزُمق صُمَحْٝمَٖم٥َم, َأنه ايمُمه ـُ صُمَرْي٨ٍم وَم٣مَل: َأطْمػَمَ َٞم٣م ازْم َأطْمػَمَ

اضَم٥ُم: وَمْد َزَٞم٦ْم.  - اهلل فمٛمفرِض-فَمٙمِٝم٣ًّم  ٣م َذَ ٌْعَم, يَٗم٣مَل ََلَ َداَن ضُم ـْ َُهْ ُأيِتَ زم٣ِمَْمَرَأٍة َِم

 : ٣م فَمقِمٌّ صُمَؾ اؽْمَتْ٘مَرَهِؽ؟»هَمَٗم٣مَل ََلَ . وَم٣مَل: ش يَمَٔمؾه ايمره َٓ صُمَؾ وَمْد »وَم٣ميَم٦ْم:  هَمَٙمَٔمؾه ايمره

. وَم٣مَل: ش َووَمَع فَمَٙمْٝمِؽ, َوَأْٞم٦ِم َراوِمَدٌة؟ َٓ َٞم٣م »وَم٣ميَم٦ْم:  ـْ فَمُدوِّ هَمَٙمَٔمؾه يَمِؽ َزْوصًم٣م َِم

ِء, َوَأْٞم٦ِم سَمْ٘مُتِٚمٝمٛمَُف؟ َٓ َٜم٣م ضَمتهك إَِذا َوَؤَم٦ْم صَمَٙمَدَه٣م َيْقَم ش َه٠ُم ًَ ٌَ . هَمَح َٓ وَم٣ميَم٦ْم: 

قِق هَمَداَر  ًُّ ٣م ضُمْٖمَرًة زم٣ِميم ُٚمَٔم٥ِم, هَمَٟمََمَر هَمُحِٖمَر ََلَ َٜم٣م َيْقَم اجْلُ ِٚمٝمِس َِم٣مَئ٥َم صَمْٙمَدًة, َوَرمَجَ اخْلَ

ِة  -ٛمه٣مُس فَمَٙمْٝمَٜم٣م ايم ره ْؿ زم٣ِميمدِّ هَبُ ٣م هَمَيَ صْمُؿ, », شُمؿه وَم٣مَل: -َأْو وَم٣مَل: هِبَ يَمْٝمَس َهَ٘مَذا ايمره

قا ىَمُِمُٖمقهمُِ٘مُؿ  ـْ ُصٖمُّ
ُ٘مْؿ إِْن سَمْٖمَٔمُٙمقا َهَذا َيْٖمتِْؽ زَمْٔمُّمُ٘مْؿ زَمْٔمًّم٣م, َويَم٘مِ إِٞمه

اَلةِ  ٣م ايمٛمه٣مُس, إِنه  ", شُمؿه وَم٣مَل: شيمِٙمِمه َ ََم٣مُم إَِذا َي٣م َأهيُّ : اإْلِ اِِنَ َل ايمٛمه٣مِس َيْرصِمُؿ ايمزه َأوه

ُٜمقُد  ُل ايمٛمه٣مِس ُيْرصَمُؿ ايمُمُّ َٞم٣م. َأوه اُف, َوإَِذا ؾَمِٜمَد َأْرزَمَٔم٥ُم ؾُمَٜمَداَء فَمعَم ايمزِّ فْمؼِمَ ِٓ ىَم٣مَن ا

 َ ََم٣مُم, شُمؿه ايمٛمه٣مُس, شُمؿه َرََم٣مَه٣م زمَِحَجٍر, َوىَمػمه شُمؿه َأََمَر  " زمَُِمَٜم٣مِدهِتِْؿ فَمَٙمْٝمِف, شُمؿه اإْلِ

َل هَمَٗم٣مَل:  َوه ْٕ ػه ا ٣م ضَمتهك »شُمؿه وَم٣مَل: ش اْرَُمقا»ايمِمه ٣م ِصٖمًّ هُمقا, َوىَمَذيمَِؽ َصٖمًّ اْٞمٌَمِ

 ش.وَمَتُٙمقَه٣م

ـِ ضَمِِمكٍم »قولُ:  ـْ فِمْٚمَراَن زْم  ش. رِض اهلل فمٛمف -َوفَم

 هق أزمق ٞمجٝمد رِض اهلل فمٛمٜمام, هق وأزمقه صح٣مزمٝم٣من رِض اهلل فمٛمٜمام.
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ـْ صُمَٜمْٝمٛم٥ََم َأسَم٦ْم َٞمٌِله اهللهِ  َأنه »قولُ:  َوِهَل  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اَْمَرَأًة َِم

َٞم٣م ـَ ايمزِّ ٌْعَم َِم  ش.ضُم

ومل ي٘متِػ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمحٌٙمٜم٣م, وإٞمام زم٣مفمؼماهمٜم٣م فمـ 

 ٞمٖمًٜم٣م زمٟمهن٣م زٞم٦م.

ا»قولُ:   ٦ٌُْم ضَمدًّ  ش. هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َي٣م َٞمٌِله اهللهِ! َأَص

 ضمد ايمزٞمك.أي 

 ش. هَمَٟموِمْٚمُف فَمقَمه »قولُ: 

 أي ضمتك سمتْمٜمر َمٛمف.

 وومد صم٣مء دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ـُ ََم٣ميمٍِؽ إلَِم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه »َمـ ضمدي٧م زُمَرْيَدَة رِض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل:  صَم٣مَء ََم٣مفِمُز زْم

رْ  َوحْيََؽ, اْرصِمْع هَم٣مؽْمَتْٕمِٖمِر »ِِن, هَمَٗم٣مَل: اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, ؿَمٜمِّ

ْرِِن, شاهللَ َوسُم٤ْم إيَِمْٝمفِ  , وَم٣مَل: هَمَرصَمَع نَمغْمَ زَمِٔمٝمٍد, شُمؿه صَم٣مَء, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, ؿَمٜمِّ

 َوحْيََؽ, اْرصِمْع هَم٣مؽْمَتْٕمِٖمِر اهللَ َوسُم٤ْم »هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ: 

ْرِِن, هَمَٗم٣مَل شإيَِمْٝمفِ  , وَم٣مَل: هَمَرصَمَع نَمغْمَ زَمِٔمٝمٍد, شُمؿه صَم٣مَء, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, ؿَمٜمِّ

ازمَِٔم٥ُم, وَم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل  َؿ: َِمْثَؾ َذيمَِؽ ضَمتهك إَِذا ىَم٣مَٞم٦ِم ايمره ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ُرَك؟»اهللِ:  َٟمَل َرؽُمقُل اهلِل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ: هَمَٗم٣مَل: َمِ ش همِٝمَؿ ُأؿَمٜمِّ ًَ َٞمك, هَم ـَ ايمزِّ

ُف يَمْٝمَس زمَِٚمْجٛمُقٍن, هَمَٗم٣مَل: ش َأزمِِف صُمٛمُقٌن؟» َب ََخًْرا؟»هَمُٟمطْمػِمَ َأٞمه هَمَٗم٣مَم َرصُمٌؾ ش َأَذِ
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 اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ: هَم٣مؽْمَتٛمَْ٘مَٜمُف, هَمَٙمْؿ َُيِْد َِمٛمُْف ِريَح ََخٍْر, وَم٣مَل, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه 

, وَم٣مئٌِؾ َيُٗمقُل: ش َأَزَٞمْٝم٦َم؟» هَمَٗم٣مَل: َٞمَٔمْؿ, هَمَٟمََمَر زمِِف هَمُرصِمَؿ, هَمَ٘م٣مَن ايمٛمه٣مُس همِٝمِف همِْروَمَتكْمِ

ـْ سَمْقزَم٥ِم  يَمَٗمْد َهَٙمَؽ, يَمَٗمْد َأضَم٣مؿَم٦ْم زمِِف طَمْمِٝمَئتُُف, َووَم٣مئٌِؾ َيُٗمقُل: ََم٣م سَمْقزَم٥ٌم َأهْمَّمَؾ َِم

َؿ هَمَقَوَع َيَدُه دِم َيِدِه, شُمؿه وَم٣مَل: ََم٣مفِمٍز, َأٞمه  ُف صَم٣مَء إلَِم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َج٣مَرِة, وَم٣مَل: هَمَٙمٌُِثقا زمَِذيمَِؽ َيْقََمكْمِ َأْو شَماَلشَم٥ًم, شُمؿه صَم٣مَء َرؽُمقُل اهللِ َصعمه  اوْمُتْٙمٛمِل زم٣ِمحْلِ

َؿ َوُهْؿ صُمُٙمقٌس, همَ  َؿ شُمؿه صَمَٙمَس, هَمَٗم٣مَل: اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٙمه ـِ »ًَ اؽْمَتْٕمِٖمُروا ظم٣َِمفِمِز زْم

ـِ ََم٣ميمٍِؽ, وَم٣مَل, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهلُل شََم٣ميمٍِؽ  , وَم٣مَل: هَمَٗم٣ميُمقا: نَمَٖمَر اهللُ ظم٣َِمفِمِز زْم

٥ٍم يَمَقؽِمَٔمْتُٜمؿْ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  َٚم٦ْم زَمكْمَ ُأَمه ًِ وَم٣مَل: شُمؿه صَم٣مَءسْمُف  ,شيَمَٗمْد سَم٣مَب سَمْقزَم٥ًم يَمْق وُم

ْرِِن, هَمَٗم٣مَل:  َْزِد, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, ؿَمٜمِّ ْٕ ـَ ا ـْ نَم٣مَِمٍد َِم َوحْيَِؽ »اَْمَرَأٌة َِم

ْدَت ش اْرصِمِٔمل هَم٣مؽْمَتْٕمِٖمِري اهلَل َوسُمقِِب إيَِمْٝمفِ  َدِِن ىَماَم َرده هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َأَراَك سُمِريُد َأْن سُمَردِّ

ـَ ََم٣ميمٍِؽ,  َٞمك, هَمَٗم٣مَل: ش َوََم٣م َذاِك؟»وَم٣مَل: ََم٣مفِمَز زْم ـَ ايمزِّ ٌْعَم َِم ٣َم ضُم وَم٣ميَم٦ْم: إهِنه

٣م: ش آْٞم٦ِم؟» , وَم٣مَل: هَمَ٘مَٖمَٙمَٜم٣م شضَمتهك سَمَّمِٔمل ََم٣م دِم زَمْْمٛمِِؽ »وَم٣ميَم٦ْم: َٞمَٔمْؿ, هَمَٗم٣مَل ََلَ

َْٞمَِم٣مِر ضَمتهك َوَؤَم٦ْم, وَم٣مَل: هَمَٟمسَمك ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمفِ  ْٕ ـَ ا َؿ,  َرصُمٌؾ َِم َوؽَمٙمه

٥مُ »هَمَٗم٣مَل:  َٜم٣م َوَٞمَدُع َويَمَدَه٣م َصِٕمغًما », هَمَٗم٣مَل: شوَمْد َوَؤَم٦ِم ايْمَٕم٣مَِمِديه َٓ َٞمْرمُجُ إًِذا 

ـْ ُيْرِؤُمفُ  َْٞمَِم٣مِر, هَمَٗم٣مَل: إرَِمه َرَو٣مفُمُف َي٣م َٞمٌِله اهللِ, شيَمْٝمَس يَمُف ََم ْٕ ـَ ا , هَمَٗم٣مَم َرصُمٌؾ َِم

َٜم٣م "وَم٣مَل: هَمَرمَجَ
(1)

. 

                                                           
  .(1526)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ش. َويمِٝمهَٜم٣م -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َدفَم٣م َٞمٌِلُّ اهللهِ همَ »قولُ: 

أي َمـ يٙمٝمٜم٣م دم ايمقٓي٥م, ؽمقاء ىم٣من أزمقه٣م, أو أطمقه٣م, أو فمٚمٜم٣م, أو ٞمحق 

 ذيمؽ.

ـْ إيَِمْٝمَٜم٣م»هَمَٗم٣مَل: "قولُ: 
ًِ  . "شَأضْم

 أي ٓ سمٔمٛمػ, وٓ سميب, وٓ سمْمرد, وٓ هت٣من.

وايمتقزم٥م8 هم١مٞمف ئم٣من فمعم  وه٘مذا دم ىمؾ َمـ أص٣مب ضمًدا8 إذا ـمٜمر َمٛمف ايمٛمدم

ؿم٣مفم٥م اهلل فمز وصمؾ, همٝمٔم٣مَمؾ زم٣مإلضم٣ًمن وزم٣مظمٔمروف, وٓ ئم٣من فمٙمٝمٜم٣م 

 ايمُمٝمْم٣من.

 ىمام دم صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

َؿ »َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, وم٣مل:  ُأيِتَ ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َب, وَم٣مَل: زمَِرصُمٍؾ وَمْد  زُمقهُ »َذِ : هَمِٚمٛمه٣م -رِض اهلل فمٛمف -وَم٣مَل َأزُمق ُهَرْيَرةَ ش اْضِ

َف, وَم٣مَل زَمْٔمُض  ٣مِرُب زمَِثْقزمِِف, هَمَٙمامه اْٞمٌَمَ ٣مِرُب زمِٛمَْٔمٙمِِف, َوايمّمه ٣مِرُب زمَِٝمِدِه, َوايمّمه ايمّمه

ْٝمَْم٣منَ َٓ سَمُٗمقيُمقا َهَ٘مَذا, َٓ سُمِٔمٝمٛمُقا فمَ »ايمَٗمْقِم: َأطْمَزاَك اهللهُ, وَم٣مَل:  شَٙمْٝمِف ايمُمه
(1)

. 

٣م»قولُ:   ش. هَم١مَِذا َوَؤَم٦ْم هَم٣مْئتِٛمِل هِبَ

احلرص فمعم َم٣م دم زمٌْمٛمٜم٣م َمـ اجلٛمكم, زمخالف َم٣م يٖمٔمٙمف ايم٘مثغم أن  فيُ:

 دم زَم٣مٞمٛم٣م هذا إٓ َمـ رضمؿ اهلل فمز وصمؾ.

                                                           
 .(5888)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 همرزمام إذا وومٔم٦م اَمرأة دم ايمزٞمك ومحٙم٦م, سمذه٤م وسمٔمٚمؾ يمف إصمٜم٣مض.

تٚمرت دم احلٚمؾ ضمتك سمّمع اجلٛمكم8 هم١مهن٣م رزمام : أهن٣م إذا اؽموأؽمقأ َمـ ذيمؽ

 سمٗمتٙمف, ورزمام سمرَمل زمف دم َم٘م٣من ٓ ئمرف َمـ ص٣مضمٌف, همتتخٙمص َمٛمف.

أن يتٗمقا اهلل فمز وصمؾ, وأن ٓ ُيٚمٔمقا زمكم ايمزٞمك هم٣ميمٛمِمٝمح٥م ظمثؾ ه٠مٓء: 

وهق ىمٌغمة زمٛمٖمًف وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل فمز وصمؾ, وزمكم ىمٌغمة أفمٓمؿ إشماًم َمـ ايمزٞمك 

 اظمٔمِمقَم٥م زمٕمغم ضمؼ.وهل ىمٌغمة ومتؾ ايمٛمٖمس 

ـْ وَمَتَؾ }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ُف ََم ائِٝمَؾ َأٞمه ٌْٛم٣َم فَمعَم زَمٛمِل إِْهَ ـْ َأصْمِؾ َذيمَِؽ ىَمَت َِم

ـْ َأضْمَٝم٣مَه٣م  اَم وَمَتَؾ ايمٛمه٣مَس مَجِٝمًٔم٣م َوََم َْرِض هَمَ٘مَٟمٞمه ْٕ ٣مٍد دِم ا ًَ ٣م زمَِٕمغْمِ َٞمْٖمٍس َأْو هَم ًً َٞمْٖم

اَم َأضْمَٝم٣م ايمٛمه٣مَس مَجِٝمٔمً  ٌَٝمِّٛم٣َمِت شُمؿه إِنه ىَمثغًِما َِمٛمُْٜمْؿ زَمْٔمَد هَمَ٘مَٟمٞمه ْؿ ُرؽُمُٙمٛم٣َم زم٣ِميْم ٣م َويَمَٗمْد صَم٣مَءهْتُ

هُمقنَ  َْرِض ظمَُْنِ ْٕ  . {َذيمَِؽ دِم ا

ًدا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمهُؿ طَم٣ميمًِدا }ويٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ َوََم

 . {ُف َوَأفَمده يَمُف فَمَذازًم٣م فَمٓمِٝماًم همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَ 

هم٣مظمرأة ايمتل ومد وومٔم٦م دم ايمزٞمك, شمؿ وم٣مَم٦م وومتٙم٦م ويمده٣م8 هم١مهن٣م مجٔم٦م زمكم 

 ىمٌغمسمكم فمٓمٝمٚمتكم َمـ ىم٣ٌمئر وفمٓم٣مئؿ ايمذٞمقب وأشم٣مم.

زمٝمٛمام يمق سمرىم٦م هذا ايمقيمد ايمذي ٓ ذٞم٤م يمف, هم١من وم٣مَم٦م زمؼمزمٝمتف زمٛمٖمًٜم٣م, 

ايم٘مٌغمة ايمتل هل ايمزٞمك, همٟمَمر  وأضمًٛم٦م إيمٝمف, زمٔمد ايمتقزم٥م ايمٛمِمقح َمـ هذه

 ضمًـ, ويمٔمؾ ذيمؽ ي٘مقن ىمٖم٣مرة أيًّم٣م ظم٣م همٔمٙمتف دم صمريٚم٥م ايمزٞمك.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ضمتك ٓ يّمٝمع هذا ايمْمٖمؾ, وضمتك ٓ ُئمٙمؿ َمـ أَمف, ورزمام ضمرم َمـ َمغماث 

 أَمف, وهذا ـمٙمؿ دم ضمٗمف.

زمٝمٛمام يمق وم٣مَم٦م زمؼمزمٝمتف هم١مٞمف ي٘مقن َمٛمًقب إلم أَمف, وي٘مقن وراشًم٣م َل٣م زمٔمد 

ويمًدا ص٣محًل٣م يدفمق َل٣م زمٔمد َمقهت٣م, ودم ضمٝم٣مهت٣م, همٝمًتجٝم٤م اهلل  َمقهت٣م, ورزمام ىم٣من

 فمز وصمؾ َمٛمف ايمدفم٣مء.

وإن مل سمًتْمع أن سمٗمقم زمؼمزمٝمتف, وأن سمٗمقم زمُمٟمٞمف, هم١مهن٣م سمّمٔمف دم َم٘م٣من آَمـ: 

ىم٣ٌمب َمًجد, أو دم َم٘م٣من ٓ سمٟمىمٙمف احلٝمقاٞم٣مت اظمٖمؼمؽم٥م, يمٔمؾ اهلل فمز وصمؾ 

 .يٝمن َمـ يٗمقم زمؼمزمٝمتف ضمتك ي٘مػم ويِمغم رصماًل 

 بٝإ حهِ املًتكط: 
 وهٛم٣م ٓ زمد َمـ ايمتٛمٌٝمف َمـ زمٔمض إَمقر:  

 أن اظمٙمتٗمط ٓ ُيقز يمف أن يٛم٤ًم هذا ايمْمٖمؾ إيمٝمف.إَمر إول: 

أٞمف ٓ ُيقز أن ُئمٙمف حمرًَم٣م: يمزوصمتف, أو يمٌٛم٣مسمف, أو يم٣ًمئر إَمر ايمث٣مِن: 

 ٣مرهب٣م.حم٣مرَمف8 إٓ إذا أرؤمتف اَمرأة َمـ حم٣مرَمف8 هم١مٞمف ي٘مقن حمرًَم٣م َل٣م, وٕوم

٣ًٌم يمٙمٚمحرَمٝم٥م,  وٓ زمد َمـ ايمرو٣مفم٥م دم أَم٣م جمرد ايمؼمزمٝم٥م همال سم٘مقن ايمؼمزمٝم٥م ؽمٌ

 زَمـ ايمرو٣مفم٥م اظمٔمروف8 وهق َم٣م ىم٣من دم احلقيمكم إويمكم َمـ فمٚمر ايمْمٖمؾ.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

همٝمٗم٣مل فمٌد اهلل, أو فمٌد ايمرمحـ, أو زمؾ يٛم٤ًم إلم اهلل فمز وصمؾ زم٣ميمتٔمٌٝمد: 

 فمز وصمؾ, طُمٙمؼ يمٔم٣ٌمدة اهلل نمغم ذيمؽ مم٣م همٝمف ايمتٔمٌٝمد هلل فمز وصمؾ8 همٜمق فمٌد هلل

 ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم.

ه٘مذا هم٣مظم٠مَمٛمقن ىمٙمٜمؿ فمٌٝمد اهلل فمز وصمؾ, زمؾ ايمٛم٣مس ىمٙمٜمؿ فمٌٝمد اهلل فمز 

 وصمؾ8 طمٙمٗمٜمؿ يمٔم٣ٌمدسمف, همٚمٛمٜمؿ َمـ ئمٌد اهلل فمز وصمؾ, وَمٛمٜمؿ َمـ ي٘مٖمر زمف.

أٞمف ٓ ُيقز يمف أن يدطمٙمف دم اظمغماث َمٛمف8 ٕٞمف يمٝمس زم٣مزمـ إَمر ايمث٣ميم٧م: 

 صٙم٤م َمٛمف.

ا ىم٣من ؽمٝمجٔمؾ يمف وصٝم٥م, هم١من هذا إَمر صم٣مئز يمف, وأَم٣م اظمغماث همال إٓ إذ

 ُيقز يمف.

٣م»قولُ:  ٦ْم فَمَٙمْٝمَٜم٣م شمَِٝم٣مهُبَ ٣م هَمُُم٘مه  ش. هَمَٖمَٔمَؾ. هَمَٟمََمَر هِبَ

 هذه ايمٙمٖمٓم٥م ومد سُم٘مٙمؿ همٝمٜم٣م, سم٘مٙمؿ همٝمٜم٣م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 إٞمام همٔمؾ ذيمؽ ضمتك ٓ حيِمؾ َل٣م ايمت٘مُمػ أشمٛم٣مء ايمرصمؿ.وومٝمؾ: 

٣م هَمُرمِج٦َْم شُمؿه أَ »قولُ:   ش. ََمَر هِبَ

 ومل يٟمَمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زم٣محلٖمر َل٣م رِض اهلل فمٛمٜم٣م. 

ىمام أٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ مل يٟمَمر زم٣محلٖمر دم ومِم٥م َم٣مفمز زمـ َم٣ميمؽ 

إؽمٙمٚمل رِض اهلل فمٛمف, ضمٝم٧م أٞمف هرب فمٛمدَم٣م أذيمٗمتف احلج٣مرة, شمؿ سمٌٔمقه 

 فمٛمف.همرمجقه ضمتك َم٣مت رِض اهلل 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ش. شُمؿه َصعمه فَمَٙمْٝمَٜم٣م»قولُ: 

ٕهن٣م رِض اهلل فمٛمف ومد سم٣مزم٦م سمقزم٥م فمٓمٝمٚم٥م, زمحٝم٧م أهن٣م يمق ومًٚم٦م فمعم 

 ؽمٌٔمكم َمـ ايمٛم٣مس يمقؽمٔمتٜمؿ.

وايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومد يؼمك ايمِمالة دم زمٔمض إووم٣مت 

 فمعم زمٔمض أصح٣مب ايم٘م٣ٌمئر8 يمٙمزصمر فمام همٔمٙمقه.

 ش. ?قمِّ فَمَٙمْٝمَٜم٣م َي٣م َٞمٌِله اهللهِ َووَمْد َزَٞم٦ْم هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر: َأسُمَِم »قولُ: 

فمٓمٝمؿ صمريٚم٥م ايمزٞمك فمٛمد ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ, وَلذا أٞم٘مر فمٚمر  فيُ:

ازمـ اخلْم٣مب رِض اهلل فمٛمف ايمِمالة َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ 

 فمٙمٝمٜم٣م.

َٚم٦ْم زَمكْمَ »هَمَٗم٣مَل: »قولُ:  ًِّ ـْ َأْهِؾ اظمَِْديٛم٥َِم يَمَٗمْد سَم٣مزَم٦ْم سَمْقزَم٥ًم يَمْق وُم ٌِْٔمكَم َِم ؽَم

 ش.يَمَقؽِمَٔمْتُٜمؿْ 

أن ايمتقزم٥م ظمـ وهمؼ إيمٝمٜم٣م هتدم َم٣م ومٌٙمٜم٣م َمـ ايمذٞمقب واظمٔم٣مص, ويمق  فيُ:

 ىم٣مٞم٦م ايمذٞمقب ضمتك َمـ: ايمممك, وايم٘مٖمر, وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل فمز وصمؾ.

َٓ يَ }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ٣م آطَمَر َو َٓ َيْدفُمقَن ََمَع اهللهِ إََِلً ـَ  ْٗمُتُٙمقَن َوايمهِذي

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ َيْٙمَؼ َأشَم٣مًَم٣م  َٓ َيْزُٞمقَن َوََم ؼِّ َو ٓه زم٣ِمحْلَ َم اهللهُ إِ  *ايمٛمهْٖمَس ايمهتِل ضَمره

ُٙمْد همِٝمِف َُمَٜم٣مًٞم٣م  ـَ َوفَمِٚمَؾ  *ُيَّم٣مفَمْػ يَمُف ايْمَٔمَذاُب َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوَْخْ ـْ سَم٣مَب َوآََم ٓه ََم إِ
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٣م هَمُٟمويَمئَِؽ  ٛم٣َمٍت َوىَم٣مَن اهللهُ نَمُٖمقًرا َرضِمٝماًم  فَمَٚماًل َص٣محِلً ًَ ُل اهللهُ ؽَمٝمَِّئ٣مهِتِْؿ ضَم ٌَدِّ  *ُي

ُف َيُتقُب إلَِم اهللهِ ََمَت٣مزًم٣م ٣م هَم١مِٞمه ـْ سَم٣مَب َوفَمِٚمَؾ َص٣محِلً  . {َوََم

همّمؾ ايمتقزم٥م ايمٔمٓمٝمؿ8 ضمٝم٧م أهن٣م يمق ومًٚم٦م فمعم ؽمٌٔمكم َمـ أهؾ  فيُ:

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف اظمديٛم٥م يمقؽمٔمتٜمؿ, َمع أن أهؾ اظمديٛم٥م دم زَمـ 

 وؽمٙمؿ َمـ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ.

َٜم٣م هلِلهِ »قولُ:  ًِ ـْ َأْن صَم٣مَدْت زمِٛمَْٖم  ش. ?َوَهْؾ َوصَمَدْت َأهَمَّمَؾ َِم

 وومد صم٣مء دم ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَم  َؿ وَم٣مَل: َمـ ضمدي٧م فَمقِمٍّ رِض اهلل فمٛمف, فَم ـْ »ٙمه ََم

ٌِْدِه ايمُٔمُٗمقزَم٥َم  ـْ َأْن ُيَثٛمَِّل فَمعَم فَم ْٞمَٝم٣م هَم٣مهللهُ َأفْمَدُل َِم َؾ فُمُٗمقزَمَتُف دِم ايمدُّ ا هَمُٔمجِّ َأَص٣مَب ضَمدًّ

ـْ َأْن َئُمقَد  ُه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوفَمَٖم٣م فَمٛمُْف هَم٣مهللهُ َأىْمَرُم َِم ؼَمَ ًَ ا هَم ـْ َأَص٣مَب ضَمدًّ دِم أطِمَرِة, َوََم

ٍء وَمْد فَمَٖم٣م فَمٛمْفُ دِم   ش.  َرْ

ـٌ نَمِري٤ٌم. »شمؿ وم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  ًَ  َوَهَذا ضَمِدي٧ٌم ضَم

َر َأضَمًدا شمؿ وم٣مل رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  َٓ َٞمْٔمَٙمُؿ َأضَمًدا ىَمٖمه َوَهَذا وَمْقُل َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ 

ِب اخَلْٚمرِ  وَم٥ِم َوُذْ ِ َٞم٣م َأِو ايمنه شزم٣ِميمزِّ
(1)

. 

                                                           
(, كىذا الحديث مما اختلف فيها 3562, كابن ماجو )(3535)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

إلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى حيث ذكره في اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى حيث ضعف, كا
الصحيح المسند. فقد ضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في ضعيف السنن, كىو في الصحيح 

 (.  252المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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 (: 417-2/416اهلل تعاىل يف ايطبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ 
٣م هَمَٖمَٔمَؾ »ـَم٣مِهُر وَمْقيمِِف:  صْمُؿ فَمْٗم٤َم ش: هَم١مَِذا َوَؤَم٦ْم هَمْٟمسمِٛمِل هِبَ ُف َووَمَع ايمره َأٞمه

 ايْمَقْوِع. 

٦ٌََم دِم ِرَواَي٥ٍم ُأطْمَرى:  ُف وَمْد شَم ٓه َأٞمه ٣َم ُرمِج٦َْم زَمْٔمَد َأْن هَمَْمَٚم٦ْم َويَمَدَه٣م َوَأسَم٦ْم »إ َأهنه

ٌْزٍ زمِِف وَ  ُة طُم  . شدِم َيِدِه ىمِْنَ

 هَمِٖمل ِرَواَي٥ِم ايْم٘مَِت٣مِب ؿَملٌّ َواطْمتَِِم٣مٌر. 

ٙمٍِؿ:  ًْ ٣م دِم َصِحٝمِح َُم َواَيَتكْمِ َوُُهَ : زَمْٔمَد ِذىْمِر ايمرِّ ٣م وَم٣مَل ايمٛمهَقِويُّ ـَم٣مِهُرُُهَ

َٜم٣م ىَم٣مَن زَمْٔمَد همَِْم٣مَمِ  حَي٥ٌم دِم َأنه َرمْجَ طْمتاَِلُف هَم١مِنه ايمثه٣مٞمَِٝم٥َم َسِ ِٓ ٌَْز. ا  ِف َوَأىْمٙمِِف اخْلُ

َدِة.  َٓ َٜم٣م فَمِٗمٝم٤َم ايْمِق ُف َرمَجَ ُولَم َأٞمه ْٕ  َوا

ُٙمَٜم٣م فَمعَم َوهْمِؼ ايمثه٣مٞمَِٝم٥ِم.  ُولَم َومَحْ ْٕ  هَمَٝمِج٤ُم سَمْٟمِويُؾ ا

ُولَم:  ْٕ َواَي٥ِم ا َْٞمَِم٣مِر هَمَٗم٣مَل: إلَم »هَمَٝمُ٘مقُن وَمْقيُمُف دِم ايمرِّ ْٕ ـْ ا وَم٣مَم َرصُمٌؾ َِم

 ش.َرَو٣مفِمفِ 

ُه َرَو٣مفًم٣م جَم٣َمًزا8 إٞمه  اَم وَم٣ميَمُف زَمْٔمَد ايْمِٖمَْم٣مِم, َوَأَراَد زمَِرَو٣مفِمِف ىَمَٖم٣ميَمَتُف َوسَمْرزمَِٝمَتُف َوؽَمامه

 اْٞمَتَٜمك زم٣ِمطْمتَِِم٣مٍر.

ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ  ٣م َواحْلَ ٣م ؾَمدُّ شمَِٝم٣مهِبَ َم ايْمَ٘ماَلُم همِٝمِف, َوَأَمه صْمِؿ َوسَمَٗمده فَمعَم ُوصُمقِب ايمره

َج٣مَرِة. فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمأِلَصْمؾِ  ـْ ََمسِّ احْلِ ٣م َِم َٓ سُمْ٘مَُمَػ فِمٛمَْد اْوْمَِراهِبَ  َأْن 
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ٓه فِمٛمَْد ََم٣ميمٍِؽ هَمَٗم٣مَل  صُمُؾ وَم٣مئِاًم إ ٣َم سُمْرصَمُؿ اظْمَْرَأُة وَم٣مفِمَدًة َوايمره َٖمَؼ ايْمُٔمَٙماَمُء َأهنه َواسمه

ََم٣مُم زَمْٝمٛمَُٜماَم. ُ اإْلِ  وَم٣مفِمًدا, َووِمٝمَؾ: َيَتَخغمه

ِدي٧ِم َديمِٝم ُف ٌؾ َودِم احْلَ َؿ  -َأٞمه ِف إْن  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًِ َصعمه فَمعَم اظمَْْرَأِة زمِٛمَْٖم

َواَي٥ُم هَمَِمعمه زم٣ِميْمٌِٛم٣َمِء يمِْٙمَٚمْٔمُٙمقِم.  ٦ْم ايمرِّ  َصحه

 : يُّ ُف وَم٣مَل ايمْمهػَمِ ٓه َأٞمه ِم.إ ٣مِد َوىَمْنِ ايماله ٣َم زمَِّمؿِّ ايمِمه  إهنه

٥ٌََم َوَأِِب َداُود.َوىَمَذا ُهَق دِم ِرَوايَ وَم٣مَل:  ـِ َأِِب ؾَمْٝم  ٥ِم ازْم

َِِب َداُود:  ِٕ   ش.هَمَٟمََمَرُهْؿ َأْن ُيَِمٙمُّقا»َودِم ِرَواَي٥ٍم 

ٙمٍِؿ:  ًْ َواِة ظمُِ ـه َأىْمَثَر ايمرُّ
ِم. َويَم٘مِ ٣مِد َوهَمْتِح ايماله  زمَِٖمْتِح ايمِمه

ُف "سُمَِمقمِّ فَمَٙمْٝمَٜم٣م  "َوـَم٣مِهُر وَمْقِل فُمَٚمَر:  زَم٣مَذَ  - فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ َصعمه اهللهُ -: َأٞمه

ٙمٍِؿ. ًْ ىَْمَثِر ظمُِ ْٕ ُد ِرَواَي٥َم ا ِف هَمُٜمَق ُي٠َميِّ ًِ اَلَة زمِٛمَْٖم  ايمِمه

ُف َأؽْمٛمََد إيَمْٝمِف  ـْ َصعمه َأََمَر زمَِٟمْن ُيَِمعمه َوَأٞمه َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف  -َوايْمَٗمْقُل زمَِٟمنه اظمَُْراَد َِم

َؿ  َِمَر  -َوؽَمٙمه ْٔ  قا طِماَلُف ايمٓمه٣مِهِر.يمَِ٘مْقٞمِِف ا
 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

وايمِمحٝمح أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ صعم فمٙمٝمٜم٣م زمٛمٖمًف, 

 قا وأهن٣م سم٣مزم٦م سمقزم٥م فمٓمٝمٚم٥م.
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 ثِ قاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ِٗمٝمَٗم٥ُم َوفَمعَم ىُمؾِّ سَمْٗمِديٍر َصعمه  َْصَؾ احْلَ ْٕ َؿ  َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمفِ  -هَم١مِنه ا فَمَٙمْٝمَٜم٣م  -َوؽَمٙمه

اَلِة.   َأْو َأََمَر زم٣ِميمِمه

 . اَلِة فَمعَم اظمَْْرصُمقِم ُيَِم٣مِدُم ايمٛمهصه  هَم٣ميْمَٗمْقُل زمَِ٘مَراَه٥ِم ايمِمه

ُف مَلْ َيُت٤ْم, هَمَٜمَذا َيٛمِْزُل  َقاِز َأٞمه وْمَراِر8 جِلَ ـْ ُرصِمَؿ زمَِٕمغْمِ اإْلِ ٓه َأْن خُتَصه ايْمَ٘مَراَه٥ُم زمَِٚم إ

اَل  ٣مِق.فَمعَم اخْلِ ًه اَلِة فَمعَم ايْمُٖم  ِف دِم ايمِمه

اَلِة فَمَٙمْٝمِٜمْؿ. ـْ ايمِمه َٓ َديمِٝمَؾ ََمَع اظم٣َْمٞمِِع فَم ُف ُيَِمعمه فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َو ْٚمُٜمقُر َأٞمه  هَم٣مجْلُ

ِدي٧ِم َديمِٝمٌؾ  ده َوُهَق َأَصحُّ ايْمَٗمْقيَمكْمِ فِمْٛمَد َودِم احْلَ ِٗمُط احْلَ ًْ َٓ سُم فَمعَم َأنه ايمتهْقزَم٥َم 

٣مهمِِٔمٝمه  ْٚمُٜمقِر.ايمُمه  ٥ِم َواجْلُ

ُٗمُط زم٣ِميمتهْقزَم٥ِم  ًْ ُف َي ٌَْؾ ايْمُٗمْدَرِة فَمَٙمْٝمِف8 هَم١مِٞمه اَلُف دِم ضَمدِّ اظمَُْح٣مِرِب إَذا سَم٣مَب وَم َواخْلِ

ْٚمُٜمقِر يمَِٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم:  ٌِْؾ َأْن سَمْٗمِدُروا فَمَٙمْٝمِٜمؿْ }فِمٛمَْد اجْلُ ـْ وَم ـَ سَم٣مزُمقا َِم  {إِٓ ايمهِذي

 قا [ .94]اظم٣مئدة: 
**  ******** 
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]بيان حكم رجم أهل الذمة المحصنين إذا كانوا قد 

 وقعوا في الزنى[

ـْ ) - 1996 ٌِْد اهللهِ َوفَم ـِ فَم َرصَمَؿ َرؽُمقُل اهللهِ »َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: صَم٣مزمِِر زْم

ـَ ايْمَٝمُٜمقِد, َواَْمرَ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - ـْ َأؽْمَٙمَؿ, َوَرصُماًل َِم شَأةً َرصُماًل ََم
(1)

 .

ٙمِؿٌ  ًْ   (.َرَواُه َُم

كْمِ دِم  – 1998 ٥ُم َرصْمِؿ ايْمَٝمُٜمقِديه ِحٝمَحكْمِ »)َووِمِمه ـْ ضَمِدي٧ِم ش: ايمِمه ـِ فُمَٚمَر َِم ازْم

ش-رِض اهلل فمٛمٜمام-
 (3)

.) 

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ ٚدٛب زدِ أٌٖ اير١َ إٕ 
 د ٚقعٛا يف ايص٢ْ.ناْٛا ق

 وذيمؽ ظمـ ىم٣من ضم٣ميمف َمٛمٜمؿ اإلضمِم٣من, وهق َمـ إضمرار.

همح٘مٚمٜمؿ ايمتٛمِمٝمػ دم احلد: همٝمجٙمدون َخًكم صمٙمدة أَم٣م ايمٔمٌٝمد واإلَم٣مء: 

 دم ضم٣مل نمغم اإلضمِم٣من, ودم اإلضمِم٣من أيًّم٣م8 ٕن ايمرصمؿ ٓ يٛمِمػ.

اجلٙمد َم٣مئ٥م صمٙمدة, ىمح٘مؿ احلر َمـ أَم٣م ايمٌ٘مر احلر َمٛمٜمؿ همح٘مٚمف: 

 اظمًٙمٚمكم.

                                                           
: المرأة كالمراد بذلك« كامرأتو»(, كفي ركاية عنده: 1861أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (1)

 التي زنا بها, كليست زكجتو.

 (.1522(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )5821أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (3)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ٞمام ىم٣من رمجٜمؿ زم٘مت٣مب اهلل فمز وصمؾ.وإ

وإٞمام ؿمٙم٤م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمٛمٜمؿ أن يٟمسمقا زم٣ميمتقراة8 

 إلوم٣مَم٥م احلج٥م فمٙمٝمٜمؿ.

 ىمام دم ايمِمحٝمحكم: 

ـِ فُمَٚمَر َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم:  ٌِْد اهللهِ زْم َأنه ايمَٝمُٜمقَد صَم٣مُءوا إلَِم َرؽُمقِل »َمـ ضمدي٧م فَم

ْؿ اهللهِ َصعمه اهللُ  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, هَمَذىَمُروا يَمُف َأنه َرصُماًل َِمٛمُْٜمْؿ َواَْمَرَأًة َزَٞمَٝم٣م, هَمَٗم٣مَل ََلُ

صْمؿِ »َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  ش. ََم٣م ََتُِدوَن دِم ايمتهْقَراِة دِم ؾَمْٟمِن ايمره

ٌُْد  صْمَؿ  هَمَٗم٣ميُمقا: َٞمْٖمَّمُحُٜمْؿ َوُُيَْٙمُدوَن, هَمَٗم٣مَل فَم ـُ ؽَماَلٍم: ىَمَذزْمُتْؿ إِنه همِٝمَٜم٣م ايمره اهللهِ زْم

ٌَْٙمَٜم٣م  صْمِؿ, هَمَٗمَرَأ ََم٣م وَم وَه٣م, هَمَقَوَع َأضَمُدُهْؿ َيَدُه فَمعَم آَي٥ِم ايمره هَمَٟمسَمْقا زم٣ِميمتهْقَراِة هَمٛمَمَمُ

ـُ ؽَماَلٍم: اْرهَمْع َيَدَك, هَمَرهَمَع َيَد  ٌُْد اهللهِ زْم ُه هَم١مَِذا همِٝمَٜم٣م آَي٥ُم َوََم٣م زَمْٔمَدَه٣م, هَمَٗم٣مَل يَمُف فَم

صْمِؿ, هَمَٟمََمَر هِباَِم َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهلُل  ُد, همِٝمَٜم٣م آَي٥ُم ايمره صْمِؿ, هَمَٗم٣ميُمقا: َصَدَق َي٣م حُمَٚمه ايمره

ٛمَُٟم فَمعَم اظمَْرَأِة َيِٗمٝمَٜم٣م     صُمَؾ َُيْ ٌُْد اهللهِ: هَمَرَأْي٦ُم ايمره َؿ هَمُرمِج٣َم, وَم٣مَل فَم فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ش٣مَرةَ احِلَج 
 (1)

. 

وإٞمام ؿمٙم٤م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمٛمٜمؿ ايمتقراة8 يمٝمٌكم َلؿ أن 

 ايمرصمؿ دم ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ ايمذي هق ايمٗمرآن, وىمذيمؽ دم ايمتقراة.

 هم٣ميمرصمؿ هق ضم٘مؿ اهلل فمز وصمؾ: دم ايمتقراة, ودم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ.

                                                           
 .(1522)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2526)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ـْ َأؽْمَٙمؿَ رَ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َرصَمَؿ َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ:   .شصُماًل ََم

 أي رمجف ضمد ايمزٞمك ايمذي وومع همٝمف وهق حمِمـ.

ومٌٝمٙم٥م َمـ وم٣ٌمئؾ ايمٔمرب, وومد دفم٣مء َلؿ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم وأؽمٙمؿ: 

 آيمف وؽمٙمؿ زمٗمقيمف.

 ىمام صم٣مء ذيمؽ دم ايمِمحٝمحكم: 

ِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمفِ  ـِ ايمٛمٌه َوؽَمٙمهَؿ, وَم٣مَل:  َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, فَم

٣م» شَأؽْمَٙمُؿ ؽَم٣مظمَََٜم٣م اهللهُ, َونِمَٖم٣مُر نَمَٖمَر اهللهُ ََلَ
(1)

. 

ـَ ايْمَٝمُٜمقِد, َواَْمَرَأةً »قولُ:   . شَوَرصُماًل َِم

 وومد صم٣مء ذيمؽ دم ايمِمحٝمحكم: 

ُه:  ـَ فُمَٚمَر رِض اهلل فمٛمٜمام, َأطْمػَمَ ٌَْد اهللِ زْم َأنه َرؽُمقَل اهللِ َصعمه »َمـ ضمدي٧م فَم

٥ٍم وَمْد َزَٞمَٝم٣م, هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهلُل اهللُ فمَ  َؿ ُأيِتَ زمَِٝمُٜمقِديٍّ َوهَيُقِديه َٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َؿ ضَمتهك صَم٣مَء هَيُقَد, هَمَٗم٣مَل:  ـْ َزَٞمك؟»فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ش ََم٣م ََتُِدوَن دِم ايمتهْقَراِة فَمعَم ََم

ُٙمُٜماَم  ُد ُوصُمقَهُٜماَم, َوُٞمَحٚمِّ قِّ ًَ , َوُٞمَخ٣ميمُِػ زَمكْمَ ُوصُمقِهِٜماَم, َوُيَْم٣مُف هِباَِم, وَم٣ميُمقا: ُٞم

وا شهَمْٟمسُمقا زم٣ِميمتهْقَراِة إِْن ىُمٛمُْتْؿ َص٣مِدوِمكمَ »وَم٣مَل:  ٣م هَمَٗمَرُءوَه٣م ضَمتهك إَِذا ََمرُّ , هَمَج٣مُءوا هِبَ

صْمِؿ, َووَمَرَأ ََم٣م صْمِؿ َوَوَع ايْمَٖمَتك ايمهِذي َيْٗمَرُأ َيَدُه فَمعَم آَي٥ِم ايمره ٣م, َوََم٣م  زمِآَي٥ِم ايمره زَمكْمَ َيَدهْيَ

َؿ  ـُ ؽَماَلٍم: َوُهَق ََمَع َرؽُمقِل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٌُْد اهللِ زْم َوَراَءَه٣م, هَمَٗم٣مَل يَمُف فَم

                                                           
  .(3612)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2612)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

صْمِؿ, هَمَٟمََمَر هِبِاَم َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهلُل  َتَٜم٣م آَي٥ُم ايمره هَمْع َيَدُه, هَمَرهَمَٔمَٜم٣م هَم١مَِذا حَتْ َُمْرُه هَمْٙمغَمْ

ُٜماَم, هَمَٙمَٗمْد َرَأْيُتُف فمَ  ـْ َرمَجَ ـُ فُمَٚمَر: ىُمٛم٦ُْم همِٝمَٚم ٌُْد اهللِ زْم َؿ, هَمُرمِج٣َم, وَم٣مَل فَم َٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

فِ  ًِ َج٣مَرِة زمِٛمَْٖم ـَ احْلِ شَيِٗمٝمَٜم٣م َِم
 (1)

. 

كْمِ دِم »قولُ:  ٥ُم َرصْمِؿ ايْمَٝمُٜمقِديه ِحٝمَحكْمِ »َووِمِمه ـِ فُمَٚمَر ش ايمِمه ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم َِم

 .شرِض اهلل فمٛمٜمام

ىمام دم احلدي٧م ايم٣ًمزمؼ, وصم٣مء أيًّم٣م َمـ ضمدي٧م ايمػماء زمـ فم٣مزب رِض 

 اهلل فمٛمف.

 ىمام دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ـِ فَم٣مِزٍب رِض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل:  اِء زْم َُمره فَمعَم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهلُل »َمـ ضمدي٧م ايْمػَمَ

اًم جَمْٙمُ  َؿ زمَِٝمُٜمقِديٍّ حُمَٚمه َؿ, هَمَٗم٣مَل: فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه قًدا, هَمَدفَم٣مُهْؿ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

اِِن دِم ىمَِت٣مزمُِ٘مْؿ؟» ـْ فُمَٙماَمئِِٜمْؿ, شَهَ٘مَذا ََتُِدوَن ضَمده ايمزه , وَم٣ميُمقا: َٞمَٔمْؿ, هَمَدفَم٣م َرصُماًل َِم

اِِن َأْٞمُُمُدَك زم٣ِمهلِل ايمهِذي َأْٞمَزَل ايمتهْقَراَة فَمعَم َُمقؽَمك, َأَهَ٘مَذا ََتُِد »هَمَٗم٣مَل:  وَن ضَمده ايمزه

صْمَؿ, َويَم٘مِٛمهُف ش دِم ىمَِت٣مزمُِ٘مؿْ  َك, َٞمِجُدُه ايمره َذا مَلْ ُأطْمػِمْ َٓ َأٞمهَؽ َٞمَُمْدسَمٛمِل هِبَ , َويَمْق َٓ وَم٣مَل: 

ِٔمٝمَػ َأوَمْٚمٛم٣َم  يَػ سَمَرىْمٛم٣َمُه, َوإَِذا َأطَمْذَٞم٣م ايمّمه ِ اهمِٛم٣َم, هَمُ٘مٛمه٣م إَِذا َأطَمْذَٞم٣م ايمممه ىَمُثَر دِم َأْذَ

يِػ َوايْمَقِوٝمِع,  فَمَٙمْٝمفِ  ِ ٍء ُٞمِٗمٝمُٚمُف فَمعَم ايمممه , وُمْٙمٛم٣َم: سَمَٔم٣ميَمْقا هَمْٙمٛمَْجَتِٚمْع فَمعَم َرْ ده احْلَ

                                                           
, كاللفظ (1522)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2526)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 لمسلم في صحيحو.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

صْمِؿ, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف  ْٙمَد ََمَ٘م٣مَن ايمره هَمَجَٔمْٙمٛم٣َم ايمتهْحِٚمٝمَؿ, َواجْلَ

ـْ َأضْمَٝم٣م َأَْمرَ »َوؽَمٙمهَؿ:  ُل ََم , هَمَٟمََمَر زمِِف هَمُرصِمَؿ, هَمَٟمْٞمَزَل اهلُل شَك إِْذ َأََم٣مسُمقهُ ايمٙمُٜمؿه إِِنِّ َأوه

 : ٣مِرفُمقَن دِم ايْمُ٘مْٖمرِ }فَمزه َوصَمؾه ًَ ـَ ُي ُزْٞمَؽ ايمهِذي َٓ حَيْ ؽُمقُل  ٣م ايمره َ ]اظم٣مئدة:  {َي٣م َأهيُّ

ًدا [, َيُٗمقُل: اْئُتقا حُمَٚمه 41]اظم٣مئدة:  {إِْن ُأوسمِٝمُتْؿ َهَذا هَمُخُذوهُ }[ إلَِم وَمْقيمِِف 41

ْٙمِد هَمُخُذوُه, َوإِْن َأهْمَت٣مىُمْؿ  َؿ, هَم١مِْن َأََمَرىُمْؿ زم٣ِميمتهْحِٚمٝمِؿ َواجْلَ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

صْمِؿ هَم٣مضْمَذُروا, هَمَٟمْٞمَزَل اهللُ سَمَٔم٣ملَم  ُ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل اهللُ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ }زم٣ِميمره ْ حَيْ ـْ مَل َوََم

ـْ مَلْ حَيْ }, {ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ  ُ٘مْؿ }, {ُ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل اهللُ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايمٓمه٣مظمُِقنَ َوََم ـْ مَلْ حَيْ َوََم

َٜم٣م {زماَِم َأْٞمَزَل اهللُ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ  ٣مِر ىُمٙمُّ "دِم ايْمُ٘مٖمه
 (1)

. 

  ********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ]بيان كيفية إقامة الحد على الضعيف[

ـِ ؽَمْٔمدِ ) – 1995 ـْ ؽَمِٔمٝمِد زْم ٣ٌَمَدَة َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: ىَم٣مَن زَمكْمَ  َوفَم ـِ فُم زْم

ـْ إََِم٣مئِِٜمْؿ, هَمَذىَمَر َذيمَِؽ  ؽَمْٔمٌد رِض اهلل  -َأزْمَٝم٣مسمِٛم٣َم ُرَوُْيٌِؾ َؤِمٝمٌػ, هَمَخ٧ٌََم زمَِٟمََم٥ٍم َِم

هُ »هَمَٗم٣مَل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -يمَِرؽُمقِل اهللهِ  -فمٛمف زُمقُه ضَمده هَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م ش. اْضِ

ـْ َذيمَِؽ, هَمَٗم٣مَل:  ُف َأْؤَمُػ َِم ًٓ همِٝمِف َِم٣مَئ٥ُم ؾِمْٚمَراٍخ, شُمؿه »َرؽُمقَل اهللهِ! إِٞمه طُمُذوا فِمْثَ٘م٣م

زَم٥ًم َواضِمَدةً  زُمقُه زمِِف َضْ "هَمَٖمَٔمُٙمقاش. اْضِ
 (1)

ـُ ََم٣مصَمْف,  , َوازْم لُّ
٣مئِ ًَ . َرَواُه َأمْحَُد, َوايمٛمه

ـْ اطْمُتٙمَِػ دِم وَ 
. يَم٘مِ ـٌ ًَ  (.ْصٙمِِف َوإِْرؽَم٣ميمِفِ َوإؽِْمٛم٣َمُدُه ضَم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ إٔ اذتدٚد تكاّ ع٢ً ايكٟٛ, 
 ٚع٢ً ايطعٝف, ٚنٌ عطب٘.

وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م أن فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رِض اهلل فمٛمف وصمد اَمرأة ٞمٖم٣ًمء, 

 همٟمطمر فمٛمٜم٣م احلد ومد زمرأت َمـ ٞمٖم٣ًمه٣م.

                                                           
(, كابن 212/ 2« )الكبرل»(, كالنسائي في 633ركاه أحمد )الحديث مرسل صحابي صحيح.  (1)

عجالف, فركاه عن يعقوب مرسالن بدكف (, كمحمد بن إسحاؽ قد خالف محمد بن 3862ماجو )
ذكر سعيد, أخرجو النسائي, فالصحيح أف الحديث من مراسيل أبي أمامة بن سهل بن حنيف, 
كجود النسائي المرسل, كرجحو البيهقي, كالدارقطني, على بعض الطريق الموصولة, كمراسيل أبي 

أقول من مرسل سعيد بن أمامة صحيحة؛ ألنو صحابي صغير لو رؤية, فهو مرسل صحابي, كىو 
المسيب الذم قبلو جمع من المحدثين. كالحديث يصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في 

   صحيح السنن.
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 ٕ نٝف١ٝ إقا١َ اذتد ع٢ً ايطعٝف ٚاملسٜض: بٝا
إذا ىم٣من اإلٞم٣ًمن َمريًّم٣م, أو ؤمٝمًٖم٣م, زمحٝم٧م أٞمف ٓ يًتْمٝمع أن يتحٚمؾ 

 إوم٣مَم٥م احلد فمٙمٝمف, هم١مٞمف ٓ يٗم٣مم فمٙمٝمف احلد ايمذي ُي٤م فمٙمٝمف.

ىمحد ايمزٞمك, أو ضمد ايمٗمذف, أو ضمد ذب اخلٚمر, أو نمغم ذيمؽ َمـ 

 احلدود.

وف, وإن ىم٣من ؤمٝمًٖم٣م ٓ يًتْمٝمع هم١من ىم٣من َمريًّم٣م اٞمتٓمر ضمتك يػمأ َمـ َمر

 أن يتحٚمؾ احلد, هم١مٞمف ٓ يٗم٣مم فمٙمٝمف احلد ايمذي ُي٤م فمٙمٝمف.

وإٞمام يٗم٣مم فمٙمٝمف َم٣م يًتْمٝمٔمف8 هم١من ىم٣من ومد وومع دم ايمزٞمك, هم١مٞمف حيد ضمد ايمزٞمك 

 زمام يًتْمٝمٔمف.

ىمام دم ضمدي٧م ايم٣ٌمب, هم١مٞمف ظم٣م وومع دم ايمزٞمك وهق زم٘مر, وىم٣من ؤمٝمًٖم٣م ٓ 

صمٙمدة, هم١من ضب زمٔمث٘م٣مل همٝمف َم٣مئ٥م ؾمٚمراخ,  يًتْمٝمع أن يتحٚمؾ صمٙمده َم٣مئ٥م

 َمرة واضمدة.

 هم٘م٣من ىمؾ ؾمٚمراخ دم ايمٔمث٘م٣مل يٗمقم َمٗم٣مم ايميزم٥م دم ضمد ايمزٞمك.

٣ًٌم دم هالىمف, ودم َمقسمف.   ٕٞمف رزمام أومٝمؿ فمٙمٝمف احلد َم٣مئ٥م صمٙمدة, هم٘م٣من ذيمؽ ؽمٌ

 وهق ضمده اجلٙمد ويمٝمس اظمقت.

 

 



 

 

 

 ]بيان كيفية إقامة الحد على الضعيف[

 

[383] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 . شىَم٣مَن زَمكْمَ َأزْمَٝم٣مسمِٛم٣َم ُرَوُْيٌِؾ »قولُ: 

 يمرصمؾ. سمِمٕمغم

 . شَؤِمٝمٌػ »قولُ: 

 أي ؤمٝمػ وزمف زَم٣مٞم٥م َمـ َمرض, أو ٞمحق ذيمؽ.

ـْ إََِم٣مئِِٜمؿْ »قولُ:  ٧ٌََم زمَِٟمََم٥ٍم َِم  .شهَمَخ

 أي وومع دم ايمٖمٔمؾ اخلٌٝم٧م اظمًتٗمٌح: وهق ايمزٞمك هب٣م.طم٧ٌم: 

ٌِٝمَث٣مُت }وَلذا وصػ اهلل فمز وصمؾ ايمزٞم٣مة هبذا ايمقصػ دم ومقيمف:  اخْلَ

ٌِٝمُثقَن يمِ  ٣ٌَمِت ُأويَمئَِؽ يمِْٙمَخٌِٝمثكَِم َواخْلَ ٌُقَن يمِٙمْمهٝمِّ ٣ٌَمُت يمِٙمْمهٝمٌِّكَِم َوايمْمهٝمِّ ْٙمَخٌِٝمَث٣مِت َوايمْمهٝمِّ

ْؿ ََمْٕمِٖمَرٌة َوِرْزٌق ىَمِريؿٌ  ه٣م َيُٗمقيُمقَن ََلُ ُءوَن مِم  .{َُمػَمه

 أي زٞمك زمٟمَم٥م َمـ اإلَم٣مء ايمتل ىم٣مٞم٦م فمٛمدهؿ.زمٟمَم٥م َمـ إَم٣مئٜمؿ: 

 .شهَمَذىَمَر َذيمَِؽ ؽَمْٔمٌد »قولُ: 

ة إٞمِم٣مري رِض اهلل فمٛمف, وهق َمـ طمغمة إٞمِم٣مر وهق ؽمٔمد زمـ فم٣ٌمد

 رِض اهلل فمٛمف.

 وهق ؽمٝمد اخلزرج رِض اهلل فمٛمف.

 وومد ذىمر أن اجلـ هؿ ايمذيـ ومتٙمقه.
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 ضمٝم٧م ؽمٚمع َمٛمٜمؿ يٗمقيمقن: 

 ؽمٔمـــد زمـ فمٌـــــ٣مدة ***ٞمحـ ومتٙمٛم٣م ؽمٝمد اخلـزرج 

 همٙمؿ ُٞمخــْمئ همــــ٠ماده ***ورَمٝمٛم٣مه زمًٜمٚمـــــــكم  

 (: 8556َم٣مم فمٌد ايمرزاق دم َمِمٛمٖمف زمرومؿ )ىمام أطمرج ذيمؽ اإل

٣ٌَمَدةَ  ـُ فُم ـْ وَمَت٣مَدَة وَم٣مَل: وَم٣مَم ؽَمْٔمُد زْم ـْ ََمْٔمَٚمٍر, فَم ٌُقُل شُمؿه  -رِض اهلل فمٛمف-فَم َي

٧ٌَْم َأْن ََم٣مَت  "َرصَمَع هَمَٗم٣مَل:  صَِمُد دِم ـَمْٜمِري ؾَمْٝمًئ٣م هَمَٙمْؿ َيْٙم َٕ  . "إِِنِّ 

ُـّ هَمَٗم٣ميُمقا:   هَمٛم٣َمضَمْتُف اجْلِ

 يمنيع[]ايمٌحر ا

ـْزَرِج  ٌَـــ٣مَدةْ  ***وَمَتْٙمٛم٣َم ؽَمٝمَِّد اخْلَ ـَ فُم  ؽَمْٔمَد زْم

ْٜمَٚمــكْمِ  ًَ  هَمَٙمْؿ ُٞمْخْمِْئ هُم٠َماَدُه  ***َوَرََمْٝمٛم٣َمُه زمِ

وومد ىم٣من إٞمِم٣مر أمجٔمقا فمعم زمٝمٔمتف يمٙمخالهم٥م, ضمتك صم٣مء أزمق زم٘مر ايمِمديؼ 

أن  رِض اهلل فمٛمف, وفمٚمر زمـ اخلْم٣مب رِض اهلل فمٛمف, ووومع زمٝمٛمٜمام َم٣م وومع َمـ

 اخلالهم٥م دم ومريش.

 ىمام صم٣مء ذيمؽ دم صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

َأنه »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِِضَ اهللهُ فَمٛمَْٜم٣م, َزْوِج ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ: 

ٛمِْح, ًُّ وَم٣مَل: إؽِْماَمفِمٝمُؾ  - َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, ََم٣مَت َوَأزُمق زَمْ٘مٍر زم٣ِميم

َيُٗمقُل: َواهللهِ ََم٣م ََم٣مَت َرؽُمقُل اهللهِ -رِض اهلل فمٛمف-هَمَٗم٣مَم فُمَٚمُر  -َئْمٛمِل زم٣ِميمَٔم٣ميمِٝم٥َِم 
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ٓه َذاَك,  َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, وَم٣ميم٦َْم: َووَم٣مَل فُمَٚمُر: َواهللهِ ََم٣م ىَم٣مَن َيَٗمُع دِم َٞمْٖمِز إِ

ٌَْٔمثَٛمهُف اهللهُ ـه َأْيِدَي ِرصَم٣مٍل َوَأْرصُمَٙمُٜمْؿ, هَمَج٣مَء َأزُمق زَمْ٘مٍر َويَمَٝم ـْ  ", هَمَٙمَٝمْٗمَْمَٔم هَمَ٘مَُمَػ فَم

٦ٌَْم ضَمٝم٣ًّم 
ل, ؿمِ ٌهَٙمُف, وَم٣مَل: زمَِٟمِِب َأْٞم٦َم َوُأَمِّ َؿ  هَمَٗم َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

٣م  َوََمٝمًِّت٣م, َوايمهِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه َٓ ُيِذيُٗمَؽ اهللهُ َ اظمَْقسَمَتكْمِ َأزَمًدا, شُمؿه طَمَرَج هَمَٗم٣مَل: َأهيُّ

َؿ َأزُمق زَمْ٘مٍر صَمَٙمَس فُمَٚمُر. هَمَحِٚمَد اهللهَ َأزُمق زَمْ٘مٍر  احَل٣ميمُِػ فَمعَم ِرؽْمٙمَِؽ, هَمَٙمامه سَمَ٘مٙمه

ًدا َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهؿَ  ٌُُد حُمَٚمه ـْ ىَم٣مَن َئْم ًدا  َوَأشْمٛمَك فَمَٙمْٝمِف, َووَم٣مَل: َأٓ ََم هَم١مِنه حُمَٚمه

ٌُُد اهللهَ هَم١مِنه اهللهَ ضَملٌّ َٓ َيُٚمقُت, َووَم٣مَل:  ـْ ىَم٣مَن َئْم ُْؿ }وَمْد ََم٣مَت, َوََم إِٞمهَؽ ََمٝم٦ٌِّم َوإهِنه

ؽُمُؾ }[, َووَم٣مَل: 91]ايمزَمر:  {ََمٝمُِّتقنَ  ٌْٙمِِف ايمرُّ ـْ وَم ٓه َرؽُمقٌل وَمْد طَمَٙم٦ْم َِم ٌد إِ َوََم٣م حُمَٚمه

ـْ َيُيه اهللهَ  َأهَم١مِْن ََم٣مَت َأوْ  ٌَْٝمِف هَمَٙم ـْ َيٛمَْٗمٙم٤ِْم فَمعَم فَمِٗم ٌُْتْؿ فَمعَم َأفْمَٗم٣مزمُِ٘مْؿ َوََم وُمتَِؾ اْٞمَٗمَٙم

ـَ  ٣مىمِِري [, وَم٣مَل: هَمٛمََُم٨َم ايمٛمه٣مُس 144]آل فمٚمران:  {ؾَمْٝمًئ٣م َوؽَمَٝمْجِزي اهللهُ ايمُمه

٣ٌَمَدةَ  ـِ فُم ٌُْ٘مقَن, وَم٣مَل: َواصْمَتَٚمَٔم٦ِم إَْٞمَِم٣مُر إلَِم ؽَمْٔمِد زْم دِم -رِض اهلل فمٛمف- َي

ؽَمِٗمٝمَٖم٥ِم زَمٛمِل ؽَم٣مفِمَدَة, هَمَٗم٣ميُمقا: َِمٛمه٣م َأَِمغٌم َوَِمٛمُْ٘مْؿ َأَِمغٌم, هَمَذَه٤َم إيَِمْٝمِٜمْؿ َأزُمق زَمْ٘مٍر, 

ُؿ هَمَٟمؽْمَ٘مَتُف َأزُمق  اِح, هَمَذَه٤َم فُمَٚمُر َيَتَ٘مٙمه ـُ اجَلره ٌَْٝمَدَة زْم ـُ اخَلْمه٣مِب, َوَأزُمق فُم َوفُمَٚمُر زْم

ٓه َأِنِّ وَمْد َهٝمهْٟمُت ىَماَلًَم٣م وَمْد  زَمْ٘مٍر, َوىَم٣مَن فُمَٚمرُ  َيُٗمقُل: َواهللهِ ََم٣م َأَرْدُت زمَِذيمَِؽ إِ

َؿ َأزْمَٙمَغ ايمٛمه٣مِس,  َؿ َأزُمق زَمْ٘مٍر هَمَتَ٘مٙمه ٌُْٙمَٕمُف َأزُمق زَمْ٘مٍر, شُمؿه سَمَ٘مٙمه ٌَٛمِل, طَمُِمٝم٦ُم َأْن َٓ َي َأفْمَج

ـُ إََُمَراُء َوَأْٞمُتُؿ ايم ـُ اظمُٛمِْذِر: َٓ َواهللهِ هَمَٗم٣مَل دِم ىَماَلَِمِف: َٞمْح ٣ٌَمُب زْم ُقَزَراُء, هَمَٗم٣مَل ضُم

َٓ َٞمْٖمَٔمُؾ, َِمٛمه٣م َأَِمغٌم, َوَِمٛمُْ٘مْؿ َأَِمغٌم, هَمَٗم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر: َٓ, َويَم٘مِٛمه٣م إََُمَراُء, َوَأْٞمُتُؿ 
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٣ٌَمئُِمقا فُمٚمَ  ٣مزًم٣م, هَم ًَ ْؿ َأضْم َر, َأْو َأزَم٣م ايمُقَزَراُء, ُهْؿ َأْوؽَمُط ايمَٔمَرِب َداًرا, َوَأفْمَرهُبُ

ٌُّٛم٣َم  َٞم٣م, َوَأضَم ٣ٌَمئُِمَؽ َأْٞم٦َم, هَمَٟمْٞم٦َم ؽَمٝمُِّدَٞم٣م, َوطَمغْمُ اِح, هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر: زَمْؾ ُٞم ـَ اجَلره ٌَْٝمَدَة زْم فُم

َؿ, هَمَٟمطَمَذ فُمَٚمُر  ٣ٌَمَئَمُف,  -رِض اهلل فمٛمف-إلَِم َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه زمَِٝمِدِه هَم

٣ٌَمَدَة, هَمَٗم٣مَل فُمَٚمرُ َوزَم٣مَئَمُف ايمٛمه  ـَ فُم  -رِض اهلل فمٛمف -٣مُس, هَمَٗم٣مَل وَم٣مئٌِؾ: وَمَتْٙمُتْؿ ؽَمْٔمَد زْم

"وَمَتَٙمُف اهللهُ 
 (1)

. 

 ش. -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -يمَِرؽُمقِل اهللهِ »قولُ: 

 رهمع إَمقر إلم ورم إَمر. فيُ:

٣ًٌم, يم٘مٛمف يمٔمٙمف رهمع ذيمؽ يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم  ويمق ؽمؼم يم٘م٣من إَمر ؿمٝم

 آيمف وؽمٙمؿ يمٙمٖمتقى, أو ٞمحق ذيمؽ َمـ إَمقر.

هُ »هَمَٗم٣مَل: "قولُ:  زُمقُه ضَمده  . "شاْضِ

 أي أومٝمٚمقا فمٙمٝمف ضمد ايمزٞمك, وهق َم٣مئ٥م صمٙمدة8 ٕٞمف ىم٣من زم٘مًرا مل حيِمـ زمٔمد.

ـْ َذيمَِؽ »قولُ:   ُف َأْؤَمُػ َِم  .شهَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ! إِٞمه

 د أن يٗم٣مم فمٙمٝمف.أي أن ىم٣من ؤمٝمًٖم٣م ئمجز فمـ حتٚمؾ احل

ًٓ »هَمَٗم٣مَل: "قولُ:   . "شطُمُذوا فِمْثَ٘م٣م

وهق ايمٔمذق, وىمؾ نمِمـ َمـ أنمِم٣مٞمف يًٚمك ؾمٚمراخ, وهق ايمٔمث٘م٣مل: 

 ايمذي فمٙمٝمف ايمٌن.

                                                           
 .(2558)في صحيحو  البخارمأخرجو اإلماـ  (1)
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هق ايمتٚمر ايمرؿم٤م, وهق ايمذي يًٚمك فمٛمدٞم٣م زم٣ميمرؿم٤م, أو وايمٌن: 

 زم٣مظمٛم٣مصػ.

 .شهمِٝمِف َِم٣مَئ٥ُم ؾِمْٚمَراخٍ »قولُ: 

 ـ َمـ أنمِم٣من ايمٔمذق.هق ؿمرف ايمٔمث٘م٣مل, أو نمِموايمُمٚمراخ: 

زَم٥ًم َواضِمَدةً »قولُ:  زُمقُه زمِِف َضْ  ش. شُمؿه اْضِ

َٓ }وهذا همٝمف َمٔمٛمك ومقل اهلل فمز وصمؾ :  ْب زمِِف َو َوطُمْذ زمَِٝمِدَك ِوْٕمًث٣م هَم٣مْضِ

اٌب  ُف َأوه ٌُْد إِٞمه ٣م َوصَمْدَٞم٣مُه َص٣مزمًِرا ٞمِْٔمَؿ ايْمَٔم ٛم٧َْم إِٞمه  .{حَتْ

ٛمف, أٞمف أومًؿ فمعم اَمرأسمف وذيمؽ ٕن أيقب فمٙمٝمف ايمًالم همٝمام ذىمر فم

 يمٝمجٙمدهن٣م َم٣مئ٥م صمٙمدة, همٟمَمر اهلل فمز وصمؾ زمٟمن يٟمطمذ وٕمًث٣م.

 (: 7/76قاٍ اذتافغ ابٔ نجري زمح٘ اهلل تعاىل يف تفطريٙ )
ٛم٧َْم }َووَمْقيُمُف:  ْب زمِِف َوٓ حَتْ  .{َوطُمْذ زمَِٝمِدَك ِوْٕمًث٣م هَم٣مْضِ

اَلُم ىَم٣مَن وَمْد نمَ  ًه ِّم٤َم فَمعَم َزْوصَمتِِف َوَوصَمَد فَمَٙمْٝمَٜم٣م دِم َوَذيمَِؽ َأنه َأيُّقَب فَمَٙمْٝمِف ايم

 َأَْمٍر هَمَٔمَٙمْتُف. 

٣مُه هَماَلََمَٜم٣م فَمعَم َذيمَِؽ َوضَمٙمَِػ إِْن وِمٝمَؾ:  ٌٍْز هَمَٟمؿْمَٔمَٚمْتُف إِيه ٣م زمُِخ ٣َم زَم٣مفَم٦ْم َوِٖمغَمهَتَ إهِنه

زَمٛمهَٜم٣م َِم٣مَئ٥َم صِمْٙمَدٍة.   ؾَمَٖم٣مُه اهللهُ يَمَٝمْيِ

ـَ َووِمٝمَؾ:  ٣ٌَمِب. يمَِٕمغْمِ َذيمَِؽ َِم ؽَْم ْٕ  ا
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٥ِم  مْحَ ٥ِم َوايمره ْدََم٥ِم ايمته٣مَمه هَمَٙمامه ؾَمَٖم٣مُه اهللهُ َوفَم٣مهَم٣مُه ََم٣م ىَم٣مَن صَمَزاُؤَه٣م ََمَع َهِذِه اخْلِ

ِب.  ْ ٣مِن َأْن سُمَٗم٣مزَمَؾ زم٣ِميميه ًَ ضْم َٖمَٗم٥ِم َواإْلِ  َوايمُمه

ٚمراخ-هَمَٟمهْمَت٣مُه اهللهُ فَمزه َوصَمؾه َأْن َيْٟمطُمَذ ِوْٕمًث٣م  ٝمِف َِم٣مَئ٥ُم وَمِّمٝم٤ٍم همِ -َوُهَق: ايمُمِّ

ـْ ضِمٛمْثِِف َوَوذَم زمِٛمَْذِرِه َوَهَذا  زَم٥ًم َواضِمَدًة َووَمْد زَمّرت َيِٚمٝمٛمُُف َوطَمَرَج َِم ٣م زمِِف َضْ هُبَ هَمَٝمْيِ

َٗمك اهللهَ َوَأَٞم٣مَب إيَِمْٝمِف.  ـِ اسمه ـَ ايْمَٖمَرِج َواظمَْْخَرِج ظمَِ  َِم

َذا وَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم:  ٣م َوصَمْدَٞم٣مُه َص٣مزمِ }َوَِلَ اٌب إِٞمه ُف َأوه ٌُْد إِٞمه  . {ًرا ٞمِْٔمَؿ ايْمَٔم

ُف  اٌب }َأشْمٛمَك اهللهُ سَمَٔم٣ملَم فَمَٙمْٝمِف َوََمَدضَمُف زمَِٟمٞمه ُف َأوه ٌُْد إِٞمه ٣مع َُمٛمِٝم٤ٌم  {ٞمِْٔمَؿ ايْمَٔم َأْي: َرصمه

َذا وَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم:  َٓ }َوَِلَ ـْ ضَمْٝم٧ُم  َٔمْؾ يَمُف خَمَْرصًم٣م َوَيْرُزوْمُف َِم ـْ َيتهِؼ اهللهَ َُيْ ٤ُم  َوََم ًِ َت  {حَيْ

 [.9, 9]ايمْمهاَلِق: 

َْياَمِن  ْٕ ٣مئَِؾ دِم ا ًَ َي٥ِم ايْمَ٘مِريَٚم٥ِم فَمعَم ََم ْٔ ِذِه ا ـَ ايْمُٖمَٗمَٜم٣مِء هِبَ َووَمِد اؽْمَتَدله ىَمثغٌِم َِم

َه٣م َوَأطَمُذوَه٣م زمُِٚمْٗمَتَّم٣مَه٣م.   َونَمغْمِ

 ْ ـْ َذيمَِؽ, َووَم٣ميُمقا: مَل ـَ ايْمُٖمَٗمَٜم٣مِء َِم ٣مَرَة َوََمٛمََٔم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم ُأطْمَرى َِم ٦ٌُْم َأنه ايمَْ٘مٖمه  َيْث

َص يَمُف دِم َذيمَِؽ, َووَمْد  اَلُم, هَمٙمَِذيمَِؽ َرطمه ًه ِع َأيُّقَب فَمَٙمْٝمِف ايم وفَم٥ًم دِم َذْ ىَم٣مَٞم٦ْم ََممْمُ

٣مَرِة. ٥َم زم٣ِميْمَ٘مٖمه َُمه ْٕ  قا َأنْمٛمَك اهللهُ َهِذِه ا
 ش. هَمَٖمَٔمُٙمقا»قولُ: 

ًٓ َٕمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝم  ف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.أي همٔمٙمقا ذيمؽ اَمتث٣م
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 (: 2/419قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ـُ ايْمَ٘مٌغُِم ايمهِذي َيُ٘مقُن فَمَٙمْٝمِف َأنْمَِم٣مٌن ِصَٕم٣مٌر َوُهَق َواظمَُْراُد ُهٛم٣َم زم٣ِميْمُٔمْثَ٘م٣مِل:  ايْمُٕمِْم

نَْمَِم٣منِ  ْٕ ـْ سمِْٙمَؽ ا ك ؾِمْٚمَراطًم٣م. يمِٙمٛمهْخِؾ ىَم٣ميْمُٔمٛمُْٗمقِد يمِْٙمِٔمٛم٤َِم, َوىُمؾُّ َواضِمٍد َِم ٚمه ًَ  ُي

ِدي٧ِم  َٓ ُيْمِٝمُؼ إوَم٣مََم٥َم َودِم احْلَ ـْ ىَم٣مَن َؤِمٝمًٖم٣م ظمََِرٍض َوَٞمْحِقِه َو َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأنه ََم

ـْ نَمغْمِ سَمْ٘مَراٍر  َتِٚمُٙمُف جَمُْٚمقفًم٣م َدهْمَٔم٥ًم َواضِمَدًة, َِم دِّ فَمَٙمْٝمِف زم٣ِمظمُْْٔمَت٣مِد8 ُأوِمٝمَؿ فَمَٙمْٝمِف زماَِم حَيْ احْلَ

ِب  ْ اَمِهغُم. يمِٙميه  , َِمْثُؾ ايْمُٔمْثُ٘مقِل َوَٞمْحُقُه. َوإلَِم َهَذا َذَه٤َم اجْلَ

.وَم٣ميُمقا:  دِّ ـْ احْلَ اَمِريِخ يمَِٝمَٗمَع اظْمَْٗمُِمقُد َِم ٣ٌَمِذَ اظمَْْحُدوُد مَجِٝمَع ايمُمه َٓ زُمده َأْن ُي  َو

فُ َووِمٝمَؾ:  8 هَم١مِٞمه ؼُّ ٣ٌَمِذْ مَجِٝمَٔمُف, َوُهَق احْلَ ْ ُي ُٙمْؼ اهللهُ ايْمَٔمَث٣مىمِٝمَؾ  ُُيِْزُئ َوإِْن مَل ْ َْخْ مَل

 . ًة إلَم مَت٣َمِم َِم٣مَئ٥ٍم وَمطُّ طَمِر فُمُرًو٣م َُمٛمَْتمِمَ ْٔ  ََمِْمُٖمقهَم٥ًم ىُمؾه َواضِمٍد إلَم صَمْٛم٤ِم ا

ُة ىُمؾِّ فُمقٍد َِمٛمَْٜم٣م.  ٣ٌَمَذَ ْٞمتَُِم٣مِر َيْٚمَتٛمُِع َُم ِٓ  َوََمَع فَمَدِم ا

, َأْو زَمْرٍد8  هَم١مِْن ىَم٣مَن اظمَِْريُض ُيْرصَمك َزَواُل ََمَرِوِف, ُة ضَمرٍّ َأْو طِمٝمَػ فَمَٙمْٝمِف ؾِمده

دُّ فَمَٙمْٝمِف إلَم َزَواِل ََم٣م َْخ٣َمُف. َر احْلَ  قا ُأطمِّ
  ********** 
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]بيان كيفية إقامة الحد على من فعل عمل قوم  

 لوط, وعلى من وقع على بهيمة[

ـِ ) – 1996 ٌه٣مٍس َوفَم ـِ فَم صعم اهلل فمٙمٝمف  -ٛمهٌِله َأنه ايم ;َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم ازْم

ـْ َوصَمْدمُتُقُه َئْمَٚمُؾ فَمَٚمَؾ وَمْقِم يُمقٍط, هَم٣موْمُتُٙمقا ايْمَٖم٣مفِمَؾ َواظمَْْٖمُٔمقَل »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ََم

ٌَِٜمٝمَٚم٥مَ  ـْ َوصَمْدمُتُقُه َووَمَع فَمعَم هَبِٝمَٚم٥ٍم, هَم٣موْمُتُٙمقُه َواوْمُتُٙمقا ايْم شزمِِف, َوََم
(1)

ُد  . َرَواُه َأمْحَ

َْرزَمَٔم٥ُم, وَ  ْٕ ٓه َأنه همِٝمِف اطِْمتاَِلهًم٣مَوا  (. ِرصَم٣ميُمُف َُمَقشمهُٗمقَن, إِ

 *******************************الشرح:

ؽم٣مق اظمِمٛمػ رمحف اهلل سمٔم٣ملم هذا احلدي٧م يمٌٝم٣من ىمٝمٖمٝم٥م إوم٣مَم٥م احلد فمعم َمـ 

 همٔمؾ فمٚمؾ ومقم يمقط, وأن ضمده ايمٗمتؾ.

 وىمذيمؽ يمٌٝم٣من ىمٝمٖمٝم٥م إوم٣مَم٥م احلد فمعم َمـ وومع فمعم هبٝمٚم٥م.

 ؤمٝمػ مل يث٦ٌم. واحلدي٧م

                                                           
(, كابن 1265(, كالترمذم )233/ 2(, كالنسائي )2253(, كأبو داكد )266/ 1ركاه أحمد ) (1)

كلهم من طريق عمرك بن أبي عمرك, عن عكرمة, عن ابن عباس رضي اهلل عنهما (, 1651ماجو )
قاؿ الحافظ في بو. كفي ركاية عمرك نبن أبي عمرك عن عكرمة مناكير, كقد أنكر عليو الحديث. 

كاستنكره النسائي. قاؿ اإلماـ البخارم كقد سئل عن ىذا الحديث: "ركل عن عكرمة التلخيص: 
شيء من ذلك أنو سمع من عكرمة". كما في العلل للترمذم.  كىذا مناكير, كلم يذكر في 

الحديث في الحقيقة حديثاف جمعهما الحافظ ىنا األكؿ حديث عمل قـو لوط, كىو المخرج 
ىنا, كالثاني حديث الوقوع على البهيمة كىو عندىم أيضا. كسند األكؿ ىو سند الثاني, كفيو 

لحديث قاؿ فيو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في عمرك بن أبي عمرك, كىو حسن الحديث. كا
 صحيح السنن: حسن صحيح, كفي بعضها قاؿ: صحيح.
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 بٝإ نٝف١ٝ إقا١َ اذتد ع٢ً َٔ فعٌ عٌُ قّٛ يٛط: 
 احلدي٧م همٝمف أن َمـ همٔمؾ فمٚمؾ ومقم يمقط, وهق ايمٙمقاط أن ضمده هق ايمٗمتؾ.

 وهذا إَمر ومد اسمٖمؼ فمٙمٝمف ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ.

 َمع أن ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ اطمتٙمٖمقا دم ىمٝمٖمٝم٥م ايمٗمتؾ.

 (: 421-2/419ىل يف ايطبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعا
ـْ َوصَمْدمُتُقُه إيَمْخ  َٓ دِم وَمْقيمِِف َوََم ِدي٧ِم مَجِٝمِٔمِف  طْمتاَِلَف دِم احْلَ ِٓ ـَم٣مِهُرُه َأنه ا

 هَمَٗمْط. 

ٌُقِت  وًم٣م, َوُهَق خُمَْتٙمٌِػ دِم شُم ٌه٣مٍس َُمَٖمره ـِ فَم ـْ ازْم ِدي٧َم وَمْد ُرِوَي فَم َوَذيمَِؽ َأنه احْلَ

 َ ْٕ ـْ ا : ىُمؾِّ َواضِمٍد َِم ـِ  َْمَرْي

ُل:  َوه ْٕ ْ٘مُؿ ا ٣م احْلُ ٌَغْمٍ َأَمه ـِ صُم ـْ ضَمِدي٧ِم ؽَمِٔمٝمِد زْم ٌَْٝمَٜمِٗملُّ َِم ُف وَمْد َأطْمَرَج ايْم هَم١مِٞمه

ٌه٣مٍس  ـِ فَم ـْ ازْم :  دِم ايْمٌِْ٘مِر ُيقصَمُد فَمعَم ايمٙمُّقؿمِٝمه٥ِم وَم٣مَل: -رِض اهلل فمٛمٜمام-َوجُم٣َمِهٍد فَم

 ."ُيْرصَمُؿ "

ُف ومَ  ٌَُع "٣مَل: َوَأطْمَرَج فَمٛمُْف َأٞمه ٣م شُمؿه ُيتْ ًً ََمك زمِِف َُمٛمَ٘مه ُيٛمْٓمَُر َأفْمعَم زمِٛم٣َمٍء دِم ايْمَٗمْرَي٥ِم هَمغُمْ

َج٣مَرةَ   ."احْلِ

٣م ايمثه٣مِِن:  ٌه٣مٍس َوَأَمه ـِ فَم ـْ ازْم ـْ َأِِب َذرٍّ فَم َديَم٥َم فَم ـِ هَبْ ـْ فَم٣مِصِؿ زْم ُف َأطْمَرَج فَم -هَم١مِٞمه

ـْ ايمهِذي يَ -رِض اهلل فمٛمٜمؿ ُف ؽُمئَِؾ فَم ٌَِٜمٝمَٚم٥َم وَم٣مَل: : َأٞمه  ."َٓ ضَمده فَمَٙمْٝمفِ "ْٟميِت ايْم
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ـْ َرؽُمقِل اهللهِ  ُف يَمْٝمَس فِمٛمَْدُه ؽُمٛمه٥ٌم همِٝمِٜماَم فَم طْمتاَِلُف فَمٛمُْف َدله َأٞمه ِٓ َصعمه  -هَمَٜمَذا ا

َؿ  َؿ زم٣ِمصْمتَِٜم٣مِدِه, ىَمَذا وِمٝمَؾ دِم زَمَٝم٣مِن َوصْمِف وَمقْ -اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه اَم سَمَ٘مٙمه ِل اظْمَُِمٛمِِّػ , َوإِٞمه

 إنه همِٝمِف اطْمتاَِلهًم٣م.

َٟميَمَت٣مِن:  ًْ ِدي٧ُم همِٝمِف ََم  َواحْلَ

ُولَم  " ْٕ ُف اْرسَمَ٘م٤َم ىَمٌغَِمًة َودِم : "ا َٓ َرْي٤َم َأٞمه ـْ فَمِٚمَؾ فَمَٚمَؾ وَمْقِم يُمقٍط َو همِٝمَٚم

 ضُمْ٘مِٚمَٜم٣م َأوْمَقاٌل:

ُل  " َوه ْٕ اِِن وِمَٝم٣مؽًم٣م فَمَٙمٝمْ : "ا ُف حُيَدُّ ضَمده ايمزه ٍم َأٞمه ٍم دِم هَمْرٍج حُمَره ِف زمَِج٣مَِمِع إياَلِج حُمَره

. ٣مهمِِٔملُّ َٙمِػ, َوإيَِمْٝمِف َرصَمَع ايمُمه َٙمِػ َواخْلَ ًه ـْ ايم ٥ِم, َومَج٣َمفَم٥ٍم َِم ٣مَدِويه  َوَهَذا وَمْقُل اَْلَ

ٙمِ  ًْ ًٓ هَماَل َيٛمَْتِٜمُض فَمعَم إزَم٣مضَم٥ِم َدِم اظمُْ ِدي٧ِم زمَِٟمنه همِٝمِف ََمَٗم٣م ـْ احْلَ  ِؿ.َوافْمَتَذُروا فَم

٣مِق  حْلَ ٥ٌم إِلِ َْوَص٣مَف ايمهتِل مَجَُٔمقَه٣م وصمٔمٙمقه٣م فِمٙمه ْٕ َٓ َْخَْٖمك َأنه َهِذِه ا ُف  ٓه َأٞمه إ

ٝمهتَِٜم٣م. َٓ َديمِٝمَؾ فَمعَم فِمٙمِّ َٞمك  َقاِط زم٣ِميمزِّ  ايمٙمِّ

 .ُيْٗمَتُؾ ايْمَٖم٣مفِمُؾ َواظمَْْٖمُٔمقُل زمِِف حُمَِْمٛمَكْمِ ىَم٣مَٞم٣م َأْو نَمغْمَ حُمَِْمٛمَكْمِ : "َوايمثه٣مِِن  "

 . ٣مهمِِٔملِّ  يمِْٙمَحِدي٧ِم اظمَْْذىُمقِر, َوُهَق يمِٙمٛمه٣مِسِ َووَمِديُؿ وَمْقرَمْ ايمُمه

َوىَم٣مَن ؿَمِريَٗم٥ُم ايْمُٖمَٗمَٜم٣مِء َأْن َيُٗمقيُمقا دِم ايْمَٗمْتِؾ همِْٔمٌؾ َومَلْ ُيٛمَْ٘مْر, هَمَ٘م٣مَن إمْج٣َمفًم٣م ؽِمٝمهاَم 

٣م.-رِض اهلل فمٛمٜمام-ََمَع سَمْ٘مِريِرِه ََمَع َأِِب زَمْ٘مٍر َوفَمقِمٍّ  ُِهَ  َونَمغْمِ

٤َم دِم اظمَْٛم٣َمِر:  اِه٤ِم إلَم َهَذا ََمَع ُوُوقِح َديمِٝمٙمِِف يَمْٖمًٓم٣م َوزُمُٙمقنِمِف َوسَمَٔمجه ٥ِم ايمذه ـْ وِمٙمه َِم

 إلَم ضَمدٍّ ُئْمَٚمُؾ زمِِف ؽَمٛمًَدا.
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ُف اصْمَتَٚمَع َرْأُي َأْصَح )ايمثه٣ميم٧ُِم(:  ٌَْٝمَٜمِٗملُّ َأٞمه ُف حُيَْرُق زم٣ِميمٛمه٣مِر, هَمَٟمطْمَرَج ايْم ٣مِب َأٞمه

َؿ  -َرؽُمقِل اهللهِ  ِريِؼ ايْمَٖم٣مفِمِؾ َواظْمَْٖمُٔمقِل زمِِف, َوهمِٝمِف  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه فَمعَم حَتْ

٥ٌم َودِم إؽْمٛم٣َمِدِه إْرؽَم٣مٌل.   وِمِمه

 : ٣مهمُِظ اظمُْٛمِْذِريُّ َٙمَٖم٣مِء َأزُمق زَم٘مْ َووَم٣مَل احْلَ ـْ اخْلُ ٍر ضَمَرَق ايمٙمُّقؿمِٝمه٥َم زم٣ِميمٛمه٣مِر َأْرزَمَٔم٥ٌم َِم

ٌِْد اظمَْٙمِِؽ. ـُ فَم زَمغْمِ َوِهَُم٣مُم زْم ـُ ايمزُّ ٌُْد اهللهِ زْم ـُ َأِِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َوفَم يُؼ َوفَمقِمُّ زْم دِّ  ايمِمِّ

ازمُِع(:  َج٣مَرَة. )َوايمره ٌَُع احْلِ ٣م شُمؿه ُيْت ًً ـْ َأفْمعَم زمِٛم٣َمٍء دِم ايْمَٗمْرَي٥ِم َُمٛمَ٘مه ُف ُيْرََمك زمِِف َِم َأٞمه

ـْ فَمقِمٍّ  ٌَْٝمَٜمِٗملُّ فَم ٌه٣مٍس  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  - َرَواُه ايْم ـِ فَم ـْ ازْم َم فَم َرِِضَ اهللهُ  -َوسَمَٗمده

 قا.-فَمٛمُْٜماَم 
 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

وايمِمحٝمح أن ايمٙمقؿمل يٗمتؾ, وي٘مقن ومتٙمف: إَم٣م زم٣ميمرصمؿ, أو زم٣ميمٗمتؾ 

 زم٣ميمًٝمػ, أو زمٟمي آيم٥م سمنع دم ومتٙمف وٓ حيِمؾ يمف سمٔمذي٤م همٝمٜم٣م.

ص٣مص, ىمام هق اظمٔمٚمقل دم زمالدٞم٣م ايمٝمٚمٛمٝم٥م دم أىمثر ضمتك وإن ومتؾ زم٣ميمر

 ايمٗمِم٣مص.

همٙمق أَمر زمف ورم إَمر أن يٗمتؾ زم٣ميمرص٣مص, هم١مٞمف يٗمتؾ زم٣ميمرص٣مص, وي٘مقن 

 ومد ؿمٌؼ همٝمف ضم٘مؿ اهلل فمز وصمؾ.

ٕٞمف مل يٟمِت همٝمف ٞمص شم٣مزم٦م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أٞمف 

 يرصمؿ, ىمام دم ايمثٝم٤م ايمزاِن اظمحِمـ.
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: اؽمتدل زمام أوومٔمف اهلل فمز وصمؾ دم فمذاب ومقم رصمؿ يمٙمقؿملوَمـ وم٣مل زم٣ميم

يمقط فمٙمٝمف ايمًالم, ضمٝم٧م أن اهلل فمز وصمؾ رهمٔمٜمؿ, شمؿ ٞم٘مًٜمؿ, وصمٔمؾ ايمٗمري٥م 

 سمٛمزل فمٙمٝمٜمؿ.

وأَم٣م ومتؾ ايمٙمقؿمل زم٣محلرق, همٗمد شم٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف 

 وؽمٙمؿ ايمٛمٜمل فمـ ايمتٔمذي٤م زم٣ميمٛم٣مر, ىمام ؽمٌؼ َمٔمٛم٣م زمٝم٣من ذيمؽ.

ـْ َيِِمُٙمقا إيَِمْٝمَؽ هَمَٟمْهِ }ز وصمؾ : يٗمقل اهلل فم ٣م ُرؽُمُؾ َرزمَِّؽ يَم وَم٣ميُمقا َي٣م يُمقُط إِٞمه

ٌَُٜم٣م ََم٣م  ُف َُمِِمٝم ٓه اَْمَرَأسَمَؽ إِٞمه َٓ َيْٙمَتِٖم٦ْم َِمٛمُْ٘مْؿ َأضَمٌد إِ ْٝمِؾ َو ـَ ايمٙمه زمَِٟمْهٙمَِؽ زمِِٗمْْمٍع َِم

ٌُْح زمَِٗمرِ  ٌُْح َأيَمْٝمَس ايمِمُّ ْؿ إِنه ََمْقفِمَدُهُؿ ايمِمُّ هَمَٙمامه صَم٣مَء َأَْمُرَٞم٣م صَمَٔمْٙمٛم٣َم  *ي٤ٍم َأَص٣مهَبُ

ٝمٍؾ ََمْٛمُّمقٍد  ـْ ؽِمجِّ ََم٥ًم فِمٛمَْد  *فَم٣ميمَِٝمَٜم٣م ؽَم٣مهمَِٙمَٜم٣م َوَأَْمَْمْرَٞم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م ضِمَج٣مَرًة َِم قه ًَ َُم

ٌَِٔمٝمدٍ  ـَ ايمٓمه٣مظمكَِِم زمِ  . {َرزمَِّؽ َوََم٣م ِهَل َِم

 (: 342 -4/440قاٍ اذتافغ ابٔ نجري زمح٘ اهلل تعاىل يف تفطريٙ )
ْٚمِس.  {هَمَٙمامه صَم٣مَء َأَْمُرَٞم٣م}ُٗمقُل سَمَٔم٣ملَم: يَ   َوىَم٣مَن َذيمَِؽ فِمٛمَْد ؿُمُٙمقِع ايمُمه

 َوِهَل وَمْرَيُتُٜمُؿ ايْمَٔمٓمِٝمَٚم٥ُم َوِهَل ؽَمُدوم َوَُمَٔم٣مَِمَٙمُتَٜم٣م.  {صَمَٔمْٙمٛم٣َم فَم٣ميمَِٝمَٜم٣م}

ك }, ىَمَٗمْقيمِِف: {ؽَم٣مهمَِٙمَٜم٣م} ٣مَه٣م ََم٣م نَمُمه , 69ايمٛمهْجِؿ:] {]َواظم٠ُْْمسَمِٖمَ٘م٥َم َأْهَقى* هَمَٕمُمه

64 .] 

ـْ َأْي:  ٝمؾٍ "َأَْمَْمَرَٞم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م ضِمَج٣مَرًة َِم ـْ  "ؽِمجِّ َوِهَل زم٣ِميْمَٖم٣مِرؽِمٝمه٥ِم: ضِمَج٣مَرٌة َِم

ٌه٣مٍس  ـُ فَم ُه. -رِض اهلل فمٛمٜمام-ؿمكٍِم, وَم٣ميَمُف ازْم  َونَمغْمُ
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ـْ َووَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ:  َجُر, وَ  "ؽَمْٛمٍؽ "َأْي َِم  . َوُهَق ايمْمِّكمُ   "ىمِْؾ "َوُهَق احْلَ

طُْمَرى:  ْٕ َي٥ِم ا ْٔ ـْ ؿمِكمٍ }َووَمْد وَم٣مَل دِم ا اِرَي٣مِت: {ضِمَج٣مَرًة َِم [. َأْي: 99]ايمذه

٥ًم ؾَمِديَدًة.  َتْحَجَرًة وَمِقيه ًْ  َُم

٥ٌم.َووَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ:   ََمُْمِقيه

٥ٌٌَم. َووَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ:  ٥ٌم ُصْٙم ٌُقطَم٥ٌم وَمِقيه  ََمْْم

 : ٌَُخ٣مِريُّ ِديُد "ؽِمجٝمؾ"َووَم٣مَل ايْم كٌم َواضِمٌد, : ايمُمه ٝمٌؾ َوؽِمجِّ ايْمَ٘مٌغُِم. ؽِمجِّ

ُم َوايمٛمُّقُن ُأطْمَت٣مِن.   ايماله

ٌة يمَِذيمَِؽ.وَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ:  {ََمٛمُّْمقدٍ }َووَمْقيُمُف:  اَمِء, َأْي: َُمَٔمده ًه  ََمٛمُّْمقَدٌة دِم ايم

٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ َأْي:  {ََمٛمُّْمقدٍ }َووَم٣مَل آطَمُروَن:  ٌَُع زَمْٔمُّمَٜم٣م زَمْٔمًّم٣م دِم ُٞمُزوَِلَ  .َيْت

ََم٥مً }َووَمْقيُمُف:  قه ًَ ٣م, ىُمؾُّ ضَمَجٍر  {َُم َأْي َُمْٔمٙمَٚم٥م خَمُْتقََم٥ًم, فَمَٙمْٝمَٜم٣م َأؽْماَمُء َأْصَح٣مهِبَ

 َم٘متقب فمٙمٝمف اؽمؿ ايمذي يٛمزل فمٙمٝمف.

٣م,  ه٣م ضَمْقَُلَ وِمكَم دِم ايْمُٗمَرى مِم ٌََٙمِد, َوفَمعَم اظمَُْتَٖمرِّ ٣َم َٞمَزيَم٦ْم فَمعَم َأْهِؾ ايْم َوَذىَمُروا َأهنه

ٌَْٝمٛم٣َم أَ  َٗمَط هَم ًَ اَمِء هَم ًه ـَ ايم ُث, إِْذ صَم٣مَءُه ضَمَجٌر َِم ضَمُدُهْؿ َيُ٘مقُن فِمٛمَْد ايمٛمه٣مِس َيَتَحده

ـْ ؽَم٣مئِِر ايْمٌاَِلِد, ضَمتهك  َج٣مَرُة َِم ٌَُٔمُٜمُؿ احْلِ َرُه, هَمَتْت ـْ زَمكْمِ ايمٛمه٣مِس, هَمَدَمه فَمَٙمْٝمِف َِم

ٌَْؼ َِمٛمُْٜمْؿ َأضَمٌد. ـْ آطِمِرِهْؿ هَمَٙمْؿ َي  َأْهَٙمَ٘مْتُٜمْؿ فَم
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ضمٜمؿ  -فمٙمٝمف ايمًالم -َأطَمَذ صمػميُؾ َووَم٣مَل جُم٣َمِهٌد:  ـْ َهْ وَمْقَم يُمقٍط َِم

اَمِء ُٞم٣ٌمح  ًه َٙمُٜمْؿ زمَِٚمَقاؾِمٝمِٜمْؿ َوَأَْمتَِٔمتِِٜمْؿ, َوَرهَمَٔمُٜمْؿ ضَمتهك ؽَمِٚمَع َأْهُؾ ايم َوُدوِرِهْؿ, مَحَ

 ىماَِلهِبِْؿ شُمؿه َأىْمَٖمَٟمُهْؿ. 

َٙمُٜمْؿ فَمعَم طَمَقادِم َووَم٣مَل:  .  َوىَم٣مَن مَحَ ـِ َْيَٚم ْٕ  صَمٛم٣َمضِمِف ا

َل ََم٣م ؽَمَٗمَط َِمٛمَْٜم٣م ؾُمذاهن٣م. وَم٣مَل: ٌََٜم٣م ىَم٣مَن َأوه  قا َوظمَه٣م وَمَٙم
 ثِ قاٍ اذتافغ زمح٘ اهلل تعاىل: 

ِئَط  ـَ ايْمُٔمَٙماَمِء إلَِم َأنه ايماله ٣مهمِِٔملُّ دِم وَمْقٍل فَمٛمُْف َومَج٣َمفَم٥ٌم َِم ََم٣مُم ايمُمه َوَذَه٤َم اإْلِ

ِدي٧ِم. ُيْٗمَتُؾ, ؽَمَقاٌء ىَم٣منَ  َذا احْلَ , فَمَٚماًل هِبَ ـٍ  حُمَِْمٛم٣ًم َأْو نَمغْمَ حُمَِْم

ٌَع  ـْ ؾَم٣مِهٍؼ, وُيت ُف ُيْٙمَٗمك َِم ُف اهللهُ إلَِم َأٞمه ََم٣مُم َأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َرمِحَ َوَذَه٤َم اإْلِ

ٌَْح٣مَٞمُف َوسَمَٔم٣ملَم َأفْمَٙمُؿ زم٣ِم َج٣مَرِة, ىَماَم هُمِٔمَؾ اهللهُ زمَِٗمْقِم يُمقٍط, َواهللهُ ؽُم َقاِب.زم٣ِمحْلِ  قا يمِمه
 ثِ قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل: 

:١َُّ ِٝٗ ِٔ َأَت٢ َب ََ  ُِ  بٝإ ُحِه
َٟميَم٥ُم ايمثه٣مٞمَِٝم٥ُم(:  ًْ ِريِؿ َذيمَِؽ, َوَأنه ضَمده )اظمَْ ِدي٧ُم فَمعَم حَتْ ـْ َأسَمك هَبِٝمَٚم٥ًم, َدله احْلَ همِٝمَٚم

ـْ َيْٟمسمِٝمَٜم٣م وَمْتُٙمُف.   ََم

٣مهمِِٔملُّ  ِدي٧ُم وُمْٙم٦م زمِِف.  َوإيَِمْٝمِف َذَه٤َم ايمُمه  دِم َأطِمغِم وَمْقيَمْٝمِف, َووَم٣مَل: إْن َصحه احْلَ

َٞمك وِمَٝم٣مؽًم٣م  ُف َُي٤ُِم ضَمدُّ ايمزِّ ٣مهمِِٔملُّ دِم وَمْقٍل يَمُف َأٞمه ـْ ايْمَٗم٣مؽِمِؿ َوَذَه٤َم ايمُمه َوُرِوَي فَم

اِِن.  فَمعَم ايمزه
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ُد َوايمٛمه٣مِسُ َونَمغْمُ  ٌٍَؾ َواظم٠َُْميه ـُ ضَمٛمْ ُد زْم ُر هَمَٗمْط إْذ يَمْٝمَس َوَذَه٤َم َأمْحَ ُف ُئَمزه ُهْؿ إلَم َأٞمه

 زمِِزًٞمك. 

َؿ همِٝمِف زماَِم فَمَرهْم٦م.  ِدي٧ُم وَمْد سَمَ٘مٙمه  َواحْلَ

, َوإلَِم َذيمَِؽ َذَه٤َم فَمقِمٌّ  َٓ ٌَِٜمٝمَٚم٥ِم ََمْٟمىُمقيَم٥ًم ىَم٣مَٞم٦ْم َأْو  َوَدله فَمعَم ُوصُمقُب وَمْتِؾ ايْم

٣مهمِِٔملِّ  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -  .َووَمْقُل ايمُمه

ٌه٣مسٍ  ـِ فَم زْم ِٓ ٌَِٜمٝمَٚم٥ِم؟ وَم٣مَل: : -رِض اهلل فمٛمٜمام -َووِمٝمَؾ  ََم٣م ؽَمِٚمْٔم٦م "ََم٣م ؾَمْٟمُن ايْم

ـْ َرؽُمقِل اهللهِ  َؿ  -َِم ـْ َأَرى  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه
ُف ىُمِرَه َأْن »دِم َذيمَِؽ ؾَمْٝمًئ٣م َويَم٘مِ َأٞمه

٣م زَمْٔمَد  ِٚمَٜم٣م َأْو ُيٛمَْتَٖمَع هِبَ ـْ حَلْ  ."شَذيمَِؽ ايْمَٔمَٚمؾِ  ُي٠ْمىَمَؾ َِم

َقاِب:  ُف وَم٣مَل دِم اجْلَ ٣م ََم٣م هَمَٔمَؾ. َوُيْرَوى َأٞمه ٣َم سُمَرى هَمُٝمَٗم٣مُل: َهِذِه ايمهتِل هَمَٔمَؾ هِبَ  إهنه

َٓ َُي٤ُِم وَمْتُٙمَٜم٣م. ُف  ُف ُيْ٘مَرُه َأىْمُٙمَٜم٣م هَمَٓم٣مِهُرُه َأٞمه ٛمَِٖمٝمه٥ُم إلَم َأٞمه ٥ُم َواحْلَ ٣مَدِويه ٦ٌَْم اَْلَ  َوَذَه

: وَم٣مَل اخلَْ  ِدي٧ُم َهَذا َُمَٔم٣مَرٌض زمِٛمَْٜمٝمِِف ْمه٣مِِبُّ َؿ  -احْلَ ـْ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه فَم

ٓه ظمَِْٟمىَمَٙم٥ٍم.  َٝمَقاِن8 إ  وَمْتِؾ احْلَ

 : ُف َأَراَد فُمُٗمقزَمَتُف زمَِٗمْتٙمَِٜم٣م إْن ىَم٣مَٞم٦ْم يَمُف َوِهَل ََمْٟمىُمقيَم٥ٌم وَم٣مَل اظمَْْٜمِديُّ هَمُٝمْحَتَٚمُؾ َأٞمه

ًٔم٣م زَمكْمَ  َِديمه٥ِم.مَجْ ْٕ  قا  ا
 قاٍ أبٛ ستُد ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

 ايمِمحٝمح أن َمـ أسمك ايمٌٜمٝمٚم٥م, أٞمف ٓ يٗمتؾ, وٓ سمٗمتؾ ايمٌٜمٝمٚم٥م أيًّم٣م.
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ويم٘مٛمف ئمزر ىمام ذه٤م إلم ذيمؽ اإلَم٣مم أمحد رمحف اهلل سمٔم٣ملم8 ٕٞمف ارسم٘م٤م 

 ىمٌغمة ىم٣ٌمئر ايمذٞمقب, وفمٓمٝمٚم٥م َمـ فمٓم٣مئؿ أشم٣مم.

 رم أَمر اظمًٙمٚمكم إصٙمح, واهلل اظمًتٔم٣من.همٝمٔمزر دم هذا ايمٖمٔمؾ, زمام يراه وا

 وومد اٞمتمم دم هذا إي٣مم زمام يٗم٣مل همٝمٜمؿ: اظمثٙمٝم٥م.

ايمٙمقؿم٥م, أو ايمذيـ ئمٚمٙمقن فمٚمؾ ومقم يمقط, أو وايمِمقاب أن يٗم٣مل همٝمٜمؿ: 

 ٞمحق ذيمؽ َمـ إيمٖم٣مظ ايمتل سم٘مقن همٝمٜم٣م زصمر ظمثؾ ه٠مٓء ايمُمذاذ.

 ن فمٙمٝمف.همٝمٜم٣م َتقيز يمٙم٣ٌمؿمؾ ايمذيـ هؿ يٚمُمقهم١من ىمٙمٚم٥م اظمثٙمٝم٥م: 

ويمق أن ضم٘م٣مم اظمًٙمٚمكم وم٣مَمقا فمٙمٝمٜمؿ: زم٣ميمٗمتؾ, أو زم٣ميمتٛم٘مٝمؾ, زمام شم٦ٌم فمـ 

 ايمًٙمػ ايمِم٣ميمح روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ8 يمٗمؾ ذيمؽ ايممم ايمٔمٓمٝمؿ.

 هم١من ايمٙمقؿمل ممًقخ ايمٖمْمرة, وهق أؽمقأ َمـ ايمزاٞمٝم٥م ايمتل سمٖمٔمؾ ايمٖم٣مضمُم٥م.

ايمٙمقؿمل "وومد ىم٣من ؾمٝمخٛم٣م اإلَم٣مم َمٗمٌؾ زمـ ه٣مدي رمحف اهلل سمٔم٣ملم يٗمقل: 

 ."قأ َمـ ايمٗمح٥ٌمأؽم

أي أٞمف أؽمقأ َمـ اظمرأة ايمزاٞمٝم٥م ايمتل سمٖمٔمؾ ايمٖم٣مضمُم٥م َمع ايمٛم٣مس8 ٕن اظمرأة 

طمٙمٗم٦م وَمـ ؿمٌٝمٔمتٜم٣م ايمُمٜمقة دم همرصمٜم٣م, إٓ أهن٣م همٔمٙمتٜم٣م زم٣محلرام, ومل سمِمػم فمـ 

 ذيمؽ ضمتك يٝمن اهلل فمز وصمؾ َل٣م زمزوج زم٣محلالل.

 فمز وصمؾ. همٙمٝمس َمـ ؿمٌٝمٔمتف أٞمف ُي٠مسمك دم دزمره وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهللأَم٣م ايمٙمقؿمل: 
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وإٞمام ؿمٌع ايمرصم٣مل أهنؿ هؿ ايمذيـ يٟمسمقن ايمٛم٣ًمء دم همروصمٜمؿ, ويم٘مـ زمام 

أضمؾ اهلل فمز وصمؾ َلؿ َمـ ايمزواج ايمِمحٝمح ايمذي ي٘مقن زمٚمٜمر, وزمٔمٗمد, وَم٣م 

 إلم ذيمؽ.

هم٣ميمٙمقؿمل ومد نمغم طمٙمٗمتف ايمتل طمٙمٗمٜم٣م اهلل فمز وصمؾ يمف, وأهمًد همْمرسمف زمٖمٔمٙمف 

 هذا.

٣مم زمـ فمٌد اظمٙمؽ, أو فمٌد اهلل وومد ذىمر أن أضمد طمٙمٖم٣مء زمٛمل أَمٝم٥م, ويمٔمٙمف هُم

زمـ َمروان, ظم٣م ذىمر فمٛمد ايمٙمقاط, أٞمف وم٣مل: يمق مل يذىمر اهلل فمز وصمؾ ايمٙمقاط دم 

 ايمٗمرآن َم٣م صدومٛم٣م, أن رصماًل ُيٖمٔمؾ زمف َم٣م ُيٖمٔمؾ زم٣مظمرأة.

همٜمذا إَمر َمًتٗمٌح ي٠مدي إلم ومٙم٥م احلٝم٣مء, وإلم ؤمػ اإليامن, وإلم 

 ٥م, وإلم ؤمػ ايمرصمقيم٥م.ؤمػ ايمٌٜم٣مء, وإلم َمًخ ايمٖمْمرة, وإلم ايمدي٣مشم

ويِمغم ص٣مضمٌف ايمذي ُيٖمٔمؾ زمف ؽمٌٜمٙماًل: ٓ َمروءة همٝمف, وٓ ىمراَم٥م, وٓ 

ؾمج٣مفم٥م, وٓ ٞمٌؾ8 زمؾ هق َمـ أطمس احلٝمقاٞم٣مت طمٙمٗم٥م, زمؾ هق َمـ أطمس 

 أٞمقاع احلٝمقاٞم٣مت طمٙمٗم٥م.

همٝمج٤م فمعم اظمًٙمٚمكم أن يتٗمقا اهلل فمز وصمؾ, وُي٤م فمٙمٝمٜمؿ ايمتحذير 

ـ هذا إَمر ايمٖم٣مؽمد ايمذي دفم٣م إيمٝمف ايمُمديد َمـ هذا إَمر اظمًتٗمٌح, وَم

 ايم٘مٖم٣مر, وسمٛمٚمر إيمٝمف أوزم٣مَم٣م ذيمؽ ايمرصمؾ اظمخذول.

 وهق ىم٣من َمـ أهؾ اإلؽمالم, شمؿ ارسمد فمعم فمٗمٌٝمف إلم ايمٛمٌماٞمٝم٥م.
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سمقلم رئ٣مؽم٥م أَمري٘م٣م, شمؿ أصٌح يدفمق إلم هذه ايمٖمتٛم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م, وإلم هذا 

 إَمر ايمٗمٌٝمح.

ٚم٥م فمـ زمالدٞم٣م اإلؽمالَمٝم٥م, همٛمًٟمل اهلل فمز وصمؾ أن يرهمع هذه ايمٖمتٛم٥م ايمٔمٓمٝم

 وأن يدهمع فمـ ايمٌالء.

وسمتٔمج٤م ظم٣م َتد ايمٛم٣مس يٌ٘مقن, ويُم٘مقن, مم٣م يِمٝمٌٜمؿ َمـ إَمراض, 

وَمـ ايمُمدة, وَمـ ايمٗمحط, وهذه زم٤ًٌم ايمذٞمقب, وزم٤ًٌم اظمٔم٣مص, ايمتل 

 يٖمٔمٙمٜم٣م ايمٛم٣مس.

 همٛمًٟمل اهلل فمز وصمؾ ايمًالَم٥م وايمٔم٣مهمٝم٥م َمـ ذيمؽ.

  ********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 والتغريب[ ]بيان حكم الضرب

ـِ ) – 1997 ـِ فُمَٚمَر َوفَم ِله »َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم: ازْم صعم اهلل فمٙمٝمف  -َأنه ايمٛمٌه

َب  -وؽمٙمؿ  َب. َوَأنه فُمَٚمَر َضَ َب َونَمره َب َوَأنه َأزَم٣م زَمْ٘مٍر َضَ َب َونَمره َضَ

َب  شَونَمره
(1)

ٓه َأٞمه  , َوِرصَم٣ميُمُف شمَِٗم٣مٌت, إِ َِمِذيُّ ْ  (.ُف اطْمُتٙمَِػ دِم َرهْمِٔمِف, َوَووْمِٖمفِ . َرَواُه ايمؼمِّ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ إٔ ايتػسٜب ٚايٓفٞ يف إقا١َ 
 اذتدٚد ع٢ً ايصاْٞ مل ٜٓطذ.

 وأٞمف ضم٘مؿ شم٣مزم٦م فمعم َم٣م سمٗمدم َمٔمٛم٣م زمٝم٣مٞمف. 

زاِن يمٝمس زمقاصم٤م, ويم٘مـ ويم٘مـ ايمتٕمري٤م وايمٛمٖمل زمٔمد إوم٣مَم٥م احلد فمعم ايم

 يرصمع دم ذيمؽ يمٙمٚمِمٙمح٥م ايمممفمٝم٥م اظمتحٗمٗم٥م ايمذي يراه٣م وارم أَمر اظمًٙمٚمكم.

وأن ايمٛم٣ًمء ٓ سمٕمري٤م َلـ, وٓ ٞمٖمل8 إٓ إذا ىم٣مٞم٦م َمع ذي حمرم حيٖمٓمٜم٣م مم٣م 

ومد يٗمع هب٣م, وومد يي هب٣م, ويٗمقم فمعم ؾمٟمهن٣م8 ٕن اظمرأة ؤمٝمٖم٥م, وإذا نمرزم٦م, 

 ٕفمٓمؿ.أو ٞمٖمٝم٦م, رزمام ضمِمؾ َل٣م ايممم ا

 : بٝإ إٔ ايٓفٞ قد صح  عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ

 وومد صح فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمٛمٖمل.

                                                           
صح موقوفنا بذكر أبي بكر كبذكر عمر الحديث صحيح بدكف ذكر النبي صلى اهلل عليو كسلم.  (1)

 كسنده صحيح,, كال«. كأف عمر ضرب كغرب»(, كزاد: 1228رضي اهلل عنهما. ركاه الترمذم )
 كقف من كقفو. كاهلل أعلم. -كىو ثقات-يضر من رفعو 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

رواه أزمق هريرة, وزيد زمـ طم٣ميمد اجلٜمٛمل, وفم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م, رِض اهلل 

 فمٛمٜمؿ, ىمام سمٗمدم َمٔمٛم٣م دم إضم٣مدي٧م ايم٣ًمزمٗم٥م.

 ىمام صم٣مء ذيمؽ دم ايمِمحٝمحكم: 

اَُم وَم٣مَٓ:  َمـ ضمدي٧م ـِ طَم٣ميمٍِد اجُلَٜمٛمِلِّ َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, َأهنه َأِِب ُهَرْيَرَة, َوَزْيِد زْم

ـَ إفَْمَراِب َأسَمك َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل » إِنه َرصُماًل َِم

ٓه وَمَّمْٝم٦َم رِم زمِ  ٘مَِت٣مِب اهللهِ, هَمَٗم٣مَل اخَلِْمُؿ أطَمُر: َوُهَق َأهْمَٗمُف اهللهِ, َأْٞمُُمُدَك اهللهَ إِ

َِمٛمُْف, َٞمَٔمْؿ هَم٣موْمِض زَمْٝمٛمَٛم٣َم زمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ, َوْأَذْن رِم, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف 

ٝمًٖم٣م فَمعَم َهَذا, هَمَزَٞمك زم٣ِمَْمَرَأسمِفِ  ًِ ُت َوؽَمٙمهَؿ: وُمْؾ, وَم٣مَل: إِنه ازْمٛمِل ىَم٣مَن فَم , َوإِِنِّ ُأطْمػِمْ

َٟميْم٦ُم َأْهَؾ ايمِٔمْٙمِؿ,  ًَ صْمَؿ, هَم٣مهْمَتَدْي٦ُم َِمٛمُْف زماِِمَئ٥ِم ؾَم٣مٍة, َوَويمِٝمَدٍة, هَم َأنه فَمعَم ازْمٛمِل ايمره

صْمَؿ,  اَم فَمعَم ازْمٛمِل صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم َوسَمْٕمِري٤ُم فَم٣مٍم, َوَأنه فَمعَم اَْمَرَأِة َهَذا ايمره وِِن َأٞمه هَمَٟمطْمػَمُ

َؿ: هَمَٗم٣مَل َرؽُم  وَْمِّمكَمه زَمْٝمٛمَُ٘ماَم »قُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َٕ َوايمهِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه 

, َوفَمعَم ازْمٛمَِؽ صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم, َوسَمْٕمِري٤ُم فَم٣مٍم, انْمُد َي٣م  زمِ٘مَِت٣مِب اهللهِ, ايمَقيمِٝمَدُة َوايمَٕمٛمَُؿ َردٌّ

همَ  َٜم٣مُأَٞمْٝمُس إلَِم اَْمَرَأِة َهَذا, هَم١مِِن افْمؼَمَ هَم٦ْم, ش٦ْم هَم٣مْرمُجْ , وَم٣مَل: هَمَٕمَدا فَمَٙمْٝمَٜم٣م, هَم٣مفْمؼَمَ

٣م َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, هَمُرمِج٦َْم  "هَمَٟمََمَر هِبَ
(1)

. 

 

 

                                                           
 .(1528)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,3832)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 وىمام صم٣مء ذيمؽ دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

٣مَِم٦ِم رِض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وَم٣مَل رَ  ـِ ايمِمه ٣ٌَمَدَة زْم ؽُمقُل اهلِل َصعمه َمـ ضمدي٧م فُم

َؿ:  ـه ؽَمٌِٝماًل, ايْمٌِْ٘مُر »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه طُمُذوا فَمٛمِّل, طُمُذوا فَمٛمِّل, وَمْد صَمَٔمَؾ اهللُ ََلُ

صْمؿُ  شزم٣ِميْمٌِْ٘مِر صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم َوَٞمْٖمُل ؽَمٛم٥ٍَم, َوايمثهٝم٤ُِّم زم٣ِميمثهٝم٤ِِّم صَمْٙمُد َِم٣مَئ٥ٍم, َوايمره
(1)

. 

 (: 2/421عاىل يف ايطبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل ت
ٌَْٝمَٜمِٗملُّ َأنه فَمٙمِٝم٣ًّم  ِة إلَم ": -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -َوَأطْمَرَج ايْم ٌٌَْمَ ـْ ايْم صَمَٙمَد َوَٞمَٖمك َِم

ةِ  ٌٌَْمَ ـْ ايْمُ٘مقهَم٥ِم إلَم ايْم  . "ايْمُ٘مقهَم٥ِم َوَِم

ُف ؽَم٣موَمُف اظمَُِْمٛمِّ  ِٗمٝمُؼ َذيمَِؽ دِم ايمتهْٕمِري٤ِم, َوىَمَٟمٞمه َم حَتْ ـْ َزفَمَؿ َوسَمَٗمده ا فَمعَم ََم ُػ َردًّ

َخ ايمتهْٕمِري٤ِم. ًْ  قا َٞم
  ********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

]بيان النهي عن التشبه بالنساء من الرجال, وعن 

 التشبه بالرجال من النساء[

ـِ ) – 1991 ٌه٣مٍس َوفَم ـِ فَم ـَ َرؽُمقُل اهللهِ » :َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل ازْم صعم  -يَمَٔم

٣مِء, َووَم٣مَل: اظمُْ  -اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ًَ ـَ ايمٛمِّ اَلِت َِم صمِّ ؼَمَ
صَم٣مِل, َواظمُْ ـَ ايمرِّ َخٛمهثكَِم َِم

ـْ زُمُٝمقسمُِ٘مؿْ » شَأطْمِرصُمقُهْؿ َِم
(1)

ٌَُخ٣مِريُّ   (.. َرَواُه ايْم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ ايبعد عٔ ايفنت, ٚعٔ 
 اط.َطببات ايص٢ْ, ٚايًٛ

 ويمٌٝم٣من إطمراج اظمخٛمثكم َمـ ايمرصم٣مل َمـ زمكم ايمٛم٣ًمء.

 بٝإ املساد َٔ املدٓجني: 
 هؿ اظمتُمٌٜمكم َمـ ايمرصم٣مل زم٣ميمٛم٣ًمء دم َمُمٝمتٜمـ ونمغم ذيمؽ.اظمخٛمثكم: 

 بٝإ املساد باملرتدالت: 
هـ اظمتُمٌٜم٣مت َمـ ايمٛم٣ًمء زم٣ميمرصم٣مل دم َمُمتٝمٜمؿ, ودم نمغم اظمؼمصمالت: 

 ذيمؽ.

 

 

 
                                                           

 .(5822)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 ٚاذتدٜح فٝ٘ قص١:
 صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: ىمام دم 

َمـ ضمدي٧م ُأمه ؽَمَٙمَٚم٥َم رِض اهلل فمٛمٜم٣م أهن٣م وم٣ميم٦م: َأنه ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف 

ٌَْد  ٌِْد اهللهِ َأطِمل ُأمِّ ؽَمَٙمَٚم٥َم: َي٣م فَم ٌَْٝم٦ِم خُمَٛمه٧ٌم, هَمَٗم٣مَل يمَِٔم َؿ ىَم٣مَن فِمٛمَْدَه٣م َودِم ايم َوؽَمٙمه

٣َم سُمْٗمٌُِؾ اهللهِ, إِْن هَمَتَح  اهللهُ يَمُ٘مْؿ نَمًدا ايمْمه٣مئَِػ, هَم١مِِنِّ َأُديمَُّؽ فَمعَم زمِٛم٦ِْم نَمْٝماَلَن, هَم١مهِنه

َؿ:  ـه َه٠ُمَِٓء »زمَِٟمْرزَمٍع َوسُمْدزمُِر زمَِثاَمٍن, هَمَٗم٣مَل ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َٓ َيْدطُمَٙم

ـه   ش.فَمَٙمْٝمُ٘م

ٌِْد اهللهِ:  ـِ زَمْْمٛمَِٜم٣م, هَمِٜمَل سُمْٗمٌُِؾ سُمٗمْ  "وَم٣مَل َأزُمق فَم ٌُِؾ زمَِٟمْرزَمٍع َوسُمْدزمُِر, َئْمٛمِل َأْرزَمَع فُمَ٘م

ٝمَْم٥ٌم  ٣َم حُمِ هَنه
ِٕ ـِ إَْرزَمِع,  , َووَمْقيُمُف: َوسُمْدزمُِر زمَِثاَمٍن, َئْمٛمِل َأؿْمَراَف َهِذِه ايمُٔمَ٘م ـه هِبِ

َٗم٦ْم.  ٌَكْمِ ضَمتهك حَلِ ٛمْ  زم٣ِمجْلَ

 ْ اَم وَم٣مَل زمَِثاَمٍن, َومَل ْ َيُٗمْؾ  َوإِٞمه ُف مَل َٞمه ِٕ َيُٗمْؾ زمَِثاَمٞمَِٝم٥ٍم, َوَواضِمُد إؿَْمَراِف, َوُهَق َذىَمٌر, 

"شَماَمٞمَِٝم٥َم َأؿْمَراٍف 
(1)

. 

 (: 422-2/421قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
َث٥ٍم اؽْمؿُ اظمَُْخٛمهثكَِم:  ٣مِء اظمُْْٔمَجَٚم٥ِم هَمٛمُقٍن هَمُٚمَثٙمه ُع خُمَٛمه٧ٍم زم٣ِمخْلَ ََمْٖمُٔمقٍل َأْو اؽْمُؿ  مَجْ

 هَم٣مفِمٍؾ َرَوى هِباَِم. 

ـُ َِمٛمُْف  ْٔم َؿ  -ايمٙمه َه٣م.فَمعَم َُمْرسَم٘م٤ِِم اظمَْْٔمِِمَٝم٥ِم:  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه  َدله فَمعَم ىمػَِمِ

                                                           
 .(6888)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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َْمٛم٣َم. ْٞمَُم٣مَء ىَماَم وَمده ٣ٌَمَر َواإْلِ طْم َتِٚمُؾ اإْلِ  قا َوُهَق حَيْ
 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

 ي إَم٣م أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ْخػم فمٛمٜمام زمٟمٞمف َمٙمٔمقن.أ

 أو أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يدفمق فمٙمٝمف زم٣ميمٙمٔمٛم٥م.

وىمالُه٣م ؾمديد فمعم َمـ هذا هق وصٖمف, ٕن دفم٣مء ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمًتج٣مب.

ٙمؿ فمٛمٜمؿ زم٣ميمٙمٔمٛم٥م, وىمذيمؽ ٕن إطم٣ٌمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽم

 قا هم١مٞمام هق َمـ زم٣مب ايمقضمل إيمٝمف.
 ثِ قاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: 

صَم٣مِل:  ـْ ايمرِّ ٣مِء دِم ضَمَرىَم٣مسمِِف َوىَماَلَِمِف َونَمغْمِ َواظمَُْخٛمه٧ُم َِم ًَ ٌهَف زم٣ِميمٛمِّ ـْ سَمَُم اظمَُْراُد زمِِف ََم

٣مِء.  ًَ ٥ِم زم٣ِميمٛمِّ َُُمقِر اظمُْْخَتِمه ْٕ ـْ ا  َذيمَِؽ َِم

ـْ  تِِف. َواظمَُْراُد ََم ـْ طِمْٙمَٗمتِِف َوصِمٌِٙمه ـْ ىَم٣مَن َذيمَِؽ َِم َٓ ََم َؼ زمَِذيمَِؽ,  ٙمه  خَتَ

٣مءِ  ًَ ـْ ايمٛمِّ اَلِت َِم صمِّ ؼَمَ
غُمُه دِم َواظمَُْراُد زم٣ِمظمُْ ًِ صَم٣مِل َهَ٘مَذا َوَرَد سَمْٖم ٌَِّٜم٣مُت زم٣ِميمرِّ : اظمَُْتَُم

 ضَمِدي٧ٍم آطَمَر َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُود.

ِريؿِ  ٣مِء َوزم٣ِميْمَٔمْ٘مِس.  َوَهَذا َديمِٝمٌؾ فَمعَم حَتْ ًَ صَم٣مِل زم٣ِميمٛمِّ ٌُِّف ايمرِّ  سَمَُم

ُف َووِمٝمَؾ:  َٞمه ِٕ ـِ فَمعَم ايمتهْحِريِؿ8  ْٔم يَم٥َم يمِٙمه َٓ َؿ  -َٓ َد ىَم٣مَن  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

٣مِء.  ًَ طُمقِل فَمعَم ايمٛمِّ  َيْٟمَذُن دِم اظمَُْخٛمهثكَِم زم٣ِميمدُّ
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ـْ ؽَمِٚمَع َِمٛمُْف وَ  اَم َٞمَٖمك ََم ـْ ىَم٣مَن يَمُف إْرزَم٥ٌم هَمُٜمَق َوإِٞمه ٓه ََم ـَ يَمُف إ
َٓ هَمْمِ ْصَػ اظمَْْرَأِة زماَِم 

صَْمٛمٌَِٝمه٥ِمز ْٕ ٌُِّع َأْوَص٣مِف ا صَْمِؾ سَمَت ِٕ 

ًٗم٣م.)وُمْٙم٦م(:  ٙمُّ َٓ خَتَ ـْ َأِذَن يَمُف ِصَٖم٥ٌم يَمُف طِمْٙمَٗم٥ًم  َتِٚمُؾ َأنه ََم  حَيْ

ـُ ايمتِّكِم:  ـْ اْٞمَتَٜمك َهَذا. َووَم٣مَل ازْم ٣م ََم صَم٣مِل إلَم َأْن َأَمه ـْ ايمرِّ ٣مِء َِم ًَ ٌُِّف زم٣ِميمٛمِّ دِم ايمتهَُم

ـِ  َذْي ْحَؼ هَم١مِنه َِلَ ًُّ ٣مِء إلَم َأْن سَمَتَٔم٣مؿَمك ايم ًَ ـْ ايمٛمِّ صَم٣مِل َِم ُي٠ْمسَمك دِم ُدزُمِرِه َوزم٣ِميمرِّ

ـْ مَلْ َيِِمْؾ إلَم َذيمَِؽ.  ه ْقِم َوايْمُٔمُٗمقزَم٥ِم َأؾَمده مِم ـْ ايمٙمه ٛمَْٖمكْمِ َِم  ايمِمِّ

صَم٣مِل دِم ُدزُمِرِه هَمُٜمَق ايمهِذي ؽَمَٙمَػ ضُمْ٘مُٚمُف      َأَمه )وُمْٙم٦م(:  ـْ ايمرِّ ـْ ُي٠ْمسَمك َِم ٣م َِم

٣ًٌم.  قا وَمِري
وٓ إيمف إٓ اهلل اٞمتمم ايمتخٛم٧م دم هذا ايمزَم٣من: دم ايمتاميؾ, ودم ايم٘مالم, ودم 

 احلالوم٥م, اؽمتخدام زمٔمض اظمٛم٣مىمغم, وىمذيمؽ اؽمتخدام زمٔمض أدوات ايمتجٚمٝمؾ.

 ٔمقن فمٗمغمهتؿ فمعم ىمثغم َمـ ايمٔمٗمالء.وأصٌح ه٠مٓء اظمخٛمثكم يرهم

 دم هذه إي٣مم َم٣م يًٚمك زمرئٝمس ضم٘مقَم٥م إؿمٖم٣مل, ضم٘مقَم٥م ؽمٝمئ٥م.

 َم٣م وم٣مَم٦م يمٛم٣م ضم٘مقَم٥م ايم٘م٣ٌمر, وإذا زمٔمٜمؿ ُئمٙمقن يمٛم٣م ضم٘مقَم٥م ايمِمٕم٣مر.

رصمؾ ٓ يٖمرق زمٝمٛمف وزمكم اظمرأة, إٓ إذا أطمػم ايمٛم٣مـمر إيمٝمف أٞمف رصمؾ, وَمع 

 ذيمؽ ُئمٙمقٞمف ممثاًل حل٘مقَم٥م ايمُم٣ٌمب.

دفمقة يمٙمُم٣ٌمب إلم ايمت٘من, وإلم ايمتخٛم٧م, وإلم ايمٖم٣ًمد, وإلم همٜمذه 

 اإلهم٣ًمد.
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همٙمٝم٘مـ ايمٛم٣مس دم ضمذر ودم زمٔمد فمـ ايمدَمٗمراؿمٝم٥م, ويمٝم٘مقٞمقا دم زمٔمد فمـ 

 ايمٔمٙمامٞمٝم٥م, وفمـ ايمٔمقظم٥م, ويمٝم٘مقٞمقا زمام يًٚمك ايمٝمقم زم٣محل٘مقَم٥م اظمدٞمٝم٥م.

 وىمؾ هذا َمـ ايممم ايمذي يراد زمف إهم٣ًمد ؾم٣ٌمب ورصم٣مل اظمًٙمٚمكم.

فمز وصمؾ ايمًالَم٥م وايمٔم٣مهمٝم٥م َمـ هذه ايمممور, وَمـ هذه ايمٖمتـ  ٞمًٟمل اهلل

 ايمٔمٓمٝمٚم٥م.

   ********** 
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ـْ ) – 1991 صعم  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  -َأِِب ُهَرْيَرَة َوفَم

٣م َمَ »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ُدوَد, ََم٣م َوصَمْدسُمْؿ ََلَ شْدهَمًٔم٣ماْدهَمُٔمقا احْلُ
 (1)

ـُ  . َأطْمَرصَمُف ازْم

 (.ََم٣مصَمْف, َوإؽِْمٛم٣َمُدُه َؤِمٝمٌػ 

                                                           
( كفي إسناده إبراىيم بن الفضل المخزكمي كىو 3626ركاه ابن ماجو ) ديد الضعف.الحديث ش (1)

 شديد الضعف.
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٣مىمُِؿ: َوَأطْمَرصَمُف ) – 1999 , َواحْلَ َِمِذيُّ ْ ـْ ضَمِدي٧ِم ايمؼمِّ َرِِضَ اهللهُ  فَم٣مئَُِم٥مَ َِم

ٙمِِٚمكَم ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ »فَمٛمَْٜم٣م زمَِٙمْٖمِظ:  ًْ ـِ اظمُْ ُدوَد فَم شاْدَرُأوا احْلُ
 (1)

. َوُهَق َؤِمٝمٌػ 

 (. ًّم٣مَأيْ 

: وَ ) – 1999 ٌَْٝمَٜمِٗملُّ ـْ َرَواُه ايْم ( وَمْقيمِِف زمَِٙمْٖمِظ:  -رِض اهلل فمٛمف  -فَمقِمٍّ فَم ـْ )َِم

ٌَُٜم٣مِت » ُدوَد زم٣ِميمُمُّ شاْدَرُأوا احْلُ
 (3)

.) 

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرٙ األحادٜح يبٝإ إٔ اذتدٚد تدزأ 
 بايػبٗات.
٧م ؾمديد ايمّمٔمػ زمجٚمٝمع ؿمرومف وؾمقاهده, مل يث٦ٌم فمـ ايمٛمٌل صعم واحلدي

 اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ .

وَمع ذيمؽ هم٣محل٘مؿ فمٙمٝمف فمٛمد مج٣مهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ, أن احلدود سمدرأ 

 زم٣ميمُمٌٜم٣مت.

 واظمراد زم٣ميمُمٌٜم٣مت, أي ايمُمٌٜم٣مت ايمتل ُيقز أن سم٘مقن َم٣مٞمٔم٥م َمـ إوم٣مَم٥م احلد.

                                                           
فإف كاف لو »(, كتمامو: 282/ 2(, كالحاكم )1232. ركاه الترمذم )الحديث ضعيف جدا (3)

قلت: كفي «. مخرج فخلوا سبيلو, فإف اإلماـ إف يخطئ في العفو خير من أف يخطئ في العقوبة
كقد صحح اإلماـ الترمذم أنو موقوؼ. «, متركؾ»زيد بن أبي زياد الدمشقي كىو إسناده ي

ا.  كالموقوؼ ضعيف جدن

( في الكبرل مرفوعنا, كلم يخرجو موقوفنا, كبدكف 828ركاه البيهقي )الحديث ضعيف جدا أيضا.  (2)
 الضعف.قولو: "بالشبهات", كفي إسناده المختار بن نافع التمار كىو متركؾ, فالحديث شديد 
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ة فمعم ايمزٞمك, أو ىم٣مٞم٦م ىمٚمـ وومع دم ايمزٞمك وهق َم٘مره, أو أىمره٦م اظمرأ

ٞم٣مئٚم٥م همج٣مءه٣م رصماًل وصم٣مَمٔمٜم٣م, ومل سمُمٔمر زمف إٓ وهق ُي٣مَمٔمٜم٣م, أو نمغم ذيمؽ 

 مم٣م ي٘مقن همٝمف َمٛمًٔم٣م إلوم٣مَم٥م احلدود.

 (: 2/422قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ـْ فَمقِمٍّ  -ازمـ ضمجر رمحف اهلل سمٔم٣ملم-َوَذىَمَرُه اظمَُِْمٛمُِّػ   - دِم ايمتهْٙمِخٝمِص فَم

ُدودَ »ََمْرهُمقفًم٣م َومَت٣َمَُمُف  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  ٌَِٕمل يمإِْلََِم٣مِم َأْن ُئَمْمَِّؾ احْلُ َٓ َيٛمْ وَم٣مَل ش َو

. ٌَُخ٣مِريُّ ِدي٧ِم وَم٣ميَمُف ايْم ـُ َٞم٣مهمٍِع َوُهَق َُمٛمَْ٘مُر احْلَ  َوهمِٝمِف اظمُْْخَت٣مُر زْم

ُف ؽَم٣مَق اظمَُِْمٛمُِّػ  ٓه َأٞمه َة  -ازمـ ضمجر رمحف اهلل سمٔم٣ملم -إ دِم ايمتهْٙمِخٝمِص فِمده

َح زَمْٔمَّمَٜم٣م َوِهَل سُمَٔم٣مِوُد اظمَْْرهُمقَع َوسَمُدلُّ فَمعَم َأنه يَمُف َأْصاًل  ِرَواَي٣مٍت ََمْقوُمقهَم٥ٍم َصحه

ْٚمَٙم٥ِم.   دِم اجْلُ

:ُِ ٌَْٜم٥ِم ايمهتِل َُيُقُز ُووُمقفُمَٜم٣م.  َوِفي دُّ زم٣ِميمُمُّ ُف ُيْدهَمُع احْلَ  َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه

٣م َوُيْدهَمُع فَمٛمَْٜم٣م ىَمَدفْمَقى اإْلِ  ٌَُؾ وَمْقَُلَ ٣َم ُأسمَِٝم٦ْم اظمَْْرَأُة َوِهَل َٞم٣مئَِٚم٥ٌم, هَمُٝمْٗم ىْمَراِه, َأْو َأهنه

ٌَٝمِّٛم٥ََم فَمعَم ََم٣م َزفَمَٚمْتُف. َٓ سُمَ٘مٙمهُػ ايْم , َو دُّ  قا احْلَ
 (: 7/125ٚقاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )

 : ٌَْٝمَٜمِٗملُّ ٣ٌَموَم٣مَل ايْم ـْ فَمقِمٍّ َودِم ايْم اْدَرُءوا »ََمْرهُمقفًم٣م:  -رِض اهلل فمٛمف-ِب فَم

ٌَُٜم٣مِت  ُدوَد زم٣ِميمُمُّ ِدي٧ِم. ش احْلُ ٌَُخ٣مِريُّ َوُهَق َُمٛمَْ٘مُر احْلَ ـُ َٞم٣مهمٍِع, وَم٣مَل ايْم  َوهمِٝمِف اظمُْْخَت٣مُر زْم
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ـْ َأِِب َوائٍِؾ فمَ وَم٣مَل:  ـْ فَم٣مِصٍؿ فَم ـْ َوَأَصحُّ ََم٣م همِٝمِف ضَمِدي٧ُم ؽُمْٖمَٝم٣مَن ايمثهْقِريِّ فَم

ُٔمقٍد  ًْ ـِ ََم ٌِْد اهللهِ زْم ٌَُٜم٣مِت, اْدهَمُٔمقا »: وَم٣مَل -رِض اهلل فمٛمف-فَم ُدوَد زم٣ِميمُمُّ اْدَرُءوا احْلُ

ٙمِِٚمكَم ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ  ًْ ـْ اظمُْ  ش.ايْمَٗمْتَؾ فَم

ـِ فَم٣مَِمٍر َوَُمَٔم٣مٍذ  ٥ٌََم زْم ـْ فُمْٗم  َأْيًّم٣م ََمْقوُمقهًم٣م.  -رِض اهلل فمٛمٜمام -َوُرِوَي فَم

 . -رِض اهلل فمٛمف-ًٔم٣م َوََمْقوُمقهًم٣م فَمعَم فُمَٚمَر َوُرِوَي َُمٛمَْٗمْمِ 

ـْ فُمَٚمَر  سمَِِّم٣مِل فَم ِٓ ـُ ضَمْزٍم دِم ىمَِت٣مِب ا ََمْقوُمقهًم٣م -رِض اهلل فمٛمف -َوَرَواُه ازْم

 فَمَٙمْٝمِف.

٣مهمُِظ:   َوإؽِْمٛم٣َمُدُه َصِحٝمٌح. وَم٣مَل احْلَ

٥ٌََم:  ـُ َأِِب ؾَمْٝم ـْ ؿَمِريِؼ إزْمَراِهٝمَؿ ايمٛمهَخِٔمّل فمَ َوَرَواُه ازْم  -رِض اهلل فمٛمف-ـْ فُمَٚمَر َِم

ـْ َأْن ُأوِمٝمَٚمَٜم٣م "زمَِٙمْٖمِظ:  ٌَُٜم٣مِت َأضَم٤مُّ إرَمه َِم ُدوِد زم٣ِميمُمُّ َْن ُأطْمْمَِئ دِم احْلُ َٕ

ٌَُٜم٣مِت   ."زم٣ِميمُمُّ

ٛمَِد َأِِب ضَمٛمِٝمَٖم٥َم:  ًْ ٌه٣مٍس َودِم َُم ـِ فَم ـْ ازْم ٍؿ فَم ًَ ـْ ؿَمِريِؼ َِمْٗم رِض -يمِْٙمَح٣مِرشمِلِّ َِم

ٌَُٜم٣مِت »ْٖمِظ: ََمْرهُمقفًم٣م زمِٙمَ  -اهلل فمٛمٜمام ُدوَد زم٣ِميمُمُّ  ش.اْدَرُءوا احْلُ

ـْ فَمُّمِدِه ََم٣م َذىَمْرَٞم٣مُه,  ٣ٌَمِب َوإِْن ىَم٣مَن همِٝمِف اظمََْٗم٣مُل اظمَْْٔمُروُف, هَمَٗمْد ؾَمده َِم َوََم٣م دِم ايْم

ٌَُٜم٣مِت  ُدوِد زم٣ِميمُمُّ وفِمٝمه٥ِم َدْرِء احْلُ هَمَٝمِْمُٙمُح زَمْٔمَد َذيمَِؽ يماِِلضْمتَِج٣مِج زمِِف فَمعَم ََممْمُ

ٌَْٜم٥ِم. اظمُْ  َٓ َُمْْمَٙمِؼ ايمُمُّ  ْحَتَٚمَٙم٥ِم 
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ـْ فُمَٚمَر  اِق فَم زه ٌُْد ايمره ٌَْٝمَٜمِٗملُّ َوفَم ُف فَمَذَر ": -رِض اهلل فمٛمف -َووَمْد َأطْمَرَج ايْم َأٞمه

َٞم٣م ْٜمَؾ زمَِتْحِريِؿ ايمزِّ فَمك اجْلَ ٣مِم َواده  . "َرصُماًل َزَٞمك دِم ايمُمه

ـْ فُمْثاَمَن  اَُم فَمَذَرا صَم٣مِرَي٥ًم َزَٞم٦ْم ": -ٛمٜمامرِض اهلل فم-َوىَمَذا ُرِوَي فَمٛمُْف َوفَم َأهنه

٣َم مَلْ سَمْٔمَٙمْؿ ايمتهْحِريؿَ  فَم٦ْم َأهنه  قا ."َوِهَل َأفْمَجِٚمٝمه٥ٌم َواده
  ********** 
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]بيان وجوب االستتار على من وقع في مثل هذه 

 المعاصي[

ـِ ) – 1994 ـِ فُمَٚمَر َوفَم فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: صعم اهلل  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ ازْم

ؼْمِ » ًِ َتؼِمْ زمِ ًْ ٣م هَمْٙمَٝم ه هِبَ ـْ َأمَل ٌُقا َهِذِه ايْمَٗم٣مُذوَراِت ايمهتِل هَنَك اهللهُ سَمَٔم٣ملَم فَمٛمَْٜم٣م, هَمَٚم
اصْمَتٛمِ

ٌِْد يَمٛم٣َم َصْٖمَحَتُف ُٞمِٗمْؿ فَمَٙمْٝمِف ىمَِت٣مَب اهللهِ  ـْ َي ُف ََم  -اهللهِ سَمَٔم٣ملَم, َويمَِٝمُت٤ْم إلَِم اهللهِ سَمَٔم٣ملَم, هَم١مِٞمه

شفمز وصمؾ
 (1)

٣مىمُِؿ, َوُهَق دِم  ١مِ ». َرَواُه احْلَ ـِ َأؽْمَٙمؿَ ش اظمُْْقؿمه ـْ ََمَراؽِمٝمِؾ َزْيِد زْم  (.َِم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ ٚدٛب االضتتاز ملٔ ٚقع يف 
 ٖرٙ املعاصٞ, ٚأْ٘ ال ٜفطح ْفط٘.

ٌُقا»قولُ: 
 ش. َهِذِه ايْمَٗم٣مُذوَراِت  اصْمَتٛمِ

أي ىمقٞمقا دم زمٔمد فمـ هذه ايمٗم٣مذورات: َمـ ايمزٞمك, وايمٙمقاط, وذب 

 اخلٚمر, وايمنوم٥م, ونمغم ذيمؽ َمـ ايم٘م٣ٌمئر ايمتل سمقصم٤م احلد فمعم ص٣مضمٌٜم٣م.

                                                           
(, كالحاكم في المستدرؾ 3/836/13أخرجو مالك في" الموطأ " )الحديث حسن لغيره.  (1)

(, كأخرجو اإلماـ البيهقي في 21للطحاكم برقم )« مشكل اآلثار»(, كىو مخرج في 8516)
ا حىدً 18682(, كأخرجو في الكبرل )3812الصغرل ) يثه (, كقاؿ: قىاؿى الشَّاًفًعيُّ رىًحمىوي اهللي: ىىذى

نىا مىْن يػىْعرًفي  ا يػىْثبيتي ًبًو ىيوى نػىْفسيوي حيجَّةه, كىقىْد رىأىْيتي ًمْن أىْىًل اْلًعْلًم ًعْندى قىًطعه , لىْيسى ًممَّ وي كىيػىقيوؿي بًًو , مينػْ
(, كصححو في 3238فػىنىْحني نػىقيوؿي بًًو. كضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )

 (, كقاؿ فيو: صحيح لغيره.3226كالترىيب )صحيح الترغيب 
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همٜمل سم٠مدي إلم ايمتٙمقث8 ٕهن٣م َمثؾ ايمٗمذر, إذا ايمتِمٗم٦م زم٣مإلٞم٣ًمن ص٣مر َمثؾ 

 واظمٛمٓمر اظمٛمتـ.ايمرصمؾ ايمذي وومع همٝمف ايمٗمذر وايمرائح٥م ايم٘مرهي٥م, 

 هم٣مإلٞم٣ًمن ُيٛم٤م ٞمٖمًف َمقاؿمـ ايمري٤م, وَمقاؿمـ ايممم وايمٖم٣ًمد.

وَم٣م هل إٓ أي٣مم ويرزومف اهلل فمز وصمؾ زوصم٥م ص٣محل٥م, همٝمٔمػ هب٣م همرصمف, 

وحيِمـ ٞمٖمًف, وئمػ همرصمٜم٣م, وحيِمٛمٜم٣م, همٝمتزوصمٜم٣م, ويتٚمتع زمام أضمؾ اهلل فمز 

 وصمؾ يمف.

ٛم٣مس همّمٝمحتف, هم١من اإلٞم٣ًمن إذا همّمح دم َمثؾ هذا إَمر, ومؾ أن يٛمًك ايم

ويٌٗمك ئمغموٞمف, ويُمٚمئزون َمٛمف, دم ضمٙمف, ودم سمرضم٣ميمف, ودم ضميه, ودم 

 ؽمٖمره, وأيٛمام ذه٤م.

وم٣ميمقا: هذا ايمرصمؾ ومد وومع َمٛمف ىمذا وىمذا, همٜمل أؾمد َمـ أٞمقاع ايمٗم٣مذورات 

 إطمرى.

همٔمعم اإلٞم٣ًمن أن حي٣مهمظ فمعم ٞمٖمًف, وٓ ؽمٝمام ايمُم٣ٌمب, وحي٣مهمظ أيًّم٣م فمعم 

 إؿمٖم٣مل زمٚمراومٌتٜمؿ.

ومؾ َمـ يٛمجق "ىمام وم٣مل ذيمؽ ازمـ ضمزم, أو ازمـ ىمثغم رمح٥م اهلل فمٙمٝمٜمام: ٕٞمف 

 ."َمـ هذه ايمٌٙمٝم٥م

أي إٓ َمـ رضمؿ اهلل فمز وصمؾ, همٝمٌٔمد إزمٛم٣مء وايمٌٛم٣مت فمـ َمقاؿمـ ايمري٤م, 

 ويت٣مزمٔمقن دم أَم٣مىمـ اخلالء, ودم أَم٣مىمـ اخلٙمقة همٝمام زمٝمٛمٜمؿ.
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همٝمج٤م فمعم اإلٞم٣ًمن أن ُيٛم٤م ٞمٖمًف َمقاؿمـ ايمري٤م, وفمٙمٝمف أن ُيٛم٤م 

أزمٛم٣مءه, وُي٤م َمـ يٙمٝمف, وَمـ صمٔمٙمٜمؿ اهلل حت٦م وٓيتف, ُي٤م فمٙمٝمف أن ُيٛمٌٜمؿ 

 َمقاؿمـ ايمري٤م.

 (: 2/423قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
 : ٌِْد ايْمػَمِّ ـُ فَم ـْ ايْمُقصُمقِه. وَم٣مَل ازْم ِدي٧َم ُأؽْمٛمَِد زمَِقصْمٍف َِم  َٓ َأفْمَٙمُؿ َهَذا احْلَ

 ي٧ُم ََم٣ميمٍِؽ.َوَُمَراُدُه زمَِذيمَِؽ ضَمدِ 

ٛمٌَد.  ًْ ٣مىمِِؿ هَمُٜمَق َُم ٣م ضَمِدي٧ُم احْلَ  َوَأَمه

َرََمكْمِ دِم ايمٛمَِّٜم٣مَي٥ِم:  ُف وَم٣مَل إََم٣مُم احْلَ تِِف.ََمَع َأٞمه ُف َصِحٝمٌح َُمتهَٖمٌؼ فَمعَم ِصحه  إٞمه

اَلِح:  ـُ ايمِمه ٣ٌَمهٌ وَم٣مَل ازْم ِدي٧ِم َويَمُف َأؾْم ٤ُم َِمٛمُْف ايْمَٔم٣مِرُف زم٣ِمحْلَ ه٣م َيَتَٔمجه  َوَهَذا مِم

ِدي٧ِم ايمهتِل َيْٖمَتِٗمُر إيَمْٝمَٜم٣م ىُمؾه هَمِٗمٝمٍف  يمَِذيمَِؽ ىَمثغَِمٌة َأْووَمَٔمُف همِٝمَٜم٣م إؿْمَراضُمُف ِصٛم٣َمفَم٥َم احْلَ

 َوفَم٣ممِلٍ.

َٓ َيْٖمَّمَح  َتؼِمَ َو ًْ ه زمَِٚمْٔمِِمَٝم٥ٍم َأْن َي ـْ َأمَل ُف َُي٤ُِم فَمعَم ََم ِدي٧ِم َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه َودِم احْلَ

وْمَرارِ  ُف زم٣ِمإْلِ ًَ ٣ٌَمِدَر إلَم ايمتهْقزَم٥ِم. َٞمْٖم  , َوُي

٣م ُهٛم٣َم ضَمِٗمٝمَٗم٥ُم َأَْمِرِه  -هَم١مِْن َأزْمَدى َصْٖمَحَتُف يمإِْلََِم٣مِم  َوصَم٤َم فَمعَم  -َواظمَُْراُد هِبَ

. دِّ ََم٣مِم إوَم٣مََم٥ُم احْلَ  اإْلِ

ُدوَد همِٝماَم زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ هَماَم زَمَٙمَٕمٛمِ »َووَمْد َأطْمَرَج َأزُمق َداُود ََمْرهُمقفًم٣م:  ـْ ضَمدٍّ سَمَٔم٣مهُمقا احْلُ ل َِم

 قا ش.هَمَٗمْد َوصَم٤َم 
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ؼْمِ اهللهِ سَمَٔم٣ملَم »قولُ:  ًِ َتؼِمْ زمِ ًْ ٣م هَمْٙمَٝم ه هِبَ ـْ َأمَل  .شايمهتِل هَنَك اهللهُ سَمَٔم٣ملَم فَمٛمَْٜم٣م, هَمَٚم

أي َمـ ازمتاله اهلل فمز وصمؾ زمٟمن وومع هق دم َمثؾ هذه ايمٗم٣مذورات, وهذه 

يًتؼم َمـ ذيمؽ, وٓ ايم٘م٣ٌمئر, ايمتل سمقصم٤م فمٙمٝمف إوم٣مَم٥م احلد, همٝمج٤م فمٙمٝمف أن 

 يٖمّمح ٞمٖمًف.

أو وومع همٝمٜم٣م أضمد َمـ أزمٛم٣مئف, أو ممـ وٓه اهلل أَمرهؿ, همٝمج٤م فمٙمٝمف أن 

 يًؼمهؿ, وٓ يٖمّمحٜمؿ.

٣ًٌم دم ؽمؼمه فمعم فمٌده يقم  هم٣مهلل فمز وصمؾ ضم٧م فمعم ايمًؼم, وصمٔمؾ ذيمؽ ؽمٌ

 ايمٗمٝم٣مَم٥م.

 ىمام دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة رِض 

ـْ »َوؽَمٙمهَؿ:  َس اهللُ فَمٛمُْف ىُمْرزَم٥ًم َِم ْٞمَٝم٣م, َٞمٖمه ـْ ىُمَرِب ايمدُّ ـٍ ىُمْرزَم٥ًم َِم ـْ َُم٠ْمَِم َس فَم ـْ َٞمٖمه ََم

َ اهللُ فَمَٙمْٝمِف دِم ايمدُّ  , َينه َ فَمعَم َُمْٔمِنٍ ـْ َينه طِمَرِة, ىُمَرِب َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َوََم ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا

ٌِْد ََم٣م ىَم٣مَن  طِمَرِة, َواهللُ دِم فَمْقِن ايْمَٔم ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ُه اهلُل دِم ايمدُّ ٙماًِم, ؽَمؼَمَ ًْ ـْ ؽَمؼَمَ َُم َوََم

َؾ اهللُ يَمُف زمِِف ؿَمِريًٗم٣م  ـْ ؽَمَٙمَؽ ؿَمِريًٗم٣م َيْٙمَتِٚمُس همِٝمِف فِمْٙماًم, ؽَمٜمه ٌُْد دِم فَمْقِن َأطِمٝمِف, َوََم ايْمَٔم

ٛمه٥مِ  ـْ زُمُٝمقِت اهللِ, َيْتُٙمقَن ىمَِت٣مَب اهللِ, إلَِم اجْلَ , َوََم٣م اصْمَتَٚمَع وَمْقٌم دِم زَمْٝم٦ٍم َِم
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ْتُٜمُؿ  ٥ُم َوضَمٖمه مْحَ ٘مِٝمٛم٥َُم, َونَمُِمَٝمْتُٜمُؿ ايمره ًه ٓه َٞمَزيَم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمِؿ ايم َوَيَتَداَرؽُمقَٞمُف زَمْٝمٛمَُٜمْؿ, إِ

ـْ زمَ  ـْ فِمٛمَْدُه, َوََم ٌُفُ اظماََْلئَِ٘م٥ُم, َوَذىَمَرُهُؿ اهلُل همِٝمَٚم ًَ ْع زمِِف َٞم شْمهَٟم زمِِف فَمَٚمُٙمُف, مَلْ ُيْنِ
 (1)

. 

 وظم٣م صم٣مء دم ايمِمحٝمحكم: 

ـَ فُمَٚمَر َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, وم٣مل: َأنه َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهلُل  ٌَْد اهللهِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ وَم٣مَل:  ٙمِِؿ َٓ َيْٓمٙمُِٚمُف َوَٓ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًْ ٙمُِؿ َأطُمق اظمُ ًْ ـْ ىَم٣مَن دِم اظمُ ٙمُِٚمُف, َوََم ًْ ُي

َج اهللهُ فَمٛمُْف ىُمْرزَم٥ًم  ٙمٍِؿ ىُمْرزَم٥ًم, هَمره ًْ ـْ َُم َج فَم ـْ هَمره ضَم٣مصَم٥ِم َأطِمٝمِف ىَم٣مَن اهللهُ دِم ضَم٣مصَمتِِف, َوََم

ُه اهللهُ َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ٙماًِم ؽَمؼَمَ ًْ ـْ ؽَمؼَمَ َُم ـْ ىُمُرزَم٣مِت َيْقِم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, َوََم شَِم
 (3)

. 

اظمتٔمكم, وإذا رهمع إَمر إلم ايمًٙمْم٣من وصم٤م فمعم ايمًٙمْم٣من إوم٣مَم٥م هم٣ميمًؼم هق 

 احلد فمعم ص٣مضمٌف.

أو همّمح دم ذيمؽ ووم٣مَم٦م فمٙمٝمف ايمٌٝمٛم٥م, همٔمٛمد ذيمؽ ٓ زمد َمـ إوم٣مَم٥م احلد 

 فمٙمٝمف.

 .شَويمَِٝمُت٤ْم إلَِم اهللهِ سَمَٔم٣ملَم »قولُ: 

وصمقب ايمتقزم٥م وايمرصمقع إلم اهلل فمز وصمؾ َمـ مجٝمع ايمذٞمقب  فيُ:

 ي٣م وأشم٣مم.واظمٔم٣مص واخلْم٣م

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  َف اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن يَمَٔمٙمه  . {َوسُمقزُمقا إلَِم اهللهِ مَجِٝمًٔم٣م َأيُّ

                                                           
 .(3522)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

  .(3686)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,3223)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ٌِْد يَمٛم٣َم َصْٖمَحَتُف »قولُ:  ـْ َي ُف ََم  ش.هَم١مِٞمه

أي وصمٜمف, وومد أمل زمًمء َمـ ايمزٞمك, أو َمـ ايمٙمقاط, أو َمـ ذب اخلٚمر 

  ذيمؽ مم٣م يقصم٤م فمعم ٞمٖمًف إوم٣مَم٥م احلد.واظمً٘مرات, أو َمـ ايمنوم٥م, أو نمغم

 هم١مذا ـمٜمر أَمره, أو أـمٜمر هق أَمره, وصم٤م فمعم ايمًٙمْم٣من إوم٣مَم٥م احلد فمٙمٝمف.

 ش. فمز وصمؾ -ُٞمِٗمْؿ فَمَٙمْٝمِف ىمَِت٣مَب اهللهِ »قولُ: 

 ُي٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٗمٝمؿ فمٙمٝمف احلد ايمذي يًتحٗمف.

 ٕن ايمًؼم ي٘مقن ومٌؾ أن يِمؾ إَمر إلم ايمًٙمْم٣من, هم١مذا وصؾ إَمر إلم

 ايمًٙمْم٣من8 وصم٤م فمعم ايمًٙمْم٣من إوم٣مَم٥م احلد فمعم ص٣مضمٌف.

 وهبذا ٞم٘مقن ومد اٞمتٜمٝمٛم٣م َمـ زم٣مب ضمد ايمزٞمك, واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم.

  ********** 
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 ]باب حد القذف[

 [َباُب َحدِّ اْلَكِذِف]

 *******************************الشرح:

 بٝإ َع٢ٓ ايكرف يف ايًػ١ ٚيف االصطالح: 

 ايمرَمل زم٣ميمًمء.يمٙمٕم٥م: ايمٗمذف دم ا

هق ايمرَمل زمزٞم٣م, أو يمقاط, أو ٞمٖمل ٞم٤ًم, َمقصم٤م ايمٗمذف دم آصْمالح: 

 يمٙمحد همٝمٜمام.

 بٝإ أْٛاع ايكرف:
 ايمٗمذف ٞمقفم٣من:

ومذف حُيد فمٙمٝمف ايمٗم٣مذف, وهق رَمل اظمحِمـ زم٣ميمزٞم٣م أو ايمٙمقاط, أو إول: 

 ٞمٖمل ٞمًٌف.

 دم ذيمؽ.ومذف ئم٣موم٤م فمٙمٝمف زم٣ميمتٔمزير, وهق ايمرَمل زمام يمٝمس سحي٣ًم ايمث٣مِن: 

 بٝإ حهِ ايكرف:
 ايمٗمذف حمرم, وهق َمـ ايم٘م٣ٌمئر اظمقزمٗم٥م اظمقصم٥ٌم يمٙمٔمٗمقزم٥م دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة.

 همٝمحرم ايمٗمذف إن ىم٣من ىم٣مذزم٣ًم.

وُي٤م ايمٗمذف إذا رأى اَمرأسمف سمزِن دم ؿمٜمر مل ُي٣مَمٔمٜم٣م همٝمف, شمؿ سمٙمد َم٣م يٚم٘مـ 

 أن ي٘مقن َمـ ايمزٞم٣م, همٝمج٤م ومذهمٜم٣م, وٞمٖمل ويمده٣م.
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ف سمزِن, ومل سمٙمد َم٣م يٙمزَمف ٞمٖمٝمف, همٜمذا خمغم زمكم وايمٗمذف َم٣ٌمح إذا رأى زوصمت

 همراومٜم٣م وومذهمٜم٣م, وهمراومٜم٣م أولم َمـ ومذهمٜم٣م8 ٕٞمف أؽمؼم َل٣م.

ْ َيْٟمسُمقا زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم ؾُمَٜمَداَء }وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  - 1 ـَ َيْرَُمقَن اظمُْْحَِمٛم٣َمِت شُمؿه مَل َوايمهِذي

ؿْ  ٌَُٙمقا ََلُ َٓ سَمْٗم ؾَمَٜم٣مَدًة َأزَمًدا َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقَن  هَم٣مصْمٙمُِدوُهْؿ شَماَمٞمكَِم صَمْٙمَدًة َو

ـْ زَمْٔمِد َذيمَِؽ َوَأْصَٙمُحقا هَم١مِنه اهللهَ نَمُٖمقٌر َرضِمٝمٌؿ )4) ـَ سَم٣مزُمقا َِم ٓه ايمهِذي  {(6( إِ

 [.6 - 4]ايمٛمقر: 

ـَ َيْرَُمقَن اظمُْْحَِمٛم٣َمِت ايْمَٕم٣مهماَِلِت اظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت }ووم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  - 9  إِنه ايمهِذي

ْؿ فَمَذاٌب فَمٓمِٝمٌؿ ) طِمَرِة َوََلُ ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا  [. 99... ]ايمٛمقر:  {(99يُمِٔمٛمُقا دِم ايمدُّ

ـِ ايمٛمهٌِلِّ  - 9 ـْ أِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللُ فَمٛمُْف فَم  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َوفَم

ٌَْع اظمُقزمَِٗم٣مِت »وَم٣مَل:  ًه ٌُقا ايم
؟ ومَ ?وم٣ميمقا: َي٣م َرؽُمقَل اش. اصْمَتٛمِ ـه ُك »٣مَل: , َوََم٣م ُه ْ ايمممِّ

زَم٣م, َوأىْمُؾ ََم٣مِل ?زم٣ِم , َوأىْمُؾ ايمرِّ َم اهلُل إِٓ زم٣ِمحَلؼِّ ْحُر, َووَمْتُؾ ايمٛمهْٖمِس ايمهتِل ضَمره ًِّ , َوايم

ضْمِػ, َووَمْذُف اظمُْحَِمٛم٣َمِت اظم٠ُْمَِمٛم٣َمِت ايمَٕم٣مهماِلِت  شايمَٝمتِٝمِؿ, َوايمتهَقرمِّ َيْقَم ايمزه
 (1)

 .

 َمتٖمؼ فمٙمٝمف.

 ف: بٝإ حاي١ ٚدٛب جيب ايكر
وأوصمٌف ايمٔمٙمامء دم ضم٣ميم٥م َم٣م إذا رأى َمع اَمرأسمف رصماًل, شمؿ محٙم٦م َمـ سمٙمؽ 

 ايمقاومٔم٥م, همٜمٛم٣م ُي٤م فمعم ايمزوج أن يٗمذف اَمرأسمف.

                                                           
 (.82(, كاللفظ لو, كمسلم في صحيحو برقم )3855أخرجو اإلماـ البخارم برقم ) (1)
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 ضمتك يٛمٖمل ايمقيمد ايمذي دم زمْمٛمٜم٣م8 يتخٙمص َمـ اٞمت٣ًمب ايمقيمد إيمٝمف.

 بٝإ َت٢ ٜهٕٛ ايكرف َباّحا؟
٦م َمـ ذيمؽ وي٣ٌمح ايمٗمذف إذا رأى زوصمتف سمزِن ومل يتؿ ايمتٟمىمد زمٔمد هؾ محٙم

 ايمرصمؾ, أم مل حتٚمؾ؟

 بٝإ َكداز حد ايكرف:
َمٗمدار ضمد ايمٗمذف شمامٞمقن صمٙمدة, ؽمقاء ىم٣من ايمٗم٣مذف ضمرًا أو فمٌدًا, وؽمقاء 

 ىم٣من رصماًل أو اَمرأة, وؽمقاء ىم٣من َمًٙماًم أو ىم٣مهمرًا.

 وهذا ذه٤م إيمٝمف زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ.

 وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أن ايمٔمٌد ايمٗم٣مذف ُيٙمد أرزمٔمكم صمٙمدة همٗمط.

 عم ايمٛمِمػ َمـ ضمد احلر.أي فم

ْ َيْٟمسُمقا زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم ؾُمَٜمَداَء }وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  ـَ َيْرَُمقَن اظمُْْحَِمٛم٣َمِت شُمؿه مَل َوايمهِذي

ْؿ ؾَمَٜم٣مَدًة َأزَمًدا َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقَن  ٌَُٙمقا ََلُ َٓ سَمْٗم هَم٣مصْمٙمُِدوُهْؿ شَماَمٞمكَِم صَمْٙمَدًة َو

 [.4... ]ايمٛمقر:  {(4)

 َػسٚع١ٝ حد ايكرف: بٝإ حه١ُ
ضم٧م اإلؽمالم فمعم ضمٖمظ إفمراض فمام يدٞمًِّٜم٣م وَيُِمٝمٛمٜم٣م, وأَمر زم٣ميم٘مػ 

م ايمقومقع دم أفمراوٜمؿ زمٕمغم ضمؼ8 وذيمؽ صٝم٣مٞم٥م  فمـ أفمراض إزمري٣مء, وضمره

 يمألفمراض َمـ ايمدٞمس, ومح٣مي٥م َل٣م َمـ ايمتٙمقث.
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وزمٔمض ايمٛمٖمقس سُمْٗمدم فمعم َم٣م ضمرم اهلل َمـ ومذٍف وسمدٞمٝمٍس ٕفمراض 

 ي٣م خمتٙمٖم٥م.اظمًٙمٚمكم يمٛمقا

وظم٣م ىم٣مٞم٦م ايمٛمقاي٣م َمـ إَمقر اخلٖمٝم٥م ىُمٙمِّػ ايمٗم٣مذف أن يٟميت زمام يث٦ٌم ومقيمف 

 زمٟمرزمٔم٥م ؾمٜمداء, هم١من مل يٖمٔمؾ أومٝمؿ فمٙمٝمف ضمد ايمٗمذف شمامٞمكم صمٙمدة.

 بٝإ أيفاظ ايكرف:
 سمٛمٗمًؿ أيمٖم٣مظ ايمٗمذف إلم ومًٚمكم:

 ايمٗمذف ايمٌميح. األٍٚ:

٣م زاِن, ي٣م يمقؿمل وهق ىمؾ يمٖمظ ٓ حيتٚمؾ نمغم َمٔمٛم٣مه, ىمٟمن يٗمقل يمٕمغمه: ي

 وٞمحقُه٣م, أو يٌمح زمٛمٖمل ٞمًٌف.

 أو يٗمقل يمٙمقيمد: ي٣م ازمـ ايمزٞمك.

همٜمذا ضمده٣م أن ُيٙمد شمامٞمكم صمٙمدة, ضمد ايمٗمذف, وٓ سمٗمٌؾ يمف ؾمٜم٣مدة زمٔمد 

 ذيمؽ إٓ إذا سم٣مب, وأومٝمؿ فمٙمٝمف احلد همْمٜمر َمـ ومقيمف.

 ايمٗمذف زمٙمٖمظ ايم٘مٛم٣مي٥م, أي نمغم سيح.  ايجاْٞ:

غمه, ىمٟمن يٗمقل ي٣م وَمْح٥ٌم, ي٣م هم٣مصمرة, ي٣م أي زمام حيتٚمؾ هذا وهذا, ايمٗمذف ونم

 طمٌٝمث٥م وٞمحق ذيمؽ.

 هم١من ومِمد ايمرَمل زم٣ميمزٞم٣م ضُمّد يمٙمٗمذف وإن مل يٟمت زمٌٝمٛم٥م.

ر.  وإن مل يٗمِمده مل حُيّد وفُمزِّ
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وىمذيمؽ ايمتٔمريض ىمٟمن يٗمقل يمف فمٛمد اظمٛم٣مزفم٥م: يم٦ًم زمزان وٓ أَمل زاٞمٝم٥م 

 وٞمحق ذيمؽ.

 بٝإ املساد َٔ ن١ًُ عاٖس: 
 فم٣مهر.وىمذيمؽ ىمٙمٚم٥م: 

فمٛمد احلٛم٣مزمٙم٥م سمدل فمعم ايمٌماضم٥م دم ايمٗمذف, حلدي٧م أن ايمٛمٌل صعم اهلل  همٜمل

 .شايمقيمد يمٙمٖمراش, ويمٙمٔم٣مهر احلجر»فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يٗمقل: 

إٓ إهن٣م يمق محٙم٦م فمعم فمدم ايمٌماضم٥م همٜمذا هق إولم8 ٕن احلدود سمدرأ 

 زم٣ميمُمٌٜم٣مت.

 وومد وصمد أن يمٖمٓم٦م فم٣مهر, ومد سمْمٙمؼ فمعم نمغم ايمزاِن.

 حد ايكرف:بٝإ غسٚط ٚدٛب 
 يُمؼمط يمقصمقب ضمد ايمٗمذف َم٣م يقم:

 بٝإ غسٚط ايكاذف: – 1

 أن ي٘مقن ايمٗم٣مذف زم٣ميمًٕم٣م همال ضمد فمعم ايمِمٕمغم. إول: 

 أن ي٘مقن فم٣موماًل همال ضمد فمعم اظمجٛمقن. ايمث٣مِن: 

 أن ي٘مقن خمت٣مًرا, همال ضمد فمعم اظم٘مره.ايمث٣ميم٧م: 

 أن ي٘مقن فم٣مظم٣ًم زم٣ميمتحريؿ, همال ضمد فمعم اجل٣مهؾ.ايمرازمع: 
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أن ي٘مقن َمٙمتزًَم٣م زمٟمضم٘م٣مم اإلؽمالم, ىمٟمن ي٘مقن َمًٙماًم, أو ذَمًٝم٣م : اخل٣مَمس

 ئمٝمش دم زمالد اإلؽمالم.

 بٝإ غسٚط املكرٚف: – 2
 أن ي٘مقن اظمٗمذوف حمِمٛم٣ًم. إول: 

 همٙمق ومذف ايمزاِن ضمتك وإن ىم٣من ومد ضمد دم ايمزٞمك, همال ضمد فمعم َمـ ومذهمف.

 وأن ي٘مقن َمٔمٙمقًَم٣م.ايمث٣مِن: 

 أي يت٘مٙمؿ دم إٞم٣ًمن زمٔمٝمٛمف.

 كم ؾمخص اظمٗمذوف, وحيدده: زمرصمؾ َمٔمكم, أو اَمرأة َمٔمٝمٛم٥م.أي ئم

 وأن يْم٣ميم٤م زم٣محلد.ايمث٣ميم٧م: 

 هم١مذا مل يْم٣ميم٤م اظمٗمذوف زم٣محلد همٙمٝمس هٛم٣ميمؽ ضمد يٗم٣مم.

هم١مذا سم٘مٙمؿ رصمؾ َمع رصمؾ زمٗمقيمف: ي٣م زاِن, شمؿ اٞمٌمهم٣م, ومل سمرهمع ايمٗمّمٝم٥م إلم 

٥م إلم احل٣مىمؿ, همٙمٝمس هٛم٣ميمؽ ضمد يٗم٣مم8 ٕن اظمٗمذوف مل يُمتِؽ, ومل يرهمع ايمٗمّمٝم

 احل٣مىمؿ.

هق احلر, اظمًٙمؿ, ايمٔم٣مومؾ, ايمٔمٖمٝمػ, ايمذي ُي٣مَمع َمثٙمف, وٓ واظمحِمـ هٛم٣م: 

 يُمؼمط زمٙمقنمف.
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 بٝإ غسٚط ايكرف: – 3

 أن يٗمذهمف زم٣ميمزٞم٣م. إول: 

 أن يٗمذهمف زم٣ميمٙمقاط. ايمث٣مِن: 

 أن يٗمذهمف زمٛمٖمل ٞمًٌف.ايمث٣ميم٧م: 

 بٝإ ثبٛت حد ايكرف:
 يث٦ٌم ضمد ايمٗمذف زمقاضمد مم٣م يقم:

 أومر ايمٗم٣مذف فمعم ٞمٖمًف زم٣ميمٗمذف.  إذاإول: 

 إذا ؾمٜمد فمٙمٝمف رصمالن فمدٓن زم٣ميمٗمذف.ايمث٣مِن: 

 بٝإ اآلثاز املرتتب١ ع٢ً حد ايكرف:
 إذا شم٦ٌم ضمد ايمٗمذف سمرسم٤م فمٙمٝمف َم٣م يقم:

 صمٙمد ايمٗم٣مذف شمامٞمكم صمٙمدة. - 1

 فمدم ومٌقل ؾمٜم٣مدسمف زمٔمد صمٙمده ضمتك يتقب إلم اهلل سمقزم٥م ٞمِمقضًم٣م. - 9

  إذا سم٣مب.احل٘مؿ فمٙمٝمف زمٟمٞمف هم٣مؽمؼ إٓ - 9

ْ َيْٟمسُمقا زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم ؾُمَٜمَداَء }وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  ـَ َيْرَُمقَن اظمُْْحَِمٛم٣َمِت شُمؿه مَل َوايمهِذي

ْؿ ؾَمَٜم٣مَدًة َأزَمًدا َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقَن  ٌَُٙمقا ََلُ َٓ سَمْٗم  *هَم٣مصْمٙمُِدوُهْؿ شَماَمٞمكَِم صَمْٙمَدًة َو

ـْ زَمْٔمِد ذَ  ـَ سَم٣مزُمقا َِم ٓه ايمهِذي  - 4]ايمٛمقر:  {يمَِؽ َوَأْصَٙمُحقا هَم١مِنه اهللهَ نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ إِ

6.] 
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 بٝإ حهِ َٔ قرف غريٙ بػري ايصْا أٚ ايًٛاط:
إذا ومذف اإلٞم٣ًمن نمغمه زمٕمغم ايمزٞم٣م أو ايمٙمقاط وهق ىم٣مذب8 همٗمد ارسم٘م٤م 

 حمرًَم٣م, وئمزر زمام يراه احل٣مىمؿ رادفًم٣م يمف ويمٕمغمه. 

ًدا: زم٣ميم٘مٖمر أو ايمٛمٖم٣مق أو ايمنوم٥م وٓ حُيد ضمد ايمٗمذف ىمٟمن يرَمل ؾمخص أضم

 أو ايمً٘مر أو اخلٝم٣مٞم٥م وٞمحق ذيمؽ.

 بٝإ َٔ ميًو حد ايكرف:
ضمد ايمٗمذف ضمؼ يمٙمٔمٌٝمد, وهمٝمف ضمؼ هلل سمٔم٣ملم8 ٕن ايمٗمذف صمٛم٣مي٥م فمعم فِمرض 

 اظمٗمذوف, وفِمروف ضمٗمف, وفمٗمقزم٥م ايمٗمذف يٚمٙم٘مٜم٣م اظمٗمذوف ىم٣ميمٗمِم٣مص.

ايمٗم٣مذف  وىمذيمؽ ايمٗمذف صمريٚم٥م متس إفمراض, ودم إوم٣مَم٥م احلد فمعم

 سمِم٣من َمِم٣ميمح ايمٔم٣ٌمد, وُيدهمع فمٛمٜمؿ ايمٖم٣ًمد.

إٓ أن ضمؼ اظمٗمذوف أومقى, همٝمِمح يمٙمٚمٗمذوف ويمق زمٔمد رهمع إَمر إلم 

احل٣مىمؿ إؽمٗم٣مط احلد, وايمٔمٖمق فمـ ايمٗم٣مذف, وايمِمٙمح زمٔمقض أو زمدون فمقض8 

 ٕٞمف ضمٗمف همٝمٚمٙمؽ ايمتٌمف همٝمف, همٝمج٤م فمعم اظمًٙمؿ ضمٖمظ يم٣ًمٞمف فمام ييه.

َٓ سمَ }وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  ٌٌََمَ َوايْمُٖم٠َماَد َو ْٚمَع َوايْم ًه ْٗمُػ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف فِمْٙمٌؿ إِنه ايم

 ًٓ ُئق ًْ  [.98]اإلهاء:  {ىُمؾُّ ُأويَمئَِؽ ىَم٣مَن فَمٛمُْف ََم
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 بٝإ حهِ قرف ايٛاحد يًذُاع١:
إذا ومذف اإلٞم٣ًمن مج٣مفم٥م َمـ ايمٛم٣مس: هم١من ومذهمٜمؿ زم٘مٙمٚم٥م واضمدة ىمٟمن يٗمقل: 

 ي٣م زٞم٣مة, همُٝمحد يمٙمٗمذف َمرة واضمدة.

وإن ومذف ىمؾ واضمد زم٘مٙمٚم٥م, ىمٟمن يٗمقل يم٘مؾ واضمد: ي٣م زاِن, همٜمذا فمٙمٝمف 

ضمد يم٘مؾ واضمد َمٛمٜمؿ زمٔمدد َم٣م ومذف8 ٕن احلد يتٔمدد زمتٔمدد ايمٗمذف, وَمـ 

 أؽمٗمط ضمٗمف َمٛمٜمؿ ؽمٗمط.

 بٝإ حهِ تهساز ايكرف:
إذا ومذف اإلٞم٣ًمن أضمًدا أىمثر َمـ َمرة همٔمٙمٝمف ضمد واضمد إذا مل حُيد يمقاضمد 

د إلم ايمٗمذف ضُمّد َمرة شم٣مٞمٝم٥م8 ٕن احلد يتٔمدد زمتٔمدد َمٛمٜم٣م, هم١من ىم٣من ومد ضُمّد وفم٣م

 ايمٗمذف.

 بٝإ حهِ حتًٝف ايكاذف:
إذا مل يٟمت اظمٗمذوف زمٌٝمٛم٥م فمعم ايمٗمذف, وؿمٙم٤م اظمٗمذوف َمـ ايمٗم٣مِض أن 

يًتحٙمػ ايمٗم٣مذف أٞمف مل يٗمذهمف, همٙمٙمٗم٣مِض أن حُيٙمٖمف, وٓ سمرد ايمٝمٚمكم إذا ٞم٘مؾ 

 فمعم اظمٗمذوف.

 ف:بٝإ َا ٜفعً٘ ايكاضٞ إلثبات ايكر
 إذا ُرهمٔم٦م دفمقى ايمٗمذف إلم ايمٗم٣مِض هم١مَم٣م أن يٛم٘مر ايمٗم٣مذف أو يٗمر, هم١من أومر

ايمٗم٣مذف, أو أوم٣مم اظمٗمذوف ايمٌٝمٛم٥م فمعم صدور ايمٗمذف َمٛمف أوم٣مم ضمد ايمٗمذف 

 فمعم ايمٗم٣مذف.
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وإن أٞم٘مر ايمٗم٣مذف ؿمٙم٤م َمـ اظمٗمذوف أن حُيي ايمٌٝمٛم٥م فمعم صح٥م ايمٗمذف 

د ايمٗمذف فمعم وصدوره َمٛمف, ويٚمٜمٙمف شمالشم٥م أي٣مم, هم١من أضميه٣م أوم٣مم ضم

 ايمٗم٣مذف.

 وإن مل يٟمت زمٌٝمٛم٥م ؽمٗمط احلد فمـ ايمٗم٣مذف.

ُٜطكط حد ايكرف:  بٝإ َا 
 َيًٗمط ضمد ايمٗمذف زمٟمضمد أرزمٔم٥م أَمقر:

 إشم٣ٌمت ايمزٞم٣م فمعم اظمٗمذوف زم٣ميمٌٝمٛم٥م أو زم١مومراره زمف.إول: 

 فمٖمق اظمٗمذوف فمـ ايمٗم٣مذف.ايمث٣مِن: 

 ايمٙمٔم٣من زمكم ايمزوصمكم.ايمث٣ميم٧م: 

 ٝمام رَم٣مه زمف.سمِمديؼ اظمٗمذوف يمٙمٗم٣مذف همايمرازمع: 

 بٝإ صف١ تٛب١ ايكاذف:
 َمـ ومذف نمغمه زم٣ميمزٞم٣م أو ايمٙمقاط ىمذزم٣ًم وأومٝمؿ فمٙمٝمف ضمد ايمٗمذف:

 همٜمذا ايمٗمذف يتٔمٙمؼ زمف ضمٗم٣من:

ضمؼ اهلل, وسمقزمتف َمٛمف زم٣مؽمتٕمٖم٣مره َمـ ذٞمٌف, وٞمدَمف فمعم َم٣م همٔمؾ, إول: 

 وفمزَمف أٓ ئمقد إيمٝمف.

ب ٞمٖمًف همٝمام رَمك زمايمث٣مِن:   ف نمغمه.ضمؼ ايمٔمٌد, وسمقزمتف َمٛمف أن ي٘مذِّ

 هم١مذا سم٣مب َمـ هذا وهذا وُمٌٙم٦م ؾمٜم٣مدسمف وسمقزمتف.
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ْ َيْٟمسُمقا زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم ؾُمَٜمَداَء }وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  ـَ َيْرَُمقَن اظمُْْحَِمٛم٣َمِت شُمؿه مَل َوايمهِذي

ْؿ ؾَمَٜم٣مَدًة َأزَمًدا َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقَن * ٌَُٙمقا ََلُ َٓ سَمْٗم  هَم٣مصْمٙمُِدوُهْؿ شَماَمٞمكَِم صَمْٙمَدًة َو

ـْ زَمْٔمِد َذيمَِؽ َوَأْصَٙمُحقا هَم١مِنه اهللهَ نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ  ـَ سَم٣مزُمقا َِم ٓه ايمهِذي  - 4]ايمٛمقر:  {إِ

6.] 

 (.141-6/194َمقؽمقفم٥م ايمٖمٗمف اإلؽمالَمل: )

  ********** 
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 ]بيان حد القذف[

ـْ ) – 1996 ِري, وَم٣مَم َرؽُمقُل ظمَه٣م َٞمَزَل فُمْذ »: َرِِضَ اهللهُ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم  فَم٣مئَُِم٥مَ فَم

, هَمَذىَمَر َذيمَِؽ َوسَماَل ايْمُٗمْرآَن, هَمَٙمامه َٞمَزَل َأََمَر  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اهللهِ  فَمعَم اظمِْٛمػَْمِ

ده  زُمقا احْلَ َْرزَمَٔم٥مُ ش زمَِرصُمَٙمكْمِ َواَْمَرَأٍة هَمُيِ ْٕ ُد َوا  . َأطْمَرصَمُف َأمْحَ
(1)

 . 

وأؾم٣مر إيمِٝمف ايمٌخ٣مري -
 (3)

.) 

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ 
 ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ أقاّ حد ايكرف.

 بٝإ قص١ عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا: 
وومِم٥م فم٣مئُم٥م رِض اهلل فمٛمٜم٣م َمذىمقرة دم ايمٗمرآن, دم ومقل اهلل فمز وصمؾ: 

هْمِؽ } ـَ صَم٣مُءوا زم٣ِمإْلِ ا يَمُ٘مْؿ زَمْؾ ُهَق طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ إِنه ايمهِذي ٌُقُه َذًّ ًَ َٓ حَتْ ٥ٌٌَم َِمٛمُْ٘مْؿ  فُمِْم

ُه َِمٛمُْٜمْؿ يَمُف فَمَذاٌب  شْمِؿ َوايمهِذي سَمَقلمه ىمػِْمَ ـَ اإْلِ ٤َم َِم ًَ يمُِ٘مؾِّ اَْمِرٍئ َِمٛمُْٜمْؿ ََم٣م اىْمَت

ـه اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زمَِٟمٞمْ  *فَمٓمِٝمٌؿ  َٓ إِْذ ؽَمِٚمْٔمُتُٚمقُه ـَم ا َووَم٣ميُمقا يَمْق ِٜمْؿ طَمغْمً ًِ ُٖم

                                                           
/ 2« )الكبرل»(, كالنسائي في 2282(, كأبو داكد )26/ 5ركاه احمد )الحديث حسن.  (1)

( من طريق ابن إسحاؽ, عن عبد اهلل بن أبي 3658(, كابن ماجو )2181(, كالترمذم )236
 بكر, عن عمرة, عن عائشة.

المراد بو قوؿ البخارم في كتاب االعتصاـ, باب قوؿ اهلل تعالى: }كىشىاًكْرىيْم ًفي اأْلىْمًر{ ]آؿ  (3)
كشاكر عليا كأسامة فيما رمى بو أىل اإلفك عائشة, فسمع منهما حتى نزؿ [ »162عمراف: 

 «.القرآف, فجلد الرامين, كلم يلتفت إلى تنازعهم, كلكن حكم بما أمر اهلل
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َٜمَداِء  *َهَذا إهِْمٌؽ َُمٌكٌِم  ْ َيْٟمسُمقا زم٣ِميمُمُّ َٓ صَم٣مُءوا فَمَٙمْٝمِف زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم ؾُمَٜمَداَء هَم١مِْذ مَل يَمْق

ْٞمَٝم٣م  *هَمُٟمويَمئَِؽ فِمٛمَْد اهللهِ ُهُؿ ايْمَ٘م٣مِذزُمقَن  ُتُف دِم ايمدُّ َٓ هَمّْمُؾ اهللهِ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوَرمْحَ َويَمْق

طِمرَ  ْٔ ُ٘مْؿ دِم ََم٣م َأهَمّْمُتْؿ همِٝمِف فَمَذاٌب فَمٓمِٝمٌؿ َوا ًه ٛمَتُِ٘مْؿ  *ِة ظمََ
ًِ ْقَٞمُف زمَِٟميْم إِْذ سَمَٙمٗمه

ٌُقَٞمُف َهٝمِّٛم٣ًم َوُهَق فِمٛمَْد اهللهِ فَمٓمِٝمٌؿ  ًَ َوسَمُٗمقيُمقَن زمَِٟمهْمَقاِهُ٘مْؿ ََم٣م يَمْٝمَس يَمُ٘مْؿ زمِِف فِمْٙمٌؿ َوحَتْ

َٓ إِْذ ؽَمِٚمْٔمُتُٚمقُه وُمْٙمتُْؿ ََم٣م َي٘مُ *  َت٣مٌن َويَمْق ٌَْح٣مَٞمَؽ َهَذا هُبْ َذا ؽُم َؿ هِبَ قُن يَمٛم٣َم َأْن َٞمَتَ٘مٙمه

ُ اهللهُ يَمُ٘مُؿ * َئِمُٓمُ٘مُؿ اهللهُ َأْن سَمُٔمقُدوا ظمِِْثٙمِِف َأزَمًدا إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكَِم  *فَمٓمِٝمٌؿ  ٌَكمِّ َوُي

َي٣مِت َواهللهُ فَمٙمِٝمٌؿ ضَم٘مِٝمٌؿ  ْٔ ٌُّقَن َأْن سَمُِم  *ا
ـَ حُيِ ـَ آََمٛمُقا إِنه ايمهِذي ٝمَع ايْمَٖم٣مضِمَُم٥ُم دِم ايمهِذي

َٓ سَمْٔمَٙمُٚمقَن  طِمَرِة َواهللهُ َئْمَٙمُؿ َوَأْٞمُتْؿ  ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ دِم ايمدُّ َٓ هَمّْمُؾ  *ََلُ َويَمْق

ُتُف َوَأنه اهللهَ َرُءوٌف َرضِمٝمؿٌ  َٓ سمَ  *اهللهِ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوَرمْحَ ـَ آََمٛمُقا  ٣م ايمهِذي َ تهٌُِٔمقا َي٣م َأهيُّ

ُف َيْٟمَُمُر زم٣ِميْمَٖمْحَُم٣مِء َواظمُْٛمَْ٘مِر  ْٝمَْم٣مِن هَم١مِٞمه ـْ َيتهٌِْع طُمُْمَقاِت ايمُمه ْٝمَْم٣مِن َوََم طُمُْمَقاِت ايمُمه

ل  ـه اهللهَ ُيَزىمِّ
ـْ َأضَمٍد َأزَمًدا َويَم٘مِ ُتُف ََم٣م َزىَمك َِمٛمُْ٘مْؿ َِم َٓ هَمّْمُؾ اهللهِ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوَرمْحَ َويَمْق

ـْ َيَُم٣مُء َواهللهُ َٔم٥ِم َأْن ُي٠ْمسُمقا  * ؽَمِٚمٝمٌع فَمٙمِٝمٌؿ ََم ًه َٓ َيْٟمسَمِؾ ُأويُمق ايْمَٖمّْمِؾ َِمٛمُْ٘مْؿ َوايم َو

 َٓ ـَ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللهِ َويْمَٝمْٔمُٖمقا َويْمَٝمِْمَٖمُحقا َأ ٣مىمكَِم َواظمَُْٜم٣مصِمِري ًَ ُأورِم ايْمُٗمْرزَمك َواظمَْ

ٌُّقَن َأْن َيْٕمِٖمَر اهللهُ يَمُ٘مْؿ َواهللهُ نَمُٖمقٌر َرضمِ 
ـَ َيْرَُمقَن اظمُْْحَِمٛم٣َمِت  *ٝمٌؿ حُتِ إِنه ايمهِذي

ْؿ فَمَذاٌب فَمٓمِٝمٌؿ  طِمَرِة َوََلُ ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا َيْقَم سَمُْمَٜمُد  *ايْمَٕم٣مهماَِلِت اظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت يُمِٔمٛمُقا دِم ايمدُّ

ٛمَُتُٜمْؿ َوَأْيِدهيِْؿ َوَأْرصُمُٙمُٜمْؿ زماَِم ىَم٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمقَن 
ًِ ٝمِٜمُؿ اهللهُ َيْقََمئٍِذ ُيَقهمِّ  *فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأيْم

ؼُّ اظمٌُْكُِم  ؼه َوَئْمَٙمُٚمقَن َأنه اهللهَ ُهَق احْلَ ٌِٝمُثقَن  *ِديٛمَُٜمُؿ احْلَ ٌِٝمَث٣مُت يمِْٙمَخٌِٝمثكَِم َواخْلَ اخْلَ
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ه٣م َيُٗمقيُمقَن  ُءوَن مِم ٣ٌَمِت ُأويَمئَِؽ َُمػَمه ٌُقَن يمِٙمْمهٝمِّ ٣ٌَمُت يمِٙمْمهٝمٌِّكَِم َوايمْمهٝمِّ يمِْٙمَخٌِٝمَث٣مِت َوايمْمهٝمِّ

 [.96-11]ؽمقرة ايمٛمقر:  {ْؿ ََمْٕمِٖمَرٌة َوِرْزٌق ىَمِريؿٌ َلَُ 

 وومد أطمرصم٣م ايمٗمِم٥م دم ايمِمحٝمحكم: 

َؿ, أهن٣م  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِِضَ اهللهُ فَمٛمَْٜم٣م, َزْوِج ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َؿ إَِذا َأرَ »وَم٣ميَم٦ْم:  اَد ؽَمَٖمًرا َأوْمَرَع زَمكْمَ َأْزَواصِمِف, ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َؿ ََمَٔمُف, وَم٣ميَم٦ْم  ٣م َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـه طَمَرَج ؽَمْٜمُٚمَٜم٣م طَمَرَج هِبَ ُ هَمَٟمهيُّ

فَم٣مئَُِم٥ُم: هَمَٟموْمَرَع زَمٝمْٛمَٛم٣َم دِم نَمْزَوٍة نَمَزاَه٣م هَمَخَرَج همِٝمَٜم٣م ؽَمْٜمِٚمل, هَمَخَرصْم٦ُم ََمَع َرؽُمقِل 

َؿ زَمْٔمَد ََم٣م ُأْٞمِزَل احِلَج٣مُب, هَمُ٘مٛم٦ُْم ُأمْحَُؾ دِم َهْقَدصِمل اهللهِ  َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ـْ نَمْزَوسمِِف  َؿ َِم َٞم٣م ضَمتهك إَِذا هَمَرَغ َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َوُأْٞمَزُل همِٝمِف, هَمِنْ

ـَ اظمَِديٛم٥َِم ومَ  ضِمٝمِؾ, هَمُٗمْٚم٦ُم ضِمكَم آَذُٞمقا سمِْٙمَؽ َووَمَٖمَؾ, َدَٞمْقَٞم٣م َِم ٣مهمِٙمكَِم, آَذَن يَمْٝمَٙم٥ًم زم٣ِميمره

ٌَْٙم٦ُم إلَِم  ضِمٝمِؾ, هَمَٚمَُمْٝم٦ُم ضَمتهك صَم٣مَوْزُت اجَلْٝمَش, هَمَٙمامه وَمَّمْٝم٦ُم ؾَمْٟمِِن َأوْم زم٣ِميمره

ـْ صَمْزِع ـَمَٖم٣مِر وَمِد اْٞمَٗمَْمَع, هَمَرصَمْٔم٦ُم  ٦ُم َصْدِري, هَم١مَِذا فِمْٗمٌد رِم َِم ًْ َرضْمقِم, هَمَٙمَٚم

ـَ ىَم٣مُٞمقا هَم٣ميمْ  ْهُط ايمهِذي ٛمِل ازْمتَِٕم٣مُؤُه, وَم٣ميَم٦ْم: َوَأوْمٌََؾ ايمره ًَ ٌَ ٦ُم فِمْٗمِدي هَمَح ًْ َتَٚم

ُٙمقِِن, هَم٣مضْمَتَٚمُٙمقا َهْقَدصِمل هَمَرضَمُٙمقُه فَمعَم زَمِٔمغِمي ايمهِذي ىُمٛم٦ُْم َأْرىَم٤ُم فَمَٙمْٝمِف,  ُيَرضمِّ

٣مُء إِْذ َذاَك طِم  ًَ ٌُقَن َأِنِّ همِٝمِف, َوىَم٣مَن ايمٛمِّ
ًِ

ـه َوُهْؿ حَيْ ْ َيْٕمَُمُٜم , َومَل ـَ ٌُْٙم ْ هَيْ َٖم٣مهًم٣م مَل

٥َم اََلْقَدِج ضِمكَم  َتٛمْ٘مِِر ايمَٗمْقُم طِمٖمه ًْ ـَ ايمْمهَٔم٣مِم, هَمَٙمْؿ َي ـَ ايمُٔمْٙمَٗم٥َم َِم اَم َيْٟمىُمْٙم ايمٙمهْحُؿ, إِٞمه

٣مُروا, َوَوصَمْدُت َرهَمُٔمقُه َومَحَُٙمقُه, َوىُمٛم٦ُْم صَم٣م ًَ ٌََٔمُثقا اجَلَٚمَؾ هَم , هَم ِـّ ًِّ ِرَي٥ًم ضَمِديَث٥َم ايم
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ٝم٤ٌم,  ٣م َِمٛمُْٜمْؿ َداٍع َوَٓ جُمِ ْؿ َويَمْٝمَس هِبَ فِمْٗمِدي زَمْٔمَد ََم٣م اؽْمَتَٚمره اجَلْٝمُش, هَمِجْئ٦ُم ََمٛم٣َمِزََلُ

ُْؿ ؽَمَٝمْٖمِٗمُدوِِن  ْٚم٦ُم ََمٛمِْزرِم ايمهِذي ىُمٛم٦ُْم زمِِف, َوـَمٛمَٛم٦ُْم َأهنه ٌَْٝمٛم٣َم هَمَتَٝمٚمه , هَم صِمُٔمقَن إرَِمه  هَمغَمْ

َٙمِٚملُّ  ًُّ ـُ اظمَُٔمْمهِؾ ايم ٌَْتٛمِل فَمْٝمٛمِل هَمٛمِْٚم٦ُم, َوىَم٣مَن َصْٖمَقاُن زْم ٥ٌم دِم ََمٛمِْزرِم, نَمَٙم ًَ
َأَٞم٣م صَم٣ميمِ

٣مٍن َٞم٣مئٍِؿ  ًَ ٌََح فِمٛمَْد ََمٛمِْزرِم, هَمَرَأى ؽَمَقاَد إِْٞم ـْ َوَراِء اجَلْٝمِش, هَمَٟمْص ىْمَقاِِنُّ َِم شُمؿه ايمذه

صَم٣مفِمِف ضِمكَم هَمٔمَ  ٌَْؾ احِلَج٣مِب, هَم٣مؽْمَتْٝمَٗمْٓم٦ُم زم٣ِمؽْمؼِمْ َرهَمٛمِل ضِمكَم َرآِِن, َوىَم٣مَن َرآِِن وَم

ْٚمٛم٣َم زمَِ٘مٙمَِٚم٥ٍم, َوَٓ ؽَمِٚمْٔم٦ُم َِمٛمُْف  ٣ٌَمِِب, َوَواهللهِ ََم٣م سَمَ٘مٙمه ْرُت َوصْمِٜمل زمِِجْٙم فَمَرهَمٛمِل, هَمَخٚمه

صَم٣مفِمِف, َوَهَقى ضَمتهك َأَٞم٣مَخ  َراضِمَٙمَتُف, هَمَقؿمَِئ فَمعَم َيِدَه٣م, هَمُٗمْٚم٦ُم  ىَمٙمَِٚم٥ًم نَمغْمَ اؽْمؼِمْ

ـَ دِم َٞمْحِر  اضِمَٙم٥َم ضَمتهك َأسَمْٝمٛم٣َم اجَلْٝمَش َُمقنِمِري ٌُْتَٜم٣م, هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ َيُٗمقُد ِِب ايمره
إيَِمْٝمَٜم٣م هَمَرىمِ

ـْ َهَٙمَؽ, َوىَم٣مَن ايمهِذي سَمَقلمه ىمػِْمَ اإِلهْمِؽ   ايمٓمهِٜمغَمِة َوُهْؿ ُٞمُزوٌل, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٜمَٙمَؽ ََم

ُث زمِِف  ُف ىَم٣مَن ُيَُم٣مُع َوُيَتَحده ُت َأٞمه ـُ ؽَمُٙمقَل, وَم٣مَل فُمْرَوُة: ُأطْمػِمْ ـُ ُأَِبٍّ ازْم ٌُْد اهللهِ زْم فَم

ـْ َأْهِؾ اإِلهْمِؽ  ؿه َِم ًَ َتْقؾِمٝمِف, َووَم٣مَل فُمْرَوُة َأْيًّم٣م: مَلْ ُي ًْ َتِٚمُٔمُف َوَي ًْ ُه َوَي فِمٛمَْدُه, هَمُٝمِٗمرُّ

ـُ  ٣مُن زْم ًه ٓه ضَم ٛم٥َُم زمِٛم٦ُْم صَمْحٍش, دِم َٞم٣مٍس َأْيًّم٣م إِ ـُ ُأشَم٣مشَم٥َم, َومَحْ َْمُح زْم ًْ شَم٣مزم٦ٍِم, َوَِم

٥ٌٌَم, ىَماَم وَم٣مَل اهللهُ سَمَٔم٣ملَم, َوإِنه ىمػِْمَ َذيمَِؽ  ُْؿ فُمِْم ـَ َٓ فِمْٙمَؿ رِم هِبِْؿ, نَمغْمَ َأهنه آطَمِري

ـُ ؽَمُٙمقَل, وَم٣مَل فُمْرَوُة:  ـُ ُأَِبٍّ ازْم ٌُْد اهللهِ زْم ٤مه ُيَٗم٣مُل يَمُف: فَم ًَ ىَم٣مَٞم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم سَمْ٘مَرُه َأْن ُي

ُف ايمهِذي وَم٣مَل: ٣مُن, َوسَمُٗمقُل: إِٞمه ًه  فِمٛمَْدَه٣م ضَم

 ]ايمٌحر ايمقاهمر[
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ٍد َِمٛمُْ٘مْؿ ِووَم٣مُء وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم: هَمَٗمِدَْمٛم٣َم  هَم١مِنه َأِِب َوَوايمَِدُه َوفِمْرِِض يمِِٔمْرِض حُمَٚمه

ْٜمًرا, َوايمٛمه٣مُس ُيِٖمٝمُّمقَن دِم وَمْقِل َأْصَح٣مِب اظمَِديٛم٥ََم, هَم٣مؾْمَتَ٘مْٝم٦ُم ضِمكَم وَمِدَْم٦ُم ؾَم 

ـْ  ٌُٛمِل دِم َوصَمِٔمل َأِنِّ َٓ َأفْمِرُف َِم ـْ َذيمَِؽ, َوُهَق َيِري ٍء َِم اإِلهْمِؽ, َٓ َأؾْمُٔمُر زمًَِمْ

ْْمَػ ايمهِذي ىُمٛم٦ُْم َأَرى َِمٛمُْف ضِمكَم َأؾْمَت٘مِل,  َؿ ايمٙمُّ َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٙمُِّؿ, شُمؿه َيُٗمقُل: إِٞمه  ًَ َؿ هَمُٝم ىَمْٝمَػ »اَم َيْدطُمُؾ فَمقَمه َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

, ضَمتهك طَمَرصْم٦ُم ضِمكَم شسمِٝمُ٘مؿْ  ِّ ٌُٛمِل َوَٓ َأؾْمُٔمُر زم٣ِميمممه ُف, هَمَذيمَِؽ َيِري , شُمؿه َيٛمٌَْمِ

ٌََؾ اظمَ  َْمٍح وِم ًْ َزَٞم٣م, َوىُمٛمه٣م َٓ َٞمْخُرُج َٞمَٗمْٜم٦ُم, هَمَخَرصْم٦ُم ََمَع ُأمِّ َِم ٛم٣َمِصِع, َوىَم٣مَن َُمَتػَمه

ـْ زُمُٝمقسمِٛم٣َم, وَم٣ميَم٦ْم: َوَأَْمُرَٞم٣م   ٣ًٌم َِم ٌَْؾ َأْن َٞمتهِخَذ ايمُ٘مٛمَُػ وَمِري ٓه يَمْٝماًل إلَِم يَمْٝمٍؾ, َوَذيمَِؽ وَم إِ

ى زم٣ِميم ٌََؾ ايمَٕم٣مئِِط, َوىُمٛمه٣م َٞمَتَٟمذه ٥ِم وِم يه ُ٘مٛمُِػ َأْن َٞمتهِخَذَه٣م فِمٛمَْد َأَْمُر ايمَٔمَرِب إَُوِل دِم ايمػَمِّ

ـِ  ـِ اظمُْمهٙم٤ِِم زْم َْمٍح, َوِهَل ازْمٛم٥َُم َأِِب ُرْهِؿ زْم ًْ زُمُٝمقسمِٛم٣َم, وَم٣ميَم٦ْم: هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم َأَٞم٣م َوُأمُّ َِم

يِؼ, َوازْمٛمَُٜم٣م  دِّ ـِ فَم٣مَِمٍر, طَم٣ميَم٥ُم َأِِب زَمْ٘مٍر ايمِمِّ َٜم٣م زمِٛم٦ُْم َصْخِر زْم ٌِْد ََمٛم٣َمٍف, َوُأَمُّ فَم

ـُ أُ  َْمُح زْم ًْ ٌََؾ زَمْٝمتِل ضِمكَم َِم َْمٍح وِم ًْ ٌَْٙم٦ُم َأَٞم٣م َوُأمُّ َِم ـِ اظمُْمهٙم٤ِِم, هَمَٟموْم ٌه٣مِد زْم ـِ فَم شَم٣مشَم٥َم زْم

َْمٌح, هَمُٗمْٙم٦ُم  ًْ َْمٍح دِم َِمْرؿمَِٜم٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم: سَمِٔمَس َِم ًْ ـْ ؾَمْٟمٞمِٛم٣َم, هَمَٔمَثَرْت ُأمُّ َِم هَمَرنْمٛم٣َم َِم

ٌِّكَم َرصُماًل ؾَمِٜمَد زمَ  ًُ ٣م: زمِْئَس ََم٣م وُمْٙم٦ِم, َأسَم َٚمِٔمل ََم٣م ََلَ ًْ ْدًرا؟ هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َأْي َهٛمَْت٣مْه َومَلْ سَم

سْمٛمِل زمَِٗمْقِل َأْهِؾ اإِلهْمِؽ, وَم٣ميَم٦ْم: هَم٣مْزَدْدُت  وَم٣مَل؟ وَم٣ميَم٦ْم: َووُمْٙم٦ُم: ََم٣م وَم٣مَل؟ هَمَٟمطْمػَمَ

َٙمْٝمِف ََمَرًو٣م فَمعَم ََمَرِِض, هَمَٙمامه َرصَمْٔم٦ُم إلَِم زَمْٝمتِل َدطَمَؾ فَمقَمه َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهلُل فمَ 

َؿ, شُمؿه وَم٣مَل:  ٙمه ًَ َؿ هَم ؟ شىَمْٝمَػ سمِٝمُ٘مؿْ »َوؽَمٙمه , هَمُٗمْٙم٦ُم يَمُف: َأسَمٟمَْذُن رِم َأْن آيِتَ َأزَمَقيه
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ٌَٙمِِٜماَم, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٟمِذَن رِم َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهلُل  ـْ وِم ـَ اخَلػَمَ َِم وَم٣ميَم٦ْم: َوُأِريُد َأْن َأؽْمَتْٝمِٗم

 ُ ِٕ َؿ, هَمُٗمْٙم٦ُم  ِِن فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ُث ايمٛمه٣مُس؟ وَم٣ميَم٦ْم: َي٣م زُمٛمَٝمه٥ُم, َهقِّ َت٣مُه, ََم٣مَذا َيَتَحده ل: َي٣م ُأَمه َمِّ

ٓه  ائُِر, إِ ٣م َضَ ٌَُّٜم٣م, ََلَ
اَم ىَم٣مَٞم٦ِم اَْمَرَأٌة وَمطُّ َوِوٝمَئ٥ًم فِمٛمَْد َرصُمٍؾ حُيِ فَمَٙمْٝمِؽ, هَمَقاهللهِ يَمَٗمٙمه

ٌَْح٣مَن اهللهِ َذا؟ وَم٣ميَم٦ْم: ىَمثهْرَن فَمَٙمْٝمَٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: هَمُٗمْٙم٦ُم: ؽُم َث ايمٛمه٣مُس هِبَ ده , َأَويَمَٗمْد حَتَ

ٌَْح٦ُم َٓ َيْروَمُٟم رِم َدَْمٌع َوَٓ َأىْمَتِحُؾ زمِٛمَْقٍم, شُمؿه  ْٝمَٙم٥َم ضَمتهك َأْص ٌََ٘مْٝم٦ُم سمِْٙمَؽ ايمٙمه هَم

ـَ  َؿ فَمقِمه زْم ٌَْح٦ُم َأزْم٘مِل, وَم٣ميَم٦ْم: َوَدفَم٣م َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َأِِب  َأْص

٣م دِم همَِراِق  َتُِمغُمُُهَ ًْ اَم َوَي َٟمَُلُ ًْ ٧ٌََم ايمَقضْمُل, َي ـَ َزْيٍد ضِمكَم اؽْمَتْٙم ؿَم٣ميم٤ٍِم َوُأؽَم٣مََم٥َم زْم

َؿ زم٣ِميمهِذي  ٣م ُأؽَم٣مََم٥ُم هَمَٟمؾَم٣مَر فَمعَم َرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َأْهٙمِِف, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٟمَمه

ـْ زَمَراَءِة َأْهٙمِفِ  ِف, هَمَٗم٣مَل ُأؽَم٣مََم٥ُم: َأْهَٙمَؽ, َوَٓ َئْمَٙمُؿ َِم ًِ ْؿ دِم َٞمْٖم , َوزم٣ِميمهِذي َئْمَٙمُؿ ََلُ

٣مُء  ًَ ْ ُيَّمٝمِِّؼ اهللهُ فَمَٙمْٝمَؽ, َوايمٛمِّ ٣م فَمقِمٌّ هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ, مَل ا, َوَأَمه ٓه طَمغْمً َٞمْٔمَٙمُؿ إِ

هَمَدفَم٣م َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف ؽِمَقاَه٣م ىَمثغٌِم, َوؽَمِؾ اجَل٣مِرَي٥َم سَمِْمُدوْمَؽ, وَم٣ميَم٦ْم: 

َؿ زَمِريَرَة, هَمَٗم٣مَل:  ٌُِؽ؟»َوؽَمٙمه ٍء َيِري ـْ َرْ وَم٣ميَم٦ْم يَمُف ش. َأْي زَمِريَرُة, َهْؾ َرَأْي٦ِم َِم

٣َم صَم٣مِريَ  , ََم٣م َرَأْي٦ُم فَمَٙمْٝمَٜم٣م َأَْمًرا وَمطُّ َأنْمِٚمُِمُف نَمغْمَ َأهنه ٥ٌم زَمِريَرُة: َوايمهِذي زَمَٔمَثَؽ زم٣ِمحَلؼِّ

ـُ هَمَتْٟمىُمُٙمُف, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٗم٣مَم  اصِم ـْ فَمِجكِم َأْهٙمَِٜم٣م, هَمَتْٟميِت ايمده , سَمٛم٣َمُم فَم ِـّ ًِّ ضَمِديَث٥ُم ايم

, َوُهَق  ـِ ُأَِبٍّ ٌِْد اهللهِ زْم ـْ فَم ـْ َيْقَِمِف هَم٣مؽْمَتْٔمَذَر َِم َؿ َِم َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

, هَمَٗم٣مَل:  ـْ َرصُمٍؾ وَمْد زَمَٙمَٕمٛمِل فَمٛمُْف َأَذاُه  َي٣م»فَمعَم اظمِٛمػَْمِ ـْ َئْمِذُرِِن َِم ٙمِِٚمكَم, ََم ًْ ََمْٔممَمَ اظمُ

ا, َويَمَٗمْد َذىَمُروا َرصُماًل ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم  ٓه طَمغْمً دِم َأْهقِم, َواهللهِ ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم فَمعَم َأْهقِم إِ
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ٓه ََمِٔمل ا, َوََم٣م َيْدطُمُؾ فَمعَم َأْهقِم إِ ٓه طَمغْمً ـُ َُمَٔم٣مٍذ شفَمَٙمْٝمِف إِ . وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٗم٣مَم ؽَمْٔمُد زْم

ـَ إَْوِس  ٌِْد إؾَْمَٜمِؾ, هَمَٗم٣مَل: َأَٞم٣م َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ َأفْمِذُرَك, هَم١مِْن ىَم٣مَن َِم َأطُمق زَمٛمِل فَم

ـَ اخَلْزَرِج َأََمْرسَمٛم٣َم هَمَٖمَٔمْٙمٛم٣َم َأَْمَرَك, وَم٣ميَم٦ْم:  ـْ إطِْمَقاٞمِٛم٣َم َِم زْم٦ُم فُمٛمَُٗمُف, َوإِْن ىَم٣مَن َِم َضَ

ـُ هَمٗمَ  ـْ هَمِخِذِه, َوُهَق ؽَمْٔمُد زْم ِف َِم ٣مَن زمِٛم٦َْم فَمٚمِّ ًه ـَ اخَلْزَرِج, َوىَم٣مَٞم٦ْم ُأمُّ ضَم ٣مَم َرصُمٌؾ َِم

ـِ  ٣م, َويَم٘مِ ٌَْؾ َذيمَِؽ َرصُماًل َص٣محِلً ٣ٌَمَدَة, َوُهَق ؽَمٝمُِّد اخَلْزَرِج, وَم٣ميَم٦ْم: َوىَم٣مَن وَم فُم

ْٔمٍد: ىَمَذزْم٦َم يَمٔمَ  ًَ
ْٚمُر اهللهِ َٓ سَمْٗمُتُٙمُف, َوَٓ سَمْٗمِدُر فَمعَم وَمْتٙمِِف, اضْمَتَٚمَٙمْتُف احَلِٚمٝمه٥ُم, هَمَٗم٣مَل يمِ

ـُ فَمؿِّ  , َوُهَق ازْم ـُ ضُمَّمغْمٍ ٦ٌَْم َأْن ُيْٗمَتَؾ. هَمَٗم٣مَم ُأؽَمْٝمُد زْم ٌَ ـْ َرْهْمَِؽ ََم٣م َأضْم َويَمْق ىَم٣مَن َِم

٣ٌَمَدَة: ىَمَذزْم٦َم يَمَٔمْٚمُر اهللهِ يَمٛمَْٗمُتَٙمٛمهُف, هَم١مِ  ـِ فُم ْٔمِد زْم ًَ
ـِ ؽَمْٔمٍد, هَمَٗم٣مَل يمِ ٣مِدُل فَم ٞمهَؽ َُمٛم٣َمهمٌِؼ َُتَ

قا َأْن َيْٗمَتتُِٙمقا,  اظمُٛم٣َمهمِِٗمكَم, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَث٣مَر احَلٝمه٣مِن إَْوُس, َواخَلْزَرُج ضَمتهك َُهُّ

, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٙمْؿ َيَزْل َرؽُمقُل اهللهِ  َؿ وَم٣مئٌِؿ فَمعَم اظمِٛمػَْمِ َوَرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٌََ٘مْٝم٦ُم َيْقَِمل َصعمه ا ُّمُٜمْؿ, ضَمتهك ؽَمَ٘مُتقا َوؽَمَ٘م٦َم, وَم٣ميَم٦ْم: هَم َؿ ُْخَٖمِّ هللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٌََح َأزَمَقاَي فِمٛمِْدي, َووَمْد  ُف َٓ َيْروَمُٟم رِم َدَْمٌع َوَٓ َأىْمَتِحُؾ زمِٛمَْقٍم, وَم٣ميَم٦ْم: َوَأْص َذيمَِؽ ىُمٙمه

ُـّ َأنه زَمَ٘مْٝم٦ُم يَمْٝمَٙمَتكْمِ َوَيْقًَم٣م, َٓ َيْروَمُٟم رِم دَ  ـَُم َٕ َْمٌع َوَٓ َأىْمَتِحُؾ زمِٛمَْقٍم, ضَمتهك إِِنِّ 

٣مِن فِمٛمِْدي َوَأَٞم٣م َأزْم٘مِل, هَم٣مؽْمَتْٟمَذَٞم٦ْم فَمقَمه  ًَ
ٌَُ٘م٣مَء هَم٣ميمٌِؼ ىَمٌِِدي, هَمٌَْٝمٛم٣َم َأزَمَقاَي صَم٣ميمِ ايم

ٌَٝمْ  ٌْ٘مِل ََمِٔمل, وَم٣ميَم٦ْم: هَم ٦ْم سَم ًَ ٣م, هَمَجَٙم ـَ إَْٞمَِم٣مِر هَمَٟمِذْٞم٦ُم ََلَ ـُ فَمعَم اَْمَرَأٌة َِم ٛم٣َم َٞمْح

َؿ شُمؿه صَمَٙمَس, وَم٣ميَم٦ْم: َومَلْ  ٙمه ًَ َؿ فَمَٙمْٝمٛم٣َم هَم َذيمَِؽ َدطَمَؾ َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٌَْٙمَٜم٣م, َووَمْد يَم٧ٌَِم ؾَمْٜمًرا َٓ ُيقضَمك إيَِمْٝمِف دِم ؾَمْٟمِِن  َُيْٙمِْس فِمٛمِْدي َُمٛمُْذ وِمٝمَؾ ََم٣م وِمٝمَؾ وَم
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ٍء, وَم٣ميَم٦ْم: هَمتَ  َؿ ضِمكَم صَمَٙمَس, شُمؿه وَم٣مَل: زمًَِمْ َد َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َُمٜمه

ُئِؽ » ُٝمػَمِّ ًَ ُف زَمَٙمَٕمٛمِل فَمٛمِْؽ ىَمَذا َوىَمَذا, هَم١مِْن ىُمٛم٦ِْم زَمِريَئ٥ًم, هَم ٣م زَمْٔمُد, َي٣م فَم٣مئَُِم٥ُم, إِٞمه َأَمه

َف اهللهُ, َوإِْن ىُمٛم٦ِْم َأظمَْْٚم٦ِم زمَِذْٞم٤ٍم, هَم٣مؽْمَتْٕمِٖمِري ا ٌَْد إَِذا افْمؼَمَ هللهَ َوسُمقِِب إيَِمْٝمِف, هَم١مِنه ايمَٔم

َؿ ششُمؿه سَم٣مَب, سَم٣مَب اهللهُ فَمَٙمْٝمفِ  , وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٙمامه وَم٢َم َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َِِب: َأصِم٤ْم  ِٕ َرؽُمقَل اهللهِ  ََمَٗم٣ميَمَتُف وَمَٙمَص َدَْمِٔمل ضَمتهك ََم٣م ُأضِمسُّ َِمٛمُْف وَمْْمَرًة, هَمُٗمْٙم٦ُم 

َؿ فَمٛمِّل همِٝماَم وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل َأِِب: َواهللهِ ََم٣م َأْدِري ََم٣م َأوُمقُل يمَِرؽُمقِل  َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ل: َأصِمٝمٌِل َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف  َُمِّ
ِٕ َؿ, هَمُٗمْٙم٦ُم  اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َؿ همِٝماَم وَم٣م ل: َواهللهِ ََم٣م َأْدِري ََم٣م َأوُمقُل يمَِرؽُمقِل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َل: وَم٣ميَم٦ْم ُأَمِّ

ـَ ايمُٗمْرآِن ىَمثغًِما: إِِنِّ َواهللهِ  : َٓ َأوْمَرُأ َِم ِـّ ًِّ َؿ, هَمُٗمْٙم٦ُم: َوَأَٞم٣م صَم٣مِرَي٥ٌم ضَمِديَث٥ُم ايم َوؽَمٙمه

وْمُتْؿ زمِِف, يَمَٗمْد فَمٙمِْٚم٦ُم: يَمَٗمْد ؽَمِٚمْٔمُتْؿ َهَذا احَلِدي ُ٘مْؿ َوَصده ًِ ٧َم ضَمتهك اؽْمَتَٗمره دِم َأْٞمُٖم

هْم٦ُم يَمُ٘مْؿ زمَِٟمَْمٍر, َواهللهُ َئْمَٙمُؿ  ـِ افْمؼَمَ وُمقِِن, َويَمئِ ـْ وُمْٙم٦ُم يَمُ٘مْؿ: إِِنِّ زَمِريَئ٥ٌم, َٓ سُمَِمدِّ
هَمَٙمئِ

وُمٛمِّل, هَمَقاهللهِ َٓ َأصِمُد رِم َويَمُ٘مْؿ َمَ  ٓه َأزَم٣م ُيقؽُمَػ ضِمكَم َأِنِّ َِمٛمُْف زَمِريَئ٥ٌم, يَمُتَِمدِّ َثاًل إِ

َتَٔم٣مُن فَمعَم ََم٣م سَمِِمُٖمقنَ }وَم٣مَل:  ًْ يْم٦ُم 16]يقؽمػ:  {هَمَِمػْمٌ مَجِٝمٌؾ َواهللهُ اظُم قه [ شُمؿه حَتَ

اَءيِت,  ئِل زمػَِمَ َواْوَْمَجْٔم٦ُم فَمعَم همَِراِر, َواهللهُ َئْمَٙمُؿ َأِنِّ ضِمٝمٛمَئٍِذ زَمِريَئ٥ٌم, َوَأنه اهللهَ َُمػَمِّ

ُـّ َأنه اهللهَ َُمٛمِْزٌل دِم ؾَمْٟمِِن َوضْمًٝم٣م ُيْتعَم, يَمَُمْٟمِِن دِم َٞمْٖمِز ىَم٣مَن َويَم٘مِ  ـْ َواهللهِ ََم٣م ىُمٛم٦ُْم َأـُم

ـْ ىُمٛم٦ُْم َأْرصُمق َأْن َيَرى َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه 
َؿ اهللهُ دِمه زمَِٟمَْمٍر, َويَم٘مِ ـْ َأْن َيَتَ٘مٙمه َأضْمَٗمَر َِم

َؿ دِم ايم ٣م, هَمَقاهللهِ ََم٣م َراَم َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهلُل اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ُئٛمِل اهللهُ هِبَ ٛمهْقِم ُرْؤَي٣م ُيػَمِّ



 

 

 

 ]بيان حد القذف[

 

[438] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ٌَْٝم٦ِم, ضَمتهك ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف, هَمَٟمطَمَذُه  ـْ َأْهِؾ ايم ُف, َوَٓ طَمَرَج َأضَمٌد َِم ًَ
َؿ جَمْٙمِ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ضَم٣مِء, ضَمتهك إِٞمه  ـَ ايمػُمَ ـَ ايمَٔمَرِق َِمْثُؾ اجُلاَمِن, َوُهَق ََم٣م ىَم٣مَن َيْٟمطُمُذُه َِم ُر َِمٛمُْف َِم ُف يَمَٝمَتَحده

ـْ َرؽُمقِل اهللهِ  َي فَم ـْ شمَِٗمِؾ ايمَٗمْقِل ايمهِذي ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف, وَم٣ميَم٦ْم: هَمُنِّ دِم َيْقٍم ؾَم٣مٍت َِم

َؿ هِبَ  َل ىَمٙمَِٚم٥ٍم سَمَ٘مٙمه َؿ َوُهَق َيّْمَحُؽ, هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم َأوه َي٣م »٣م َأْن وَم٣مَل: َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َأكِ  ٣م اهللهُ هَمَٗمْد زَمره ل: وُمقَِمل إيَِمْٝمِف, هَمُٗمْٙم٦ُم: َواهللهِ َٓ ش. فَم٣مئَُِم٥ُم, َأَمه وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٗم٣ميَم٦ْم رِم ُأَمِّ

, وَم٣ميَم٦ْم: َوَأْٞمَزَل اهللهُ سَمَٔم٣ملَم:  ٓه اهللهَ فَمزه َوصَمؾه ُد إِ ـَ إِنه ايمه }َأوُمقُم إيَِمْٝمِف, هَم١مِِنِّ َٓ َأمْحَ ِذي

٥ٌٌَم َِمٛمُْ٘مؿْ  ايمَٔممْمَ أَي٣مِت, شُمؿه َأْٞمَزَل اهللهُ َهَذا دِم زَمَراَءيِت, وَم٣مَل  {صَم٣مُءوا زم٣ِمإِلهْمِؽ فُمِْم

ـِ ُأشَم٣مشَم٥َم يمَِٗمَرازَمتِِف َِمٛمُْف َوهَمْٗمِرِه: َواهللهِ َٓ  َْمِح زْم ًْ يُؼ: َوىَم٣مَن ُيٛمِْٖمُؼ فَمعَم َِم دِّ َأزُمق زَمْ٘مٍر ايمِمِّ

ْمَ  ًْ َوَٓ }ٍح ؾَمْٝمًئ٣م َأزَمًدا, زَمْٔمَد ايمهِذي وَم٣مَل يمَِٔم٣مئَُِم٥َم ََم٣م وَم٣مَل, هَمَٟمْٞمَزَل اهللهُ: ُأْٞمِٖمُؼ فَمعَم َِم

[, وَم٣مَل 159]ايمٌٗمرة:  {نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ } -إلَِم وَمْقيمِِف  - {َيْٟمسَمِؾ ُأويُمق ايمَٖمّْمِؾ َِمٛمُْ٘مؿْ 

ضُِم٤مُّ َأْن َيْٕمِٖمرَ  َٕ يُؼ: زَمعَم َواهللهِ إِِنِّ  دِّ َْمٍح  َأزُمق زَمْ٘مٍر ايمِمِّ ًْ اهللهُ رِم, هَمَرصَمَع إلَِم َِم

ايمٛمهَٖمَٗم٥َم ايمهتِل ىَم٣مَن ُيٛمِْٖمُؼ فَمَٙمْٝمِف, َووَم٣مَل: َواهللهِ َٓ َأْٞمِزفُمَٜم٣م َِمْٛمُف َأزَمًدا, وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم: 

ـْ َأَْمِري,  َؿ ؽَمَٟمَل َزْيٛم٤ََم زمِٛم٦َْم صَمْحٍش فَم َوىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ َأمْحِل ؽَمْٚمِٔمل ش. ََم٣مَذا فَمٙمِْٚم٦ِم, َأْو َرَأْي٦ِم »٣مَل يمَِزْيٛم٤ََم: هَمٗمَ 

٣مَِمٝمٛمِل  ًَ ا, وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم: َوِهَل ايمهتِل ىَم٣مَٞم٦ْم سُم ٓه طَمغْمً ي, َواهللهِ ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم إِ َوزَمٌَمِ

ـْ َأْزَواِج ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه  َؿ هَمَٔمَِمَٚمَٜم٣م اهللهُ زم٣ِميمَقَرِع, وَم٣ميَم٦ْم: َوؿَمِٖمَٗم٦ْم َِم

ـُ ؾِمَٜم٣مٍب:  ـْ َهَٙمَؽ وَم٣مَل ازْم ٣م, هَمَٜمَٙمَ٘م٦ْم, همِٝمَٚم ٣مِرُب ََلَ ٛم٥َُم حُتَ هَمَٜمَذا ايمهِذي »ُأطْمُتَٜم٣م مَحْ
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ْهطِ  ـْ ضَمِدي٧ِم َه٠ُمَِٓء ايمره نه َواهللهِ إِ  "شُمؿه وَم٣مَل فُمْرَوُة, وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم: ش زَمَٙمَٕمٛمِل َِم

ٌَْح٣مَن اهللهِ, هَمَقايمهِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه ََم٣م  صُمَؾ ايمهِذي وِمٝمَؾ يَمُف ََم٣م وِمٝمَؾ يَمَٝمُٗمقُل: ؽُم ايمره

, وَم٣ميَم٦ْم: شُمؿه وُمتَِؾ زَمْٔمَد َذيمَِؽ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللهِ  ـْ ىَمٛمَِػ ُأْٞمَثك وَمطُّ ش"ىَمَُمْٖم٦ُم َِم
 (1)

. 

ا بسأٖا اهلل عص ٚدٌ بٝإ حهِ َٔ اتِٗ أّ املؤَٓني عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا مم
 :َ٘ٓ 

وَمـ اهتؿ أم اظم٠مَمٛمكم فم٣مئُم٥م رِض اهلل فمٛمٜم٣م مم٣م زمرأه٣م اهلل فمز وصمؾ َمٛمف, همٗمد 

وومع دم ايم٘مٖمر إىمػم اظمخرج يمف َمـ َمٙم٥م اإلؽمالم8 ٕٞمف َم٘مذب هلل فمز وصمؾ, 

 وَم٘مذب يمٙمٗمرآن, وَم٘مذب يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف  وهذا هق ضم٘مؿ َمـ ومذف أيًّم٣م ؽم٣مئر ٞم٣ًمء

وؽمٙمؿ, أو ومذف اَمرأة ٕي ٞمٌل آطمر, أو ومذف ٞمًٌٝم٣م َمـ إٞمٌٝم٣مء, همٜمذا هق 

 ضم٘مٚمف, ايم٘مٖمر إىمػم اظمخرج يمف فمـ َمٙم٥م اإلؽمالم.

 بٝإ ايرٟ تٛىل نربٙ يف قرف أّ املؤَٓني عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا: 
فمز وصمؾ, وهق  وايمذي سمقلم ىمػمه هق فمٌد اهلل زمـ أِب ازمـ ؽمٙمقل, يمٔمٛمف اهلل

 رأس ايمٛمٖم٣مق.

 إٓ أن ايمذيـ أؾم٣مفمقه هؿ َمـ اظمًٙمٚمكم, وَمـ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ: 

                                                           
 .(3886)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2121)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م رِض اهلل فمٛمف, وهق ؾم٣مفمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف َمٛمٜمؿ: 

 وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

ٌِْد ََمٛم٣َمٍف رِض اهللوَمٛمٜمؿ:  ـِ فَم ـِ اظمُْمهٙم٤ِِم زْم ٌه٣مِد زْم ـِ فَم ـُ ُأشَم٣مشَم٥َم زْم َْمُح زْم ًْ فمٛمف,  َِم

وهق ايمذي ىم٣من يٛمٖمؼ فمٙمٝمف أزمق زم٘مر ايمِمديؼ رِض اهلل فمٛمف, وهق ممـ ؾمٜمد 

 َمٔمرىم٥م زمدر ايم٘مػمى.

محٛم٥م زمٛم٦م صمحش رِض اهلل فمٛمٜم٣م, وهل أطم٦م زيٛم٤م زمٛم٦م صمحش وَمٛمٜمؿ: 

 رِض اهلل فمٛمٜم٣م, وهل أم اظم٠مَمٛمكم, وزوج ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

صمٙمدهؿ ايمٛمٌل صعم اهلل ونمغم واضمد َمـ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ, وومد 

 فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ وأوم٣مم فمٙمٝمٜمؿ ضمد ايمٗمذف.

 . شظمَه٣م َٞمَزَل فُمْذِري»قولُ: 

٣ًٌم  وذيمؽ ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ هجره٣م ؾمٜمًرا, أو ومري

 َمـ ذيمؽ.

وومد ىم٣من ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يدطمؾ فمعم فم٣مئُم٥م رِض اهلل 

ىمٝمػ سمٝم٘مؿ؟ وٓ يذىمر اؽمٚمٜم٣م, وٓ يزيد فمعم ذيمؽ,  فمٛمٜم٣م ويًٟمل فمٛمٜم٣م زمٗمقيمف:

 ىمام ذىمر دم احلدي٧م اظمتٗمدم.
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 . شفَمعَم اظمِْٛمػَْمِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -وَم٣مَم َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ: 

أي ضمتك ْخػم ويذىمر يمٙمٛم٣مس وهؿ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ زمػماءة أم 

 اظم٠مَمٛمكم فم٣مئُم٥م رِض اهلل فمٛمٜم٣م مم٣م اهتٚم٦م زمف.

تد احل٣مل فمعم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ضمتك وم٣مم ووم٣مل: همٗمد اؾم

, ىمام دم احلدي٧م اظمتٗمدم َمٔمٛم٣م دم زمراءة شَمـ ئمذرِن دم رصمؾ زمٙمغ أذاه دم أهقم»

 فم٣مئُم٥م رِض اهلل فمٛمٜم٣م.

َٙمِٚملُّ رِض اهلل  ًُّ ـُ اظمَُْٔمْمهِؾ ايم وىمذيمؽ اهتٚمقا رصماًل ص٣محًل٣م, وهق َصْٖمَقاُن زْم

 رِض اهلل فمٛمف. فمٛمف, وىم٣من صح٣مِب صمٙمٝمؾ

 : َؿ َوُهَق فَمعَم اظمِْٛمػَْمِ َي٣م ََمْٔممَمَ »همٙمٜمذا وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ـْ َرصُمٍؾ وَمْد زَمَٙمَغ َأَذاُه دِم َأْهِؾ زَمْٝمتِل هَمَقاهللِ ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم فَمعَم  ـْ َئْمِذُرِِن َِم ٙمِِٚمكَم ََم ًْ اظمُْ

ا, َويَمَٗمْد  ٓه طَمغْمً ا, َوََم٣م ىَم٣مَن َيْدطُمُؾ  َأْهقِم إِ ٓه طَمغْمً َذىَمُروا َرصُماًل ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم فَمَٙمْٝمِف إِ

ٓه ََمِٔمل , هَمَٗم٣مَل: َأَٞم٣م َأفْمِذُرَك َِمٛمُْف, َي٣م ش فَمعَم َأْهقِم إِ َْٞمَِم٣مِريُّ ْٕ ـُ َُمَٔم٣مٍذ ا هَمَٗم٣مَم ؽَمْٔمُد زْم

زْمٛم٣َم فُمٛمَُٗمُف َوإِْن ىمَ  َْوِس َضَ ْٕ ـَ ا ْزَرِج َرؽُمقَل اهلِل إِْن ىَم٣مَن َِم ـْ إطِْمَقاٞمِٛم٣َم اخْلَ ٣مَن َِم

ْزَرِج, َوىَم٣مَن  ٣ٌَمَدَة َوُهَق ؽَمٝمُِّد اخْلَ ـُ فُم َأََمْرسَمٛم٣َم هَمَٖمَٔمْٙمٛم٣َم َأَْمَرَك, وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٗم٣مَم ؽَمْٔمُد زْم

ـِ َُمَٔم٣مٍذ: ىَمَذزْم٦َم يَمَٔمْٚمُر اهلِل  ْٔمِد زْم ًَ
ِٚمٝمه٥ُم, هَمَٗم٣مَل يمِ ـِ اصْمَتَٜمَٙمْتُف احْلَ ٣م, َويَم٘مِ َرصُماًل َص٣محِلً

ـُ ضُمَّمغْمٍ َٓ  َٓ سَمْٗمِدُر فَمعَم وَمْتٙمِِف هَمَٗم٣مَم ُأؽَمْٝمُد زْم ـِ  - سَمْٗمُتُٙمُف, َو ـُ فَمؿِّ ؽَمْٔمِد زْم َوُهَق ازْم

٣مِدُل -َُمَٔم٣مٍذ  ٣ٌَمَدَة: ىَمَذزْم٦َم يَمَٔمْٚمُر اهللِ يَمٛمَْٗمُتَٙمٛمهُف هَم١مِٞمهَؽ َُمٛم٣َمهمٌِؼ َُتَ ـِ فُم ْٔمِد زْم ًَ
, هَمَٗم٣مَل يمِ
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ـِ اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم هَمَث٣مَر احلَْ  قا َأْن َيْٗمَتتُِٙمقا َوَرؽُمقُل اهلِل فَم ْزَرُج ضَمتهك َُهُّ َْوُس َواخْلَ ْٕ ٝمه٣مِن ا

, هَمَٙمْؿ َيَزْل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف  َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, وَم٣مئٌِؿ فَمعَم اظمِْٛمػَْمِ

ُّمُٜمْؿ ضَمتهك ؽَمَ٘مُتقا َوؽَمَ٘م٦َم  َؿ ُْخَٖمِّ  ....شَوؽَمٙمه

 فمعم اظمٛمػم دم نمغم طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥م. ايمٗمٝم٣مم وفيُ:

 ش. هَمَذىَمَر َذيمَِؽ »قولُ: 

 أي يمٙمٛم٣مس8 سمٌُمغًما َلؿ.

 وهذا َمـ ايمٖمرج زمٔمد ايمُمدة: 

 همٜمق همرج يمٙمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ زمػماءة زوصمف.

 وهمرج يمٔم٣مئُم٥م رِض اهلل فمٛمٜم٣م زمػماءة فمروٜم٣م وذهمٜم٣م.

اهتؿ زمٔم٣مئُم٥م رِض  وهمرج أيًّم٣م فمـ صٖمقان زمـ اظمٔمْمؾ رِض اهلل فمٛمف ايمذي

 اهلل فمٛمٜم٣م.

وهمرج فمـ ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمٜمؿ ايمذيـ أُهٜمؿ َم٣م وومع يمزوج ايمٛمٌل صعم 

اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمـ ايمٌالء ايمٔمٓمٝمؿ, وايمذي ٓ ئمٙمؿ زمٗمدره إٓ اهلل فمز 

 وصمؾ.

 ش.َوسَماَل ايْمُٗمْرآنَ »قولُ: 

فم٣مئُم٥م رِض  أي أي٣مت ايمتل دم ؽمقرة ايمٛمقر وايمتل همٝمٜم٣م زمراءة أم اظم٠مَمٛمكم

 اهلل فمٛمٜم٣م, وومد سمٗمدم َمٔمٛم٣م ذىمره٣م.
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 . شهَمَٙمامه َٞمَزَل َأََمَر زمَِرصُمَٙمكْمِ َواَْمَرَأةٍ »قولُ: 

وهؿ ايمذيـ أؾم٣مفمقا إَمر, رِض اهلل فمٛمٜمؿ, وهؿ صح٣مزم٥م رِض اهلل فمٛمف, 

 وومد سم٣مزمقا, وؿمٜمروا زم١موم٣مَم٥م احلد فمٙمٝمٜمؿ.

ده »قولُ:  زُمقا احْلَ  . شهَمُيِ

 ٙمٝمف ضمد ايمٗمذف: وهق شمامٞمكم صمٙمدة.أي أن ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ أومٝمؿ فم

 . شوأؾم٣مر إيمِٝمف ايمٌخ٣مري»قولُ: 

 (: 112-9/111حٝح قاٍ اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘ )

 [. 96]ايمُمقرى:  {َوَأَْمُرُهْؿ ؾُمقَرى زَمْٝمٛمَُٜمؿْ }زَم٣مُب وَمْقِل اهللهِ سَمَٔم٣ملَم: "

 [. 167]آل فمٚمران:  {َوؾَم٣مِوْرُهْؿ دِم إََْمرِ }

ِ يمَِٗمْقيمِفِ  َوَأنه »
ٌَكمُّ ٌَْؾ ايمَٔمْزِم َوايمته ْؾ فَمعَم اهللهِ }ش: اظمَُُم٣مَوَرَة وَم  {هَم١مَِذا فَمَزَْم٦َم هَمَتَقىمه

 [. 167]آل فمٚمران: 

ُم فَمعَم اهللهِ » ٌَمَمٍ ايمتهَٗمدُّ
ـْ يمِ ْ َيُ٘م َؿ مَل ؽُمقُل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه هَم١مَِذا فَمَزَم ايمره

 ش.َوَرؽُمقيمِفِ 

َوؾَم٣مَوَر فَمٙمِٝم٣ًّم, َوُأؽَم٣مََم٥َم همِٝماَم َرََمك زمِِف َأْهُؾ اإِلهْمِؽ " اهلل تعاىل: ثِ قاٍ زمح٘

اَِمكَم, َومَلْ َيْٙمَتِٖم٦ْم إلَِم سَمٛم٣َمُزفِمِٜمْؿ,  ِٚمَع َِمٛمُْٜماَم ضَمتهك َٞمَزَل ايمُٗمْرآُن, هَمَجَٙمَد ايمره ًَ فَم٣مئَُِم٥َم هَم

ـْ ضَمَ٘مَؿ زماَِم َأََمَرُه اهللهُ
 . "َويَم٘مِ
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ـْ َأْهِؾ َوىَم٣مَٞم٦ِم إَئِٚمه  َتُِمغُموَن إََُمٛم٣َمَء َِم ًْ َؿ َي ٥ُم زَمْٔمَد ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٛمه٥ُم مَلْ  ًُّ ٣ٌَمضَم٥ِم يمَِٝمْٟمطُمُذوا زمَِٟمؽْمَٜمٙمَِٜم٣م, هَم١مَِذا َوَوَح ايم٘مَِت٣مُب َأِو ايم ايمِٔمْٙمِؿ دِم إَُُمقِر اظمُ

ِه, اوْمتَِداًء زم٣ِميمٛمهٌِلِّ َص  ْوُه إلَِم نَمغْمِ َؿ...َيَتَٔمده  عمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

وهق هبذا اإلؽمٛم٣مد َمـ ؿمريؼ حمٚمد زمـ إؽمح٣مق, ومل يٌمح زم٣ميمتحدي٧م, 

 وهق َمديمس وومد فمٛمٔمـ.

  ********** 
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]بيان أن حد القذف يقام حتى على الزوج إذا لم 

 يقم البينة على زنى زوجته[

ـْ ) – 1998 ـِ ََم٣ميمٍِؽ َوفَم َل يمَِٔم٣مٍن ىَم٣مَن »وَم٣مَل:  -رِض اهلل فمٛمف  -َأَٞمِس زْم َأوه

ـُ ُأََمٝمه٥َم زم٣ِمَْمَرَأسمِِف, هَمَٗم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل  ـُ ؽَمْٚمَح٣مَء وَمَذهَمُف ِهاَلُل زْم يَؽ زْم ؽْماَلِم َأنه َذِ دِم اإْلِ

ٓه هَمَحدٌّ دِم ـَمْٜمِركَ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -اهللهِ  ٌَٝمِّٛم٥ََم, َوإِ شايْم
(1)

ِدي٧َم َأطْمَرصَمُف  . احْلَ

 (.ْٔمقَم, َوِرصَم٣ميُمُف شمَِٗم٣مٌت َأزُمق يَ 

ٌَُخ٣مِريِّ  َوُهَق دِم ) – 1995 ـْ ضَمِدي٧ِم ايْم ٌه٣مٍس َٞمْحُقُه َِم ـِ فَم رِض اهلل -ازْم

-فمٛمٜمام
(3)

.) 

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ إٔ ايكاذف ٜكاّ عًٝ٘ حد 
 مل ٜكِ ايب١ٓٝ ع٢ً ذيو.ايكرف حت٢ ٚإٕ قرف اَسأت٘; إذا 

إٓ أن اهلل فمز وصمؾ ومد صمٔمؾ يمٙمزوج ايمذي يرى زوصمتف دم ايمزٞمك وايمٔمٝم٣مذ 

 زم٣مهلل فمز وصمؾ َمـ ذيمؽ.

                                                           
يا ىالؿ! أربعة »( كلكن لفظو عنده: 3832« )المسند»ركاه أبو يعلي في الحديث صحيح.  (1)

 كىو مطوؿ عنده.« شهود, كإال ... 

( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما؛ أف ىالؿ بن أمية 3581أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (3)
قذؼ امرأتو عند النبي صلى اهلل عليو كسلم بشريك بن سمحاء, فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم 

فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إذا رأل أحدنا على امرأتو رجال ينطلق يلتمس « ي ظهرؾالبينة أك حد ف»
 «.البينةى, كإال حد في ظهرؾ»البينة؟ فجعل يقوؿ: 
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 ويمٝمس يمف ؾمٜمقد ويمٝمس يمف زمٝمٛم٥م يٗمٝمٚمٜم٣م فمٙمٝمٜم٣م, صمٔمؾ يمف ايمٙمٔم٣من.

ضمتك يتخٙمص َمـ ايمقيمد ايمذي ومد ي٘مقن َمـ ايمزٞمك, همال يٛم٤ًم ايمقيمد إيمٝمف, 

ٞمٝم٥م ايمٖم٣مؽمدة ايمتل يمْمخ٦م فمروف, وىمذيمؽ ضمتك يتخٙمص َمـ اظمرأة ايمزا

 وأدطمٙم٦م دم ٞمًٌف َمـ يمٝمس َمٛمف.

ٓه }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ْؿ ؾُمَٜمَداُء إِ ـْ ََلُ ْ َيُ٘م ـَ َيْرَُمقَن َأْزَواصَمُٜمْؿ َومَل َوايمهِذي

٣مِدوِمكَم  ـَ ايمِمه
ِ ُف ظمَ ُٜمْؿ هَمَُمَٜم٣مَدُة َأضَمِدِهْؿ َأْرزَمُع ؾَمَٜم٣مَداٍت زم٣ِمهللهِ إِٞمه ًُ ٣مَمِ  *َأْٞمُٖم ٥ُم َأنه َواخْلَ ًَ

ـَ ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم  َوَيْدَرُأ فَمٛمَْٜم٣م ايْمَٔمَذاَب َأْن سَمُْمَٜمَد َأْرزَمَع  *يَمْٔمٛم٦ََم اهللهِ فَمَٙمْٝمِف إِْن ىَم٣مَن َِم

ـَ ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم 
ِ ُف ظمَ ـَ  *ؾَمَٜم٣مَداٍت زم٣ِمهللهِ إِٞمه ٥َم َأنه نَمَّم٤َم اهللهِ فَمَٙمْٝمَٜم٣م إِْن ىَم٣مَن َِم ًَ ٣مَِم َواخْلَ

٣مِدوِمكَم  اٌب ضَم٘مِٝمؿٌ َويمَ  *ايمِمه ُتُف َوَأنه اهللهَ سَمقه َٓ هَمّْمُؾ اهللهِ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوَرمْحَ  . {ْق

 وومد صم٣مء دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ٌِْد اهللِ زمـ َمًٔمقد رِض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل:  ُٚمَٔم٥ِم دِم »َمـ ضمدي٧م فَم ٣م يَمْٝمَٙم٥َم اجْلُ إِٞمه

َْٞمَِم٣م ْٕ ـَ ا ِجِد إِْذ صَم٣مَء َرصُمٌؾ َِم ًْ ِر, هَمَٗم٣مَل: يَمْق َأنه َرصُماًل َوصَمَد ََمَع اَْمَرَأسمِِف َرصُماًل, اظمَْ

هَمَتَ٘مٙمهَؿ, صَمَٙمْدمُتُقُه, َأْو وَمَتَؾ, وَمَتْٙمُتُٚمقُه, َوإِْن ؽَمَ٘م٦َم, ؽَمَ٘م٦َم فَمعَم نَمْٝمٍظ, َواهلِل 

ـَ ايمْ  َؿ, هَمَٙمامه ىَم٣مَن َِم ـه فَمٛمُْف َرؽُمقَل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ؽَْمَٟميَم َٕمِد َأسَمك َرؽُمقَل َٕ

َٟميَمُف هَمَٗم٣مَل: يَمْق َأنه َرصُماًل َوصَمَد ََمَع اَْمَرَأسمِِف َرصُماًل  ًَ َؿ, هَم اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

هَمَتَ٘مٙمهَؿ, صَمَٙمْدمُتُقُه, َأْو وَمَتَؾ, وَمَتْٙمُتُٚمقُه, َأْو ؽَمَ٘م٦َم, ؽَمَ٘م٦َم فَمعَم نَمْٝمٍظ, هَمَٗم٣مَل: 

َٔم٣مِن: شْدفُمقايمٙمُٜمؿه اهْمَتْح َوصَمَٔمَؾ يَ » ـَ َيْرَُمقَن َأْزَواصَمُٜمْؿ َومَلْ }, هَمٛمََزيَم٦ْم آَي٥ُم ايمٙمِّ َوايمهِذي



 

 

 

 ]بيان أن حد القذف يقام حتى على الزوج إذا لم يقم البينة على زنى زوجته[

 

[447] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ُٜمؿْ  ًُ ٓه َأْٞمُٖم ْؿ ؾُمَٜمَداُء إِ ـْ ََلُ ـْ زَمكْمِ  {َيُ٘م صُمُؾ َِم َي٣مُت, هَم٣مزْمُتقِمَ زمِِف َذيمَِؽ ايمره ْٔ َهِذِه ا

َؿ هَمَتاَلفَمٛم٣َم هَمَُمِٜمَد ايمٛمه٣مِس, هَمَج٣مَء ُهَق َواَْمَرَأسُمُف إلَِم َرؽُمقِل اهلِل َصعمه ا هلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

٥َم َأنه يَمْٔمٛم٥ََم اهلِل  ًَ ٣مَِم ـَ اخْلَ ٣مِدوِمكَم, شُمؿه يَمَٔم ـِ ايمِمه ِ ُف ظمَ صُمُؾ َأْرزَمَع ؾَمَٜم٣مَداٍت زم٣ِمهلِل إِٞمه ايمره

٣م َرؽُمقُل اهلِل َصعمه  , هَمَٗم٣مَل ََلَ ـَ ٦ٌَْم يمَِتْٙمَٔم ـَ ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم, هَمَذَه  اهلُل فَمَٙمْٝمِف فَمَٙمْٝمِف إِْن ىَم٣مَن َِم

َٜم٣م َأْن ََتِلَء زمِِف َأؽْمَقَد صَمْٔمًدا ش ََمْف, هَمَٟمزَم٦ْم, هَمَٙمَٔمٛم٦َْم, هَمَٙمامه َأْدزَمَرا, وَم٣مَل »َوؽَمٙمهَؿ:  يَمَٔمٙمه

", هَمَج٣مَءْت زمِِف َأؽْمَقَد صَمْٔمًدا"
(1)

. 

 وصم٣مء أيًّم٣م دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم:

َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, » وهمٝمف وم٣مل: َمـ ضمدي٧م فمٌد اهلل زمـ فمٚمر رِض اهلل فمٛمٜمام

َؿ  َؿ سَمَ٘مٙمه َأَرَأْي٦َم َأْن يَمْق َوصَمَد َأضَمُدَٞم٣م اَْمَرَأسَمُف فَمعَم هَم٣مضِمَُم٥ٍم, ىَمْٝمَػ َيِْمٛمَُع إِْن سَمَ٘مٙمه

َ٘م٦َم ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ  ًَ زمَِٟمَْمٍر فَمٓمِٝمٍؿ؟ َوإِْن ؽَمَ٘م٦َم ؽَمَ٘م٦َم فَمعَم َِمْثِؾ َذيمَِؽ, وَم٣مَل: هَم

ٌُْف, هَمَٙمامه ىَم٣مَن زَمْٔمَد َذيمَِؽ َأسَم٣مُه, هَمَٗم٣مَل: فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه  إِنه ايمهِذي ؽَمَٟميْمُتَؽ فَمٛمُْف  "َؿ هَمَٙمْؿ ُُيِ

َي٣مِت دِم ؽُمقَرِة ايمٛمُّقِر:  ْٔ ِء ا َٓ ـَ }وَمِد ازْمُتٙمِٝم٦ُم زمِِف, هَمَٟمْٞمَزَل اهلُل فَمزه َوصَمؾه َه٠ُم َوايمهِذي

ـه 8]ايمٛمقر:  {َيْرَُمقَن َأْزَواصَمُٜمؿْ  ُه: َأنه  [ هَمَتاَلُه َرُه, َوَأطْمػَمَ فَمَٙمْٝمِف, َوَوفَمَٓمُف, َوَذىمه

ؼِّ ََم٣م ىَمَذزْم٦ُم  َٓ َوايمهِذي زَمَٔمَثَؽ زم٣ِمحْلَ طِمَرِة, وَم٣مَل:  ْٔ ـْ فَمَذاِب ا ْٞمَٝم٣م َأْهَقُن َِم فَمَذاَب ايمدُّ

ْٞمَٝم٣م أَ  َه٣م َأنه فَمَذاَب ايمدُّ َرَه٣م, َوَأطْمػَمَ ـْ فَمَٙمْٝمَٜم٣م, شُمؿه َدفَم٣مَه٣م هَمَقفَمَٓمَٜم٣م َوَذىمه ْهَقُن َِم

صُمِؾ,  ٌََدَأ زم٣ِميمره ُف يَمَ٘م٣مِذٌب, هَم ؼِّ إِٞمه , َوايمهِذي زَمَٔمَثَؽ زم٣ِمحْلَ َٓ طِمَرِة. وَم٣ميَم٦ْم:  ْٔ فَمَذاِب ا

                                                           
 .(1226)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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٥ُم َأنه يَمْٔمٛم٥ََم اهللِ فَمَٙمْٝمِف إِْن  ًَ ٣مَِم ٣مِدوِمكَم, َواخْلَ ـِ ايمِمه ِ ُف ظمَ هَمَُمِٜمَد َأْرزَمَع ؾَمَٜم٣مَداٍت زم٣ِمهلِل إِٞمه

ـَ ايْمَ٘م٣مِذزمِ  ـِ ىَم٣مَن َِم ِ ُف ظمَ كَم, شُمؿه شَمٛمهك زم٣ِمظمَْْرَأِة, هَمَُمِٜمَدْت َأْرزَمَع ؾَمَٜم٣مَداٍت زم٣ِمهللِ إِٞمه

َق  ٣مِدوِمكَم, شُمؿه هَمره ـَ ايمِمه ٥ُم َأنه نَمَّم٤َم اهلِل فَمَٙمْٝمَٜم٣م إِْن ىَم٣مَن َِم ًَ ٣مَِم ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم, َواخْلَ

شزَمْٝمٛمَُٜماَم 
(1)

. 

ؽْماَلمِ »قولُ:  َل يمَِٔم٣مٍن ىَم٣مَن دِم اإْلِ  ش. َأوه

 أي أول َمالفمٛم٥م ضمِمٙم٦م زمكم زوصمكم, وومٔم٦م دم هذه احل٣ميم٥م.

 بٝإ األْٛاع اييت محصٌ بٗا ايًعإ: 
 اظمالفمٛم٥م َمـ ايمزوصم٥م.ايمٛمقع إول: 

وهق أن يتٜمؿ ايمزوج زوصمتف زم٣ميمزٞمك, شمؿ يرهمع إَمر إلم احل٣مىمؿ, أو إلم 

 ايمٗم٣مِض, همٝمُمٜمد ايمزوج فمعم زوصمتف أرزمع ؾمٜم٣مدات زمٟمٞمف رآه٣م سمزِن.

 أن يمٔمٛم٥م اهلل فمز وصمؾ فمٙمٝمف إن ىم٣من َمـ ايم٘م٣مذزمكم.َم٥ًم: ويٗمقل دم اخل٣م

همٜمٛم٣م إن افمؼمهم٦م زم٣ميمزٞمك8 هم١مٞمف يٗم٣مم فمٙمٝمٜم٣م ضمد ايمزٞمك, وهق ايمرصمؿ زم٣محلج٣مرة 

 ضمتك اظمقت.

إٓ إن ؾمٜمدت أرزمع ؾمٜم٣مدات فمعم أن زوصمٜم٣م ىم٣مذب همٝمام اهتٚمٜم٣م زمف َمـ 

 ايمزٞمك.

                                                           
 .(1222)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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أن نمّم٤م اهلل فمز وصمؾ فمٙمٝمٜم٣م أن ىم٣من زوصمٜم٣م َمـ وسمٗمقل دم اخل٣مَم٥ًم: 

 يمِم٣مدومكم.ا

همٜمٛم٣م يدرأ فمٛمٜم٣م احلد, ويدرأ فمٛمٜم٣م ايمٔمذاب, وُي٘مؾ فمٙمٚمٜم٣م إلم اهلل فمز وصمؾ 

 ضمتك وإن ىم٣مٞم٦م ىم٣مذزم٥م همٝمام همٔمٙم٦م.

شمؿ زمٔمد ذيمؽ يٖمرق زمٝمٛمٜمام فمعم ايمتٟمدي٤م, ويٛمتٖمل ٞم٤ًم ايمقيمد َمـ أزمٝمف إن 

أراد ذيمؽ, ويٛم٤ًم ايمقيمد إلم أَمف, ويمف أن يٌٗمل ايمقيمد ازمٛمف, وٓ حيت٣مصمقن زمٔمد 

 لم ؿمالق وسمٖمريؼ.هذه اظمالفمٛم٥م إ

 ىمام سمٗمدم َمٔمٛم٣م زمٝم٣من ذيمؽ دم اظمالفمٛم٥م.

 وهق ايمٙمٔم٣من َمـ أصمؾ ٞمٖمل ايمقيمد.ايمٛمقع ايمث٣مِن: 

همٝمجقز يمف أن يالفمـ زوصمتف َمـ أصمؾ أن يٛمٖمل فمٛمف ايمقيمد ايمذي هق دم 

 زمْمٛمٜم٣م.

همٝمجقز يمٙمرصمؾ أن يالفمـ زوصمتف ويٖمرق زمٝمٛمف وزمكم زوصمتف إلم إزمد, 

 ويم٘مـ يٌٗمل ايمقيمد ازمٛمف. 

يالفمـ زوصمتف ويٛمٖمل ٞم٤ًم ايمقيمد َمٛمف, ويتخٙمص َمـ ٞم٤ًم  وُيقز يمف أن

ايمقيمد ايمذي هق يمٝمس َمٛمف, وإٞمام هق َمـ ايمزٞمك, وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل فمز وصمؾ, وسمٌٗمك 

 ايمزوصم٥م زوصمتف.
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وذيمؽ ىمٟمن سم٘مقن ايمزوصم٥م ضمِمؾ َل٣م أهن٣م انمتِم٦ٌم, وأراد ايمزوج أن يٛمٖمل 

ايمقيمد يمٙمٖمراش, »ايمقيمد فمٛمف, َمع أن احلدي٧م دم ذيمؽ أن إَمر واوح: 

 .شيمٙمٔم٣مهر احلجرو

همٜمذا هق احل٘مؿ ايمممفمل, أن ايمقيمد ي٘مقن يمٙمزوج8 ٕهن٣م دم همراؾمف, وهل 

 حتتف, وهل سمٔمٝمش َمٔمف دم زمٝمتف.

هذا ايمقيمد يمٝمس َمٛمل, همٙمف أن يالفمـ زوصمتف َمـ أصمؾ يم٘مـ إن وم٣مل ايمزوج: 

ٞمٖمل ايمقيمد, َمع أن ايمزوصم٥م َم٣م سمزال زوصمتف إذا مل يرد َمالفمٛمتٜم٣م هل أيًّم٣م 

 وايمتخٙمص َمٛمٜم٣م.

ـُ ُأََمٝمه٥َم زم٣ِمَْمَرَأسمِفِ »قولُ:  ـُ ؽَمْٚمَح٣مَء وَمَذهَمُف ِهاَلُل زْم يَؽ زْم  ش. َأنه َذِ

أي أن هالل زمـ أَمٝم٥م رِض اهلل فمٛمف ومذف ذيؽ زمـ ؽمٚمح٣مء أٞمف زٞمك 

 زمٟمَمرسمف.

ٌَٝمِّٛم٥َمَ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  -هَمَٗم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل اهللهِ "قولُ:   . "شايْم

ن زوصمتؽ زٞم٦م, وأن سمٟميت زمٟمرزمٔم٥م أي ٓ زمد يمؽ َمـ أن سمٗمٝمؿ ايمٌٝمٛم٥م فمعم أ

 ؾمٜمداء يُمٜمدون زمذيمؽ.

ٓه هَمَحدٌّ دِم ـَمْٜمِركَ »قولُ:   ش.َوإِ

أي ضمد ايمٗمذف, همٚمـ ومذف رصماًل ويمٝمس يمف ؾمٜمداء يثٌتقن ايمزٞمك فمٙمٝمف, 

 همٔمعم ايمٗم٣مذف احلد, وهق أن ُيٙمد شمامٞمكم صمٙمدة.
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ٌه »قولُ:   ـِ فَم ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم ٌَُخ٣مِريِّ َٞمْحُقُه َِم  . ش٣مٍس رِض اهلل فمٛمٜمامَوُهَق دِم ايْم

 احلدي٧م أطمرصمف اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم صحٝمحف: 

ٌه٣مٍس رِض اهلل فمٛمٜمام:  ـِ فَم ـَ ُأََمٝمه٥َم »َمـ ضمدي٧م ازْم رِض اهلل -َأنه ِهاَلَل زْم

ـِ ؽَمْحاَمءَ -فمٛمف يِؽ ازْم َؿ زممَِمِ , هَمَٗم٣مَل , وَمَذَف اَْمَرَأسَمُف فِمٛمَْد ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٌَٝمِّٛم٥ََم َأْو ضَمدٌّ دِم ـَمْٜمِركَ »ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  , هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ, إَِذا شايم

ٌَٝمِّٛم٥ََم, هَمَجَٔمَؾ ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهلُل  َرَأى َأضَمُدَٞم٣م فَمعَم اَْمَرَأسمِِف َرصُماًل َيٛمَْْمٙمُِؼ َيْٙمَتِٚمُس ايم

ٓه ضَمدٌّ دِم ـَمْٜمِركَ »َيُٗمقُل:  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهؿَ  ٌَٝمِّٛم٥ََم َوإِ هَمَٗم٣مَل ِهاَلٌل: َوايمهِذي زَمَٔمَثَؽ ش ايم

يُؾ َوَأْٞمَزَل  , هَمٛمََزَل صِمػْمِ ـَ احَلدِّ ُئ ـَمْٜمِري َِم ـه اهللهُ ََم٣م ُيػَمِّ زم٣ِمحَلؼِّ إِِنِّ يَمَِم٣مِدٌق, هَمَٙمُٝمٛمِْزيَم

ـَ َيْرَُمقَن َأْزَواصَمُٜمؿْ }فَمَٙمْٝمِف:  ـَ }[ هَمَٗمَرَأ ضَمتهك زَمَٙمَغ: 8ايمٛمقر: ] {َوايمهِذي إِْن ىَم٣مَن َِم

٣مِدوِمكمَ  َؿ هَمَٟمْرؽَمَؾ إيَِمْٝمَٜم٣م, 7]ايمٛمقر:  {ايمِمه َف ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه [ هَم٣مْٞمٌَمَ

َؿ َيُٗمقُل:  َأنه  إِنه اهللهَ َئْمَٙمؿُ »هَمَج٣مَء ِهاَلٌل هَمَُمِٜمَد, َوايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

شُمؿه وَم٣مََم٦ْم هَمَُمِٜمَدْت, هَمَٙمامه ىَم٣مَٞم٦ْم فِمٛمَْد ش َأضَمَدىُماَم ىَم٣مِذٌب, هَمَٜمْؾ َِمٛمُْ٘ماَم سَم٣مئ٤ٌِم 

َٟمْت َوَٞمَ٘مَِم٦ْم,  ٌه٣مٍس: هَمَتَٙم٘مه ـُ فَم ٥ٌٌَم, وَم٣مَل ازْم ٣َم َُمقصِم ُٖمقَه٣م, َووَم٣ميُمقا: إهِنه ٥ِم َوومه ًَ اخَل٣مَِم

٣َم سَمْرصِمُع, شُمؿه وَم٣ميَم٦ْم  : َٓ َأهْمَّمُح وَمْقَِمل ؽَم٣مئَِر ايمَٝمْقِم, هَمَٚمَّم٦ْم, هَمَٗم٣مَل ضَمتهك ـَمٛمَٛمه٣م َأهنه

َؿ:  , ؽَم٣مزمَِغ »ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه وَه٣م, هَم١مِْن صَم٣مَءْت زمِِف َأىْمَحَؾ ايمَٔمْٝمٛمَكْمِ َأزْمٌِمُ

ـِ ؽَمْحاَمءَ  يِؽ ازْم , هَمُٜمَق يممَِمِ ٣موَمكْمِ ًه , طَمَديمه٨َم ايم ِف ىَمَذيمَِؽ, , هَمَج٣مَءْت زمِ شإيَْمَٝمَتكْمِ
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َؿ:  ٣م »هَمَٗم٣مَل ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ ىمَِت٣مِب اهللهِ يَمَ٘م٣مَن رِم َوََلَ يَمْقَٓ ََم٣م ََم٢َم َِم

شؾَمْٟمنٌ 
(1)

. 

  ********** 
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]بيان أن حد المملوك إذا قذف أنه يجلد أربعين 

 جلدة[

ـْ ) – 1996 ـِ فَم٣مَِمرٍ َوفَم ٌِْد اهللهِ زْم ـِ َرزمِٝمَٔم٥َم وَم٣مَل:  فَم يَمَٗمْد َأْدَرىَم٦ُم َأزَم٣م زَمْ٘مٍر, »زْم

زُمقَن اظمَْْٚمُٙمقَك دِم  ـْ زَمْٔمَدُهْؿ, هَمَٙمْؿ َأَرُهْؿ َيْيِ َوفُمَٚمَر, َوفُمْثاَمَن َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜمْؿ, َوَِم

ٓه َأْرزَمِٔمكمَ  شايْمَٗمْذِف إِ
(1)

 (.شصَم٣مَِمِٔمفِ ». َرَواُه ََم٣ميمٌِؽ, َوايمثهْقِريُّ دِم 

 *******************************:الشرح

ؽم٣مق اظمِمٛمػ رمحف اهلل سمٔم٣ملم هذا احلدي٧م يمٌٝم٣من أن ايمٗم٣مذف إذا ىم٣من َمـ 

 ايمٔمٌٝمد واإلَم٣مء هم١من ضمده ي٘مقن فمعم ايمٛمِمػ َمـ ضمد احلر.

 وي٘مقن ضمده أٞمف ُيٙمد أرزمٔمكم صمٙمدة.

 بٝإ حد ايكاذف َٔ ايعبٝد ٚاإلَا٤: 
حده ايمٛمِمػ َمـ ضمد احلر َمـ ايمٗم٣مذف إذا ىم٣من َمـ ايمٔمٌٝمد, أو َمـ اإلَم٣مء, هم

 ايمرصم٣مل وايمٛم٣ًمء.

 همٝم٘مقن ضمده أرزمٔمكم صمٙمدة.

 وهذا هق ديمٝمؾ مجٜمقر أهؾ ايمٔمٙمؿ دم هذه اظمًٟميم٥م.

  ********** 

 

                                                           
 ( بنحوه كلم يذكر أبا بكر.8388/ 3« )الموطأ»في  كىوالحديث صحيح.  (1)
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 ]بيان حكم من قذف مملوًكا بغير حق[

ـْ ) – 1997 صعم  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  -َأِِب ُهَرْيَرَة َوفَم

ٓه َأْن َيُ٘مقَن »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  دُّ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم, إِ ـْ وَمْذَف مَمُْٙمقىَمُف ُيَٗم٣مُم فَمَٙمْٝمِف احْلَ ََم

شىَماَم وَم٣مَل 
(1)

 (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ إٔ َٔ قرف املًُٛى, أْ٘ 
 .يٝظ عًٝ٘ حد يف ايدْٝا

 بٝإ حهِ قرف ايعبد: 
 ومذف ايمٔمٌد ٓ يقصم٤م احلد دم ايمدٞمٝم٣م, ظم٣م دل فمٙمٝمف ضمدي٧م ايم٣ٌمب.

 ويم٘مـ إن ىم٣من زمٕمغم ضمؼ, هم١من احلد ؽمٝمٗم٣مم فمٙمٝمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م.

ـْ وَمْذَف مَمُْٙمقىَمفُ »قولُ:   ش. ََم

 أي فمٌده, أو أَمتف, زم٣ميمزٞمك, أو زم٣ميمٙمقاط.

دُّ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مَمَ »قولُ:   . ش٥مِ ُيَٗم٣مُم فَمَٙمْٝمِف احْلَ

 وذيمؽ يم٘مذزمف فمٙمٝمف, ويمتٔمديف فمٙمٝمف زمٕمغم ضمؼ, ويمٓمٙمٚمف إي٣مه.

 

                                                           
(, كاللفظ 1556(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )5868أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

«. كىو برئ مما قاؿ جلد يـو القيامة»كاما البخارم فعنده: «. مملوكو»بعد « بالزنا»لمسلم كزاد: 
 كالباقي مثلو
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ٓه َأْن َيُ٘مقَن ىَماَم وَم٣مَل »قولُ:   ش. إِ

 إٓ إذا ىم٣من ص٣مدوًم٣م دم ومذهمف, همٙمٝمس فمٙمٝمف إشمؿ, ويمٝمس فمٙمٝمف رء.

هذا خمتٌم َلذا ايم٣ٌمب, وإٓ أٞمف َمّمٚمـ ٕضم٘م٣مم ايمٙمٔم٣من, إٓ أٞمٛم٣م ٞم٘متٖمل زمام 

  رب ايمٔم٣مظمكم.سمٗمدم َمٔمٛم٣م زمٝم٣مٞمف, واحلٚمد هلل

  ********** 
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 ]باب حد السرقة[

 [الضَِّزَقِة َحدِّ َباُب]

 *******************************الشرح:

 دم ايمِمحٝمحكم: 

ـِ  ,رِض اهلل فمٛمف ُهَرْيَرةَ  َأِِب َمـ ضمدي٧م  ِلِّ  فَم : وَم٣مَل  َوؽَمٙمهَؿ, فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمه  ايمٛمٌه

ـَ » ٣مِرَق, اهللهُ يَمَٔم ًه ُق  ايم ُق  َيُدُه, هَمُتْٗمَْمعُ  ٌَْٝمَّم٥مَ ايم َيْنِ ٌَْؾ  َوَيْنِ   .شَيُدهُ  هَمُتْٗمَْمعُ  احَل

فُ  َيَرْونَ  ىَم٣مُٞمقا»: إفَْمَٚمُش  وَم٣مَل  ٌُْؾ  احَلِديِد, زَمْٝمُض  َأٞمه فُ  َيَرْونَ  ىَم٣مُٞمقا َواحَل  َِمٛمَْٜم٣م َأٞمه

َقى ََم٣م ًْ شَدَراِهؿَ  َي
(1)

. 

 َع٢ٓ ايطسق١.
 زمٗمدر خمِمقص, قوعَم َمـ همٝمف, ؾمٌٜم٥م ٓ يمٕمغمه, حمؼمم َم٣مل أطمذ هل

 .اخلٖمٝم٥م وصمف فمعم خمِمقص,

 .األَٛاٍ ع٢ً االعتدا٤ أْٛاع بٝإ
 :هل ضم٣مٓت يمف إَمقال فمعم آفمتداء

وايمٛمٜم٤م, وايمْمهر, واخلٝم٣مٞم٥م,  وآطمتالس, ايمنوم٥م, وايمٕمِم٤م, -1

 .واجلحد

 .ضمرزه َمـ طمٖمٝم٥م اظمحؼمم ايمٕمغم َم٣مل أطمذ: هم٣ميمنوم٥م

                                                           
 .(1588)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,5882)صحيحو  أخرجو اإلماـ البخارم في (1)
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 .ضمؼ زمٕمغم ومٜمًرا فمالٞمٝم٥م اظم٣مل أطمذ: ايمٕمِم٤م -9

 .َمٛمف اظمنوق هب٣م يُمٔمر ٓ زمِمٖم٥م اظم٣مل أطمذ: تالسآطم -9

 .يٛمٓمرون وايمٛم٣مس َمٕم٣ميم٥ٌم اظم٣مل أطمذ: ايمٛمٜم٤م -4

ار -6 ٣مل هق: ايمْمهره  .ىمٚمف أو اإلٞم٣ًمن صمٝم٤م َمـ ينق ايمذي ايمٛمهُمه

ٌه٣مش -8  .همٝمف َم٣م ٕطمذ ايمٗمػم يٛمٌش َمـ هق: ايمٛمه

 .يمٙمامل اجل٣مضمد ايمٕم٣مدر هق: اخل٣مئـ -5

 .يمٕمغمه فمٛمده َم٣م اظمٛم٘مِر هق: اجل٣مضمد -6

 .ايطسق١ أْٛاع بٝإ
 :هل ٞمقفم٣من ايمنوم٥م

 .احلد إوم٣مَم٥م ذوط َل٣م سمقهمرت ايمتل ايمنوم٥م وهل: احلد يقصم٤م َم٣م - 1

 .احلد إوم٣مَم٥م ذوط همٝمٜم٣م سم٘متٚمؾ مل هوم٥م ىمؾ وهل: ايمتٔمزير يقصم٤م َم٣م - 9

 :ْٛعإ اذتد عكٛبتٗا اييت ايطسق١بٝإ 
 ازم٥م,احِلرَ  وسمًٚمك اظمٕم٣ميم٥ٌم ؽمٌٝمؾ فمعم اظم٣مل أطمذ وهل: ىمػمى هوم٥م: إول

 .طِماَلف َمـ وايمرصمؾ ايمٝمد ومْمع همٝمٜم٣م وُي٤م

 وهل ايمٝمد, ومْمع همٝمٜم٣م ُي٤م ايمتل ايمنوم٥م وهل: صٕمرى هوم٥م: ايمث٣مِن

 .ايم٣ٌمب هذا دم اظمٗمِمقدة

 .ايطسق١ يف املتُٗني َع ايعٌُ صف١ بٝإ
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 :أصٛم٣مف شمالشم٥م ونمغمه٣م ايمنوم٥م دم اظمتٜمٚمقنو

 .ؽمٌٝمٙمف ْخعمه  همٜمذا ايمتٜمؿ, أهؾ َمـ ويمٝمس وايمقرع, زم٣ميمديـ َمٔمروف: إول

 .أَمره يٛم٘مُمػ ضمتك حيٌس همٜمذا احل٣مل, جمٜمقل: ايمث٣مِن

 يٗمر ضمتك زم٣ميميب ُيٚمتحـ همٜمذا وايمٖمًؼ, زم٣ميمٖمجقر َمٔمروف: ايمث٣ميم٧م

 .زم٣مجلٛم٣مي٥م

 .ايطسق١ حهِبٝإ 
 ايمٛم٣مس أَمقالَمـ  أىمؾ َمـ ٕهن٣م ايمذٞمقب8 ىم٣ٌمئر َمـ وهل حمرَم٥م, ايمنوم٥م

 .ضمؼ زمٕمغم أَمقاَلؿ فمعم وافمتداء زم٣ميم٣ٌمؿمؾ,

َٓ }: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ٣ٌَمؿمِؾِ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َأَْمَقايَمُ٘مؿْ  سَمْٟمىُمُٙمقا َو ٣م َوسُمْديُمقا زم٣ِميْم ٣ممِ  إلَِم  هِبَ ٘مه  احْلُ

ـْ  هَمِريًٗم٣م يمَِتْٟمىُمُٙمقا شْمؿِ  ايمٛمه٣مسِ  َأَْمَقالِ  َِم  [.166: ايمٌٗمرة] {سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َوَأْٞمُتؿْ  زم٣ِمإْلِ

ـْ  ـِ  فَمْٛمفُ  اهللُ َرِِضَ  زَمْ٘مَرةَ  أِِب  َوفَم  إِنه : »وَم٣مَل  - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - ايمٛمهٌِلِّ  فَم

 زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم  َهَذا, َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  ضَمَراٌم, فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َوأفْمَراَوُ٘مؿْ  َوأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ِدََم٣مَءىُمؿْ 

 .فمٙمٝمف َمتٖمؼ. شَهَذا ؾَمْٜمِرىُمؿْ  دِم  َهَذا,

ـْ  : - وؽمٙمؿ ٝمففمٙم اهلل صعم - ايمٛمهٌِلُّ  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمْفُ  اهللُ َرِِضَ  ُهَرْيَرةَ  أِِب  َوفَم

اِِن  َيْزِِن  ٓ» , َوُهقَ  َيْزِِن  ضِمكمَ  ايمزه ـٌ ُب  َوٓ َُم٠ْمَِم ُب  ضِمكمَ  اخَلْٚمرَ  َيمْمَ  َوُهقَ  َيمْمَ

, ـٌ ُق  َوٓ َُم٠ْمَِم ُق  ضِمكمَ  َيْنِ , َوُهقَ  َيْنِ ـٌ ٥ٌَمً  َيٛمَْتِٜم٤ُم  َوٓ َُم٠ْمَِم  إيَِمْٝمفِ  ايمٛمه٣مُس  َيْرهَمعُ  هُنْ

ٌَُٜم٣م ضِمكمَ  أزْمَِم٣مَرُهؿْ  همِٝمَٜم٣م ـٌ  َوُهقَ  َيٛمَْتِٜم  .فمٙمٝمف َمتٖمؼ. شَُم٠ْمَِم
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 .ايطازم عكٛب١بٝإ 
 هم١من ايم٘مػ, َمٖمِمؾ َمـ ايمٝمٚمٛمك يده وُمْمٔم٦م أضمد فمعم ايمنوم٥م شمٌت٦م إذا - 1

 .ايمٝمنى رصمٙمف وُمْمٔم٦م شم٣مٞمٝم٥م هق

 احل٣مىمؿ يراه زمام وايمٛم٘م٣مل ايمتٔمزير ي٘مقن زمؾ ومْمع, همال ذيمؽ زمٔمد هق هم١من

, وَمٛمٜمؿ هؾ ايمٔمٙمؿقل ٕفمعم وم َمٔم٣م هبام أو صمٙمٍد, أو ضمٌٍس, َمـ يمٔمدواٞمف رادفم٣مً 

 .فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م 

زمؾ سمٗمْمع يده ايمٝمٚمٛمك, هم١من فم٣مد يمٙمنوم٥م َمرة رازمٔم٥م سمٗمْمع رصمٙمف وومٝمؾ: 

 ايمٝمنى.

 وسمقفمده اهلل, يمٔمٛمف وَلذا ضمؼ, زمٕمغم نمغمه ظم٣مل آطمذ ٕٞمف ايم٣ًمرقيمٔمـ  – 9

 .أطمذ َم٣م ويردّ  يت٤م مل إن ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم زم٣ميمٛم٣مر

٣مِرُق }: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ًه ًه  َوايم اَم  هَم٣موْمَْمُٔمقا ٣مِروَم٥مُ َوايم ٣ٌَم زماَِم  صَمَزاءً  َأْيِدهَيُ ًَ ًٓ  ىَم  َٞمَ٘م٣م

ـَ  ـْ  * ضَم٘مِٝمؿٌ  فَمِزيزٌ  َواهللهُ اهللهِ َِم ـْ  سَم٣مَب  هَمَٚم  َيُتقُب  اهللهَ هَم١مِنه  َوَأْصَٙمَح  ـُمْٙمِٚمفِ  زَمْٔمدِ  َِم

 [.97 - 96: اظم٣مئدة] {َرضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  اهللهَ إِنه  فَمَٙمْٝمفِ 

 طَم٣ميمًِدا َٞم٣مًرا ُيْدطِمْٙمفُ  ضُمُدوَدهُ  َوَيَتَٔمده  َوَرؽُمقيَمفُ  اهللهَ  َئْمصِ  ـْ َوَمَ }: سمٔم٣ملم اهلل ووم٣مل

 [.14: ايمٛم٣ًمء] {َُمِٜمكمٌ  فَمَذاٌب  َويَمفُ  همِٝمَٜم٣م
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ـْ   وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - اهللِ َرؽُمقُل  وم٣مل: وم٣مل فَمٛمْفُ  اهللُ َرِِضَ  ُهَرْيَرةَ  أِب َوفَم

ـَ : »- ٣مِرَق  اهللُ يَمَٔم ًه ُق  ايم ٌَْٝمَّم  َيْنِ ُق  َيُدُه, هَمُتْٗمَْمعُ  ٥مَ ايم ٌَْؾ  َوَيْنِ . شَيُدهُ  هَمُتْٗمَْمعُ  احَل

 .فمٙمٝمف َمتٖمؼ

 .ايطسق١ حد إقا١َ غسٚط بٝإ
 :أسمٝم٥م ايممموط سمقهمرت إذا ايمنوم٥م ضمد دم ايمٗمْمع ُي٤م

 زم٣ميمًٕم٣م همال سمٗمْمع يد ايمِمٕمغم ايمذي مل يٌٙمغ. ايم٣ًمرق ي٘مقن أن - 1

 فم٣موماًل, همال ومْمع فمعم اظمجٛمقن. أن ي٘مقن -9

 همال ومْمع فمعم اظم٘مره. ,خمت٣مًرا ٘مقن ايم٣ًمرقأن ي  - 9

ًٓ  اظمنوق ي٘مقن أن -4  َخر أو َلق, آيم٥م زمنوم٥م ومْمع همال ,٣محمؼمَمً  َم٣م

 .وٞمحقُه٣م

 .همِم٣مفمداً  ايمذه٤م َمـ ديٛم٣مر رزمع وهق ,ٞمِم٣مزًم٣م اظمنوق اظم٣مل يٌٙمغ أن - 6

  اخلٖمٝم٥م. وصمف فمعم اظم٣مل يٟمطمذ أن - 8

 وآٞمتٜم٣مب س,وآطمتال ىم٣مٓنمتِم٣مب, ومْمع همال ىمذيمؽ ي٘مـ مل هم١من

 .ايمتٔمزير همٝمٜم٣م وإٞمام وٞمحقه٣م,

 .وٞمحقُه٣م وايمدار ىم٣ميمدىم٣من ضمرزه َمـ اظم٣مل يٟمطمذ أن -5

 فمعم وٓ وايمٌٛم٦م, وآزمـ وإم, إب فمعم ومْمع همال ايمُمٌٜم٥م, اٞمتٖم٣مء - 6

 .اظمج٣مفم٥م دم هق َمـ فمعم وٓ ٞمٖمٗمتف, فمٙمٝمف وصم٦ٌم َمـ
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 شمٌقت ايمنوم٥م. -7

 .ايطسق١ ثبٛت بٝإ
 :أَمريـ زمٟمضمد ايمنوم٥م وسمث٦ٌم

 .زم٣ميمنوم٥م ٞمٖمًف فمعم ايم٣ًمرق يٗمر زمٟمن: اإلومرار - 1

 ؾمٜم٣مدة سمٗمٌؾ وٓ هق, زمٟمٞمف فمدٓن رصمالن فمٙمٝمف يُمٜمد زمٟمن: ايمُمٜم٣مدة - 9

 .احلدود دم ايمٛم٣ًمء

 :ايطسق١ يف عًٝ٘ قطع ال َٔ بٝإ
 اإلٞمٖم٣مق يمُمٌٜم٥م وايمٌٛم٦م8 آزمـو وإم, ىم٣مٕبوايمٖمروع  إصقل - 1

 .وايمتًٌط

 ايمٛمٖمٗم٥م يمُمٌٜم٥م أطمر8 َم٣مل َمـ زمنومتف وصمكمايمز أضمد ُيٗمْمع ٓ - 9

 .وايمتًٌط

 ايمٛمٖمٗم٥م يمُمٌٜم٥م َم٣ميم٘مف8 َم٣مل َمـ وايمًٝمد ؽمٝمده, َم٣مل َمـ ايمٔمٌد هوم٥م - 9

 .وايمتًٌط

 .اظم٣مل زمٝم٦م دم ضمٗمف يمُمٌٜم٥م اظم٣مل8 زمٝم٦م َمـ ايمنوم٥م - 4

٥م َمـ هق إذا ايمٖمٗمغم - 6  .َمٛمٜم٣م اؽمتحٗم٣مومف يمُمٌٜم٥م ايمٖمٗمراء8 فمعم وومٍػ  نَمٙمه

٣ًٌم يمف ٕن ذاىم٥م8 همٝمف يمف َم٣مل َمـ ايمنوم٥م - 8  .همٝمف ٞمِمٝم
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 ايم٣ًمرق ويردع اجلريٚم٥م, هذه ذ ي٘مػ زمام ؾم٣مء َمـ ئمزر أن ويمإلَم٣مم

 .ونمغمه

 :ٚاألغٝا٤ األَٛاٍ ِحِسش بٝإ صف١
 .وٞمحقه زمٗمٖمؾ فم٣مدة همٝمف حُيٖمظ ايمذي اظم٘م٣من هق: اظم٣مل ضمرز

 ايمًٙمْم٣من وفمدل وايمٌٙمدان, وإؾمٝم٣مء, إَمقال, زم٣مطمتالف ْختٙمػ واحلرز

 .وؤمٖمف قسمفووم وصمقره,

 وايمٌٝمقت, وايمدىم٣مىمكم, اظمِم٣مرف, دم واجلقاهر: إَمقال همحرز

 .ايمٔمرف زمف صمرى مم٣م ذيمؽ وٞمحق وايمِمٛم٣مديؼ

 واظمًتقدفم٣مت, ايمدىم٣مىمكم, دم وأٓت: وإواِن إومٚمُم٥م وضمرز

 .ايمقشمٝمٗم٥م وإنمالق إزمقاب وراء وايمٌٝمقت,

 أو ٌؽايمُم وراء وٞمحقه: واخلّم٣مر ايمٖمقاىمف َمـ ايمًقق دم ي٣ٌمع َم٣م وضمرز

 .ضم٣مرس يمٙمًقق ىم٣من إذا ايمٗمامش

 .واظمًتقدفم٣مت احلٓم٣مئر دم واحلْم٤م: اخلُم٤م وضمرز

 أو ايمٌٝمقت دم :سمرزمٝمتٜم٣م أَم٣مىمـ دم وايمْمٝمقر: واظمقار ايمٌٜم٣مئؿ وضمرز

 ذيمؽ وٞمحق نم٣ميم٣ٌمً  إيمٝمٜم٣م وٞمٓمره اظم٘مٙمػ, زم٣ميمرافمل اظمرفمك دم وضمرزه٣م اظمُم٣مريع,

 .ايمٛم٣مس فم٣مدة زمف صمرت مم٣م
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 يٗمْمع, مل ضمرز نمغم َمـ هق وَمـ ع,ومْم احلروز هذه َمـ هق همٚمـ

 .زمديمف أو ومٝمٚمتف أو أطمذ َم٣م ويرد وئمزر

 :ايطسق١ حد يف ايكطع َهإبٝإ 
 ايم٘مػ, َمٖمِمؾ َمـ وصمدت, إن ايمٝمٚمٛمك ايمٝمد دم ايمنوم٥م ضمد دم ايمٗمْمع َم٘م٣من

 .نم٣ميم٣ٌمً  إطمذ آيم٥م ٕهن٣م ايمٝمد8 إهب٣مم يقم ايمذي ايم٘مقع َمـ

 َمٖمِمؾ َمـ نى,ايمٝم ايمٗمدم َمٖمِمؾ َمـ وُمْمع ايمنوم٥م َمٛمف سم٘مررت وإن

 .ايم٘مٔم٤م حت٦م ايمذي ايمٗمدم َم٠مطمر ايمٔمرومقب وهق ايمٔمٗم٤م ويٌٗمك ايمٔمٗم٤م,

ر أن ُيقز وٓ  .َمْمٙمقب وإيالَمف سمٟمديٌف ٕن ايمٗمْمع8 َم٘م٣من ُْخَده

 .همٝمٚمقت ايمدم يٛمزف يمئال ايمٗمْمع8 َم٘م٣من ضمًؿ وصم٤م ايمٗمْمع سمؿ هم١مذا

 زمٛم٣مر ىملّ  أو صمراضم٥م, أو يٕمقم, زمزي٦م زمٕمٚمًٜم٣م ايمدم يقومػ زمام احلًؿ وي٘مقن

 .ايمدم ٞمزيػ يقومػ مم٣م ذيمؽ وٞمحق

 ضم٤ًم سمٔمزيرًا, طمُم٥ٌم8 فمعم أو صدره, فمعم يده ئمٙمؼ أن يمإلَم٣مم وُيقز

 .يمٕمغمه وردفم٣مً  ايم٣ًمرق, وصمٛم٣مي٥م ايمنوم٥م, ضمجؿ

 :ايطسق١ ثبٛت ع٢ً ٜرتتب َا بٝإ
 :يقم َم٣م ايمنوم٥م شمٌقت فمعم يؼمسم٤م

 .سم٣ميمٖم٣مً  ىم٣من إن ومٝمٚمتف أو هُمٗمد, إن َمثٙمف أو ُوصمد, إن اظمنوق رد - 1

 .وضمًٚمٜم٣م ايم٘مػ َمٖمِمؾ َمـ ايمٝمٚمٛمك ايمٝمد ومْمع - 9
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 .ايمٗمدم َمٖمِمؾ َمـ ايمٝمنى رصمٙمف وُمْمٔم٦م أطمرى َمرة ايم٣ًمرق فم٣مد إذا - 9

ر ضُمٌس شم٣ميمث٥م َمرة فم٣مد إن - 4  .ُيٗمْمع وٓ وفُمزِّ

 وهذا فمعم ومقل يمٌٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ.

وذه٤م زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم ومْمع يده ايمٝمنى, هم١من فم٣مد دم ايمرازمٔم٥م سمٗمْمع 

 رصمٙمف ايمٝمٚمٛمك.

 :املكطٛع ايعطٛ إعاد٠ ِحهبٝإ 
 احل٘مؿ دم طمْمٟم زم٤ًٌم ومِم٣مص أو ضمد دم اظمٗمْمقع ايمٔمّمق إفم٣مدة ُيقز - 1

 .ايمتٛمٖمٝمذ أو

 احلد أشمر زمٗم٣مء دم ٕن ضمدًا8 اظمٗمْمقع ايمٔمّمق إفم٣مدة ذفم٣مً  ُيقز ٓ - 9

 ضم٘مؿ َمِم٣مدَم٥م َمـ وضمذراً  اجلريٚم٥م, فمـ وزصمراً  اظمٗمررة, يمٙمٔمٗمقزم٥م حتٗمٝمٗم٣مً 

 .ايمٓم٣مهر دم ايمممع

 :ايطسق١ يف رتاىاالغ حهِ بٝإ
 ىمؾ همٔمعم ٞمِم٣مب, َمٛمٜمؿ واضمد يم٘مؾ زمٙمغ هم١من هوم٥م, دم مج٣مفم٥م اؾمؼمك إذا

 .ايمٗمْمع َمٛمٜمؿ واضمد

 ىمؾ ُيٗمْمع همال هومتف, دم مج٣مفم٥م واؾمؼمك ٞمِم٣مزم٣ًم, ىمٙمف اظمنوق ىم٣من وإن

 ٞمِم٣مزم٣مً  ينق مل َمٛمٜمؿ واضمد ىمؾ ٕن احل٣مىمؿ8 ئمزرهؿ يم٘مـ َمٛمٜمؿ, واضمد

 .ايمٗمْمع يقصم٤م
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ـْ   وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - اهلل َرؽُمقُل  ىَم٣منَ : وَم٣ميَم٦ْم  فَمٛمَْٜم٣م اهللُ َرِِضَ  فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم

٣مِرَق  َيْٗمَْمعُ  - ًّ  .فمٙمٝمف َمتٖمؼ. هَمَِم٣مفِمداً  ِديٛم٣َمرٍ  ُرزْمعِ  دِم  ايم

 :ايعاز١ٜ داحد حهِ بٝإ
 .يمؽ يرده شمؿ َمثالً  ؽمٛم٥م أو ؾمٜمر ظمدة زمف يمٝمٛمتٖمع ؾمٝمئ٣مً  أضمداً  سمٔمْمل أن: ايمٔم٣مري٥م

  .َمٔمٙمقَم٥م َمدة يمؽ فيمٝمحٖمٓم َم٣مًٓ  أضمداً  سمٔمْمل أن: وايمقدئم٥م

 .ايمقدئم٥م دم ىم٣مخلٝم٣مٞم٥م ايمٔم٣مري٥م دم اخلٝم٣مٞم٥م ويمٝم٦ًم

 صم٣مضمد ُيٗمْمع وٓ ٞمٖمًف, ظمِمٙمح٥م ومٌّمٜم٣م ٕٞمف ايمٔم٣مري٥م8 صم٣مضمد همُٝمٗمْمع

 .َم٣ميم٘مٜم٣م ظمِمٙمح٥م ومٌّمٜم٣م ٕٞمف ايمقدئم٥م8

 َترأ سمٗمْمع مل وإذا صمحده٣م, َمـ ايمٛم٣مس اَمتٛمع ايمٔم٣مري٥م صم٣مضمد وُمْمع وإذا

 .ايمٛم٣مس زمكم ظمٔمروفا يم٣ٌمب ؽمد هذا ودم صمحده٣م, فمعم ايمٛم٣مس

ـْ  ُٜمؿْ  وُمَرْيُم٣مً  َأنّ » :فَمٛمَْٜم٣م اهللُ َرِِضَ  فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم  ايّمتِل اظمَْخُزوَِمّٝم٥مِ  اظمَْرَأةِ  ؾَمْٟمنُ  َأَُهّ

وَم٦ْم  ـْ : هَمَٗم٣ميُمقا. َهَ : هَمَٗم٣ميُمقا ؟- وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - اهلل َرؽُمقَل  همِٝمَٜم٣م ُيَ٘مّٙمؿُ  ََم

ـْ  ىءُ  َوََم  ؟- وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - اهللِ َرؽُمقلِ  ضِم٤مُّ  ُ ؽَم٣مََم٥ُم, إّٓ  فَمَٙمْٝمفِ  َُيْؼَمِ

ـْ  ضَمدٍّ  دِم  َأسَمُْمَٖمعُ : »- وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - اهلل َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل . ُأؽَم٣مََم٥مُ  هَمَ٘مّٙمَٚمفُ   َِم

٣َم: »هَمَٗم٣مَل  هَم٣مطْمَتَْم٤َم  وَم٣ممَ  شُمؿّ . شاهللِ؟ ضُمُدود ـَ  َأْهَٙمَؽ  إّٞماَم  ايمٛم٣ّمُس  َأهيُّ ٌَْٙمُ٘مْؿ, ايّمِذي  وَم

َق  إَذا اىَم٣مُٞمق َأهّنُؿْ  يُػ  همِٝمِٜمؿُ  َهَ َق  َوإَذا سَمَرىُمقُه, ايممّمِ  َأوَم٣مَُمقا ايمّّمِٔمٝمُػ  همِٝمِٜمؿُ  َهَ
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, فَمَٙمْٝمفِ  وَم٦ْم  حُمَّٚمدٍ  زمِٛم٦َْم  هَم٣مؿمَِٚم٥مَ  َأنّ  يَمقْ  اهللِ َواْيؿُ  احَلده  َمتٖمؼ. شَيَدَه٣م يَمَٗمَْمْٔم٦ُم  َهَ

 . فمٙمٝمف

 :ايطازم تٛب١ حهِبٝإ 
 :ضم٣مٓت شمالث ايم٣ًمرق يمتقزم٥م

 .فمٙمٝمف ايمٗمدرة ومٌؾ نمغمه٣م أو ايمنوم٥م ضمد فمٙمٝمف ـْ َمَ  يتقب أن - 1

 يم٘مـ اهلل, ؽمؼمه أن زمٔمد ٞمٖمًف ىمُمػ يمف يممع وٓ احلد, فمٛمف يًٗمط همٜمذا

 .سم٣ميمٖم٣مً  ىم٣من إن ووامٞمف َم٣مل, َمـ أطمذ َم٣م رد فمٙمٝمف ُي٤م

 .فمٙمٝمف ايمٗمدرة زمٔمد يتقب أن - 9

 .اإلَم٣مم زمٙمقنمف زمٔمد إوم٣مَمتف َت٤م احلد ٕن زم٣ميمتقزم٥م8 احلد فمٛمف يًٗمط ٓ همٜمذا

 .فمٙمٝمف ايمٗمْمع ضمد إوم٣مَم٥م زمٔمد يتقب أن - 9

 إن يمرزمف ووامٞمف َمقصمقدًا, ىم٣من إن هق َم٣م رد سمقزمتف صح٥م ذط َمـ همٜمذا

 .سم٣ميمٖم٣مً  ىم٣من

 زمٙمٕم٦م إذا احلدود إوم٣مَم٥م َمـ زمد ٓ يم٘مـ ايمٛمِمقح, ايمتقزم٥م يٗمٌؾ وصمؾ فمز واهلل

 .ظم٣ميم٘مف أطمذ َم٣م ورد احل٣مىمؿ,

٣مِرُق }: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ًه ٣مِروَم٥مُ  َوايم ًه اَم  ُٔمقاهَم٣موْمْمَ  َوايم ٣ٌَم زماَِم  صَمَزاءً  َأْيِدهَيُ ًَ ًٓ  ىَم  َٞمَ٘م٣م

ـَ  ـْ  * ضَم٘مِٝمؿٌ  فَمِزيزٌ  َواهللهُ اهللهِ َِم ـْ  سَم٣مَب  هَمَٚم  اهللهَ  هَم١مِنه  َوَأْصَٙمَح  ـُمْٙمِٚمفِ  زَمْٔمدِ  َِم

 [.97 - 96: اظم٣مئدة]  {َرضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  اهللهَ إِنه  فَمَٙمْٝمفِ  َيُتقُب 
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 :٘ٚدٛب بعد ايطسق١ حد ب٘ ٜطكط َا بٝإ
 :يقم مم٣م زمقاضمد وصمقزمف زمٔمد احلد يًٗمط

 . ايم٣ًمرق َمٛمف اظمنوق سم٘مذي٤مإول: 

 .َمٔمف ؾمٜمد َمـ َمٛمف اظمنوق سم٘مذي٤مايمث٣مِن: 

 اإلومرار فمـ ايمرصمقع ٕن زم٣ميمنوم٥م8 اإلومرار فمـ ايم٣ًمرق رصمقعايمث٣ميم٧م: 

 1.زم٣ميمُمٌٜم٥م يًٗمط احلد ٕن اظم٣مل8 دم ُيٗمٌؾ وٓ احلدود, دم ُيٗمٌؾ

  ********** 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 (.141-1/111: )اإلسالمً الفقه موسوعة 
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 النصاب الذي يشترط أن تقطع يد السارق به[]بيان 

ـْ ) – 1941  اهلل صعم - اهللهِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣ميَم٦ْم  فَمٛمَْٜم٣م اهللهُ  َرِِضَ  فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم

ٓه  ؽَم٣مِرٍق  َيُد  سُمْٗمَْمعُ  َٓ : »وؽمٙمؿ فمٙمٝمف شهَمَِم٣مفِمًدا ِديٛم٣َمرٍ  ُرزُمعِ  دِم  إِ
(1)

. فَمَٙمْٝمفِ  َُمتهَٖمٌؼ . 

ٙمِؿ َوايمٙمهْٖمظُ  ًْ  .ظمُِ

ٌَُخ٣مِريِّ  ْٖمظُ َويمَ  شهَمَِم٣مفِمًدا ِديٛم٣َمرٍ  ُرزُمعِ  دِم  ايْمَٝمُد  سُمْٗمَْمعُ »: ايْم
(3)

 . 

مَْحََد  ِرَواَي٥مٍ  َودِم 
َٓ , ِديٛم٣َمرٍ  ُرزُمعِ  دِم  اوْمَْمُٔمقا»: ِٕ ـْ  َأْدَٞمك ُهقَ  همِٝماَم  سَمْٗمَْمُٔمقا َو  َِم

شَذيمَِؽ 
(2)

). 

ـِ ) – 1941 ـِ  َوفَم  فمٙمٝمف اهلل صعم - له ايمٛمهٌِ  َأنه : فَمٛمُْٜماَم  اهللهُ َرِِضَ  فُمَٚمرَ  ازْم

, دِم  وَمَْمعَ  - وؽمٙمؿ ـٍ َدَراِهؿَ  شَماَلشَم٥مُ  شَمَٚمٛمُفُ  جِمَ
(2)

 .(فَمَٙمْٝمفِ  َُمتهَٖمٌؼ . 

 *******************************الشرح:

 ومدَم٦م: وم٣مل ايمٕم٣ًمِن, حيٝمك زمـ حيٝمك ؿمريؼ ويمٖمظ أمحد همٝمف ومِم٥م: َمـ

 اظمديٛم٥م, فمعم فم٣مَمؾ وهق ضمزم زمـ فمٚمرو زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر أزم٣م همٙمٗمٝم٦م اظمديٛم٥م,

 سمٔمجؾ ٓ أن ايمرمحـ8 فمٌد زمٛم٦م فمٚمرة طم٣ميمتل إرمّ  همٟمرؽمٙم٦م زم٣ًمرق أسمٝم٦م: وم٣مل

                                                           
 .(1582) في صحيحو مسلماإلماـ  لفظ كىذا (1)

 .(5882) البخارم أخرجو اإلماـ (3)

 . (81 - 86/ 5) المسند. صحيح الحديث (2)

 كاللفظ ,(1585)حيحو في ص مسلماإلماـ ك  ,(5826) في صحيحو البخارمأخرجو اإلماـ  (2)
 .للبخارم
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 أَمر دم فم٣مئُم٥م َمـ ؽمٚمٔم٦م َم٣م همٟمطمػمك آسمٝمؽ, ضمتك ايمرصمؾ هذا أَمر دم

 - اهلل رؽمقل وم٣مل: سمٗمقل فم٣مئُم٥م ؽمٚمٔم٦م أهن٣م وأطمػمسمٛمل همٟمسمتٛمل,: وم٣مل ايم٣ًمرق,

 دراهؿ, شمالشم٥م ئذيقَم ايمديٛم٣مر رزمع وىم٣من: وزاد. همذىمره - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 .أومْمٔمف همٙمؿ ايمديٛم٣مر, رزمع دون هومتف وىم٣مٞم٦م: وم٣مل. درُه٣م فممم اشمٛمل وايمديٛم٣مر

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ ايٓصاب ايرٟ ٜػرتط يف ٚقد 
 كطع ٜد ايطازم.ت

 .ءاؾمؼماط ايمٛمِم٣مب دم ومْمع يد ايم٣ًمرق ومقل مجٜمقر ايمٔمٙمام

ط ايمٛمِم٣مب, همٚمـ هق َمـ ؾمٝمًئ٣م وذه٤م احلٛمٖمٝم٥م ونمغمهؿ إلم أٞمف ٓ يُمؼم

 َمـ اظم٣مل ومٙمٝماًل ىم٣من أو ىمثغًما وصم٤م ايمٗمْمع فمٙمٝمف.

وايمِمحٝمح َم٣م ذه٤م إيمٝمف اجلٚمٜمقر َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ حلدي٧م فم٣مئُم٥م رِض اهلل 

 . فمٛمٜم٣م دم ايم٣ٌمب

 (: 430-27/4قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )

 ْ ٣مئَِؾ  دِم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  هَم٣مطْمَتَٙمَػ  همِٝمفِ  َْمعُ ُيٗمْ  ََم٣م ٞمَِِم٣مُب  ايْمُٗمْرآنِ  دِم  ُيْذىَمرْ  َومَل ًَ  :ََم

ُولَم ) ْٕ طُ  َهْؾ (: ا ؟ َأوْ  ايمٛمَِِّم٣مُب  ُيُْمؼَمَ َٓ 

ْٚمُٜمقرُ  َذَه٤َم  اؿمِفِ  إلَم  اجْلُ َتِديمِّكمَ  اؾْمؼِمَ ًْ ِذهِ  َُم ضََم٣مِدي٧ِم  هِبَ ْٕ   ايمثه٣مزمَِت٥ِم. ا

ـُ  َوَذَه٤َم  ًَ ٥مُ  احْلَ َقاِرُج  َوايمٓمه٣مِهِريه فُ  إلَم  َواخْلَ طُ  َٓ  َأٞمه  ايْمَٗمٙمِٝمؾِ  دِم  ُيْٗمَْمعُ  زَمْؾ  ُيُْمؼَمَ

ؿْماَلِق  َوايْمَ٘مثغِمِ  َي٥مِ  إِلِ ْٔ   .ا
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: َأطْمَرصَمفُ  َوظم٣َِم ٌَُخ٣مِريُّ ـْ  ايْم فُ  -رِض اهلل فمٛمف- ُهَرْيَرةَ  َأِِب  ضَمِدي٧ِم  َِم  - وَم٣مَل  َأٞمه

ـَ : »- َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  ٣مِرَق  اهللهُ يَمَٔم ًه ُق  ايم ُق  َيُدهُ  هَمُتْٗمَْمعُ  َّم٥مَ ايْمٌَٝمْ  َيْنِ  َوَيْنِ

ٌَْؾ    .شَيُدهُ  هَمُتْٗمَْمعُ  احْلَ

َي٥مَ  زمَِٟمنه  َوُأصِمٝم٤َم: ْٔ َٗم٥مٌ  ا وِق  صِمٛمْسِ  دِم  َُمَْمٙمه ِدي٧ُم  ,َووَمْدِرهِ  اظمَْْنُ ٣م زَمَٝم٣منٌ  َواحْلَ   .ََلَ

ـْ  اظمَُْرادَ  َوزمَِٟمنه  ٌَْٝمَّم٥مِ  ضَمِدي٧ِم  َِم وَمتَِٜم٣م8 ايْمَٗمْْمعِ  نَمغْمُ  ايْم ٣ٌَمرُ اإْلِ  زَمْؾ  زمَِنِ  زمَِتْحِٗمغمِ  طْم

٣مِرِق  ؾَمْٟمنِ  ًه ٣مَرةِ  ايم ًَ ـْ  َرزمَِحفُ  ََم٣م َوطَم وَم٥مِ  َِم ِ   .ايمنه

فُ  َوُهقَ  ؾَْمَٝم٣مءَ  َهِذهِ  سَمَٔم٣مؿَمك إَذا َأٞمه ْٕ ِٗمغَمةَ  ا َأهُ  يَمفُ  طُمُٙمًٗم٣م َذيمَِؽ  َوَص٣مرَ  احْلَ  فَمعَم  صَمره

وَم٥مِ  ـْ  َأىْمَثرُ  ُهقَ  ََم٣م َهِ ه٣م َذيمَِؽ  َِم ٌُْٙمغُ  مِم ٌَْؾ  ايْمَٗمٙمِٝمَؾ  َهَذا هَمْٙمَٝمْحَذرْ  زمِفِ  ُيْٗمَْمعُ  ٣مَمَ  وَمْدُرهُ  َي  وَم

وَم٥مَ  هَمَٝمَتَٔم٣مؿَمك ايْمَٔم٣مَدةُ  مَتْٙمَِ٘مفُ  َأنْ  ـْ  َأىْمَثرُ  ُهقَ  ََم٣م َهِ  َذيمَِؽ. َِم

ْمه٣مِِبُّ  َهَذا َذىَمرَ  ٌََٗمفُ  اخْلَ ـُ  َوؽَم ٥ٌَمَ  ازْم ـْ : »ضَمِدي٧ُم  َوَٞمٓمغُِمهُ  إيَمْٝمِف8 وُمَتْٝم  هلِلهِ  زَمٛمَك ََم

ِجًدا ًْ وِمل» َوضَمِدي٧ُم  ,شوَمَْم٣مةٍ  ىَمَٚمْٖمَحصِ  َويَمقْ  ََم ٍق  زمِٓمِْٙمٍػ  َويَمقْ  سَمَِمده   .شحُمَره

ـْ  ٌِٝمُٙمفُ  َيِِمحُّ  َٓ  ايْمَٗمَْم٣مةِ  ََمْٖمَحصِ  َأنه  اظمَْْٔمُٙمقمِ  َوَِم ًْ َٓ  سَم ُق  َو  زم٣ِميمٓمِّْٙمِػ  ايمتهَِمدُّ

ِق  ْٞمتَِٖم٣معِ  يمَِٔمَدمِ  8اظمَُْحره ِٓ   .هِباَِم  ا

ٓه  - َوؽَمٙمهؿَ  فِ فَمَٙمٝمْ  اهللهُ َصعمه  - وَمَِمَد  هَماَم  ٣ٌَميَمَٕم٥مَ  إ ِهٝم٤ِم  دِم  اظمُْ ْ  .ايمؼمه

 :ايطَِّسَق١ِ َِْصاببٝإ 
ْٚمُٜمقرُ  اطْمَتَٙمَػ : (ايمثه٣مٞمَِٝم٥مُ ) اؿمِِٜمؿْ  زَمْٔمَد  ايمٛمَِِّم٣مِب  وَمْدرِ  دِم  اجْلُ  َأوْمَقالٍ  فَمعَم  يَمفُ  اؾْمؼِمَ

ـَ  إلَم  زَمَٙمَٕم٦ْم  ي ًٓ  فِممْمِ يمِٝمُؾ  وَم٣ممَ  َوَايمهِذي وَمْق نِ  َٜم٣مَِمٛمْ  فَمَٙمْٝمفِ  ايمده َٓ  :وَمْق
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ُل ) َوه ْٕ ـْ  ِديٛم٣َمرٍ  ُرزُمعُ  زمِفِ  سُمْٗمَْمعُ  ايمهِذي ايمٛمَِِّم٣مَب  َأنه (: ا َه٤ِم, َِم  َدَراِهؿَ  َوشَماَلشَم٥مُ  ايمذه

ـْ  ٥مِ  َِم  .ايْمِٖمّمه

َج٣مزِ  هُمَٗمَٜم٣مءِ  ََمْذَه٤ُم  َوَهَذا ٣مهمِِٔملِّ  احْلِ ِهؿْ  َوايمُمه َتِديمِّكمَ  َونَمغْمِ ًْ  فَم٣مئَُِم٥مَ  زمَِحِدي٧ِم  َُم

فُ همَ 8 اظمَْْذىُمقرِ  ؿْماَلِق  زَمَٝم٣منٌ  ١مِٞمه َي٥مِ  إِلِ ْٔ ْٝمَخ٣منِ  َأطْمَرصَمفُ  َووَمْد  ا  َٞمصٌّ  َوُهقَ  ؽَمِٚمْٔم٦م ىَماَم  ايمُمه

يٛم٣َمرِ  ُرزُمعِ  دِم   .ايمدِّ

َراِهؿُ  َوايمثهاَلشَم٥مُ : وَم٣ميُمقا   .ِديٛم٣َمرٍ  ُرزُمعُ  وِمٝمَٚمُتَٜم٣م ايمده

ـْ  َيْٟميِت  َوظم٣َِم فُ » َِم ٍـّ  دِم  َْمعَ ومَ  - َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  - َأٞمه  شَماَلشَم٥مُ  وِمٝمَٚمُتفُ  جِمَ

 .شَدَراِهؿَ 

٣مهمِِٔملُّ  وَم٣مَل  َراِهؿَ  ايمثهاَلشَم٥مَ  إنه : ايمُمه ْ  إَذا ايمده ـْ  مَل ْ  ِديٛم٣َمرٍ  ُرزُمعُ  وِمٝمَٚمُتَٜم٣م سَمُ٘م  سُمقصِم٤ْم  مَل

  ايْمَٗمْْمَع.

ـُ  َأطْمَرصَمفُ  زماَِم  َأْيًّم٣م يَمفُ  َواضْمَت٨مه  فُ " اظمُْٛمِْذِر: ازْم  -رِض اهلل فمٛمف- فُمْثاَمنُ  َأسَمك َأٞمه

٣مِرٍق  ًَ َق  زمِ ٥مً  َهَ ََم٦ْم  ُأسْمُرصمه ـْ  َدَراِهؿَ  زمَِثاَلشَم٥مِ  وُمقِّ ٣مِب  َِم ًَ يٛم٣َمرِ  ضِم  فَممَمَ  زم٣ِمشْمٛمَلْ  ايمدِّ

 ."هَمَٗمَْمعَ 

 وِمٝمَٚمُتفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ِديٛم٣َمرٍ  ُرزُمعِ  دِم  وَمَْمعَ  - فَمٛمْفُ  اهللهُ  َرِِضَ  - فَمٙمِٝم٣ًّم َأنه " َأْيًّم٣م: َوَأطْمَرَج 

كْمِ   ."٣مَوٞمِِْمٖمً  ِدْرَُهَ
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٣مهمِِٔملُّ  َووَم٣مَل  يٛم٣َمرِ  ُرزُمعُ : ايمُمه َراِهؿَ  ايمثهاَلشَم٥مَ  َُمَقاهمٌِؼ  ايمدِّ َف  َأنه  َوَذيمَِؽ  ايمده ْ  فَمعَم  ايمٌمه

٣م فَممَمَ  اشْمٛم٣َم - َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  - اهللهِ َرؽُمقلِ  فَمْٜمدِ   ىَمَذيمَِؽ  َوىَم٣منَ  زمِِديٛم٣َمرٍ  ِدْرَُهً

َذا زَمْٔمَدُه, ََم٦ْم  َوَِلَ َي٥مُ  وُمقِّ ـْ  َأيْمًٖم٣م فَممَمَ  اشْمٛمَلْ  ايمدِّ ـْ  ِديٛم٣َمرٍ  َوَأيْمَػ  ايْمَقِرِق  َِم َه٤ِم  َِم  .ايمذه

٥مِ  :(ايمثه٣مِِن  ايْمَٗمْقُل ) فُ  ايْمِٔمَراِق  هُمَٗمَٜم٣مءِ  َوَأىْمَثرُ  يمِْٙمَٜم٣مَدِويه ٓه  ايْمَٗمْْمعَ  ُيقصِم٤ُم  َٓ  َأٞمه  إ

وَم٥مُ  ةِ  َهِ َٓ  َدَراِهؿَ  فَممَمَ ـْ  َأوَمؾِّ  دِم  َُي٤ُِم  َو  . َذيمَِؽ  َِم

ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  َأطْمَرصَمفُ  زماَِم  يمَِذيمَِؽ: َواؽْمَتَديمُّقا ـْ  َوايمْمهَح٣مِويُّ  ايْم دِ  ؿَمِريِؼ  َوَِم ـِ  حُمَٚمه  زْم

ـْ  إؽِْمَح٣مَق  ـِ  ضَمِدي٧ِم  َِم ٌه٣مسٍ  ازْم فُ " :-رِض اهلل فمٛمٜمام- فَم ـُ  ىَم٣منَ  َأٞمه ِـّ  شَمَٚم  فَمعَم  اظمَِْج

ةَ  - َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  - اهللهِ  َرؽُمقلِ  فَمْٜمدِ   . "َدَراِهؿَ  فَممَمَ

ُد  َأْيًّم٣م َوَرَوى ـُ  حُمَٚمه ـْ  إؽِْمَح٣مَق: زْم ـِ  فَمْٚمِرو ضَمِدي٧ِم  َِم ـْ  ؾُمَٔمْٝم٤ٍم  زْم ـْ  َأزمِٝمفِ  فَم  فَم

هِ    َِمْثَٙمُف. صَمدِّ

٦ٌََم  َووَمْد : وَم٣ميُمقا ِحٝمَحكْمِ  دِم  شَم ـْ  ايمِمه ـِ  ضَمِدي٧ِم  َِم فُ » فُمَٚمرَ  ازْم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  - َأٞمه

ٍـّ  دِم  َْمعَ ومَ  - َوؽَمٙمهؿَ  ـه  َدَراِهؿَ  شَماَلشَم٥مُ  ومِٝمَٚمَتفُ  َأنه  همِٝمِٜماَم  ىَم٣منَ  َوإِنْ  شجِمَ
َواَي٥مَ  َهِذهِ  يَم٘مِ  ايمرِّ

ِحٝمَحكْمِ  ِرَواَي٥مَ  فَم٣مَرَو٦ْم  وَمْد  ضْمتَِٝم٣مطُ  َوايْمَقاصِم٤ُم  ,ايمِمه ِٓ ٣ٌَمُح  همِٝماَم  ا َت ًْ  ايْمُٔمّْمقُ  زمِفِ  ُي

مُ  ٓه  وَمْْمُٔمفُ  اظمَُْحره فِ  إ َ  هَمَٝمِج٤ُم  زمَِحٗمِّ ْٕ ـِ  طْمُذ ا ىَْمػَمُ  َوُهقَ  زم٣ِمظمَُْتَٝمٗمه ْٕ  .ا

ـُ  َووَم٣مَل  ِدي٧ِم  دِم  صَماَليَمتِفِ  ََمعَ  ايمثهْقِريُّ  ؽُمْٖمَٝم٣منُ  َذَه٤َم : ايْمَٔمَرِِبِّ  ازْم  َأنه  إلَم  احْلَ

ٓه  َيُ٘مقنُ  َٓ  ايْمَٗمْْمعَ  ةِ  دِم  إ ََم٥مٌ  ايْمَٝمَد  َأنه  َوَذيمَِؽ , َدَراِهؿَ  فَممَمَ مْج٣َمعِ  حُمَره  هَماَل  زم٣ِمإْلِ

٣ٌَمُح سمُ  َت ٓه  ًْ   .فَمَٙمْٝمفِ  ُأمْجِعَ  زماَِم  إ
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ةُ  ٣م ايْمَٗمْْمعِ  فَمعَم  َُمتهَٖمٌؼ  َوايْمَٔممَمَ ِٚمٝمعِ  فِمٛمَْد  هِبَ ُؽ  اجْلَ ًه ْ  ََم٣م زمِفِ  هَمُٝمَتَٚم َٖم٣مُق  َيَٗمعْ  مَل سمِّ ِٓ  ا

 .َذيمَِؽ  ُدونِ  فَمعَم 

ـْ  ُاؽْمُتِٖمٝمَد  وَمْد (: وُمْٙم٦م) َواَي٣مِت  َهِذهِ  َِم ْوْمَِراُب  ايمرِّ ِٓ ِـّ  ٥مِ وِمٝمٚمَ  وَمْدرِ  دِم  ا ـْ  اظمَِْج  َِم

ةٍ  َأوْ  َدَراِهؿَ  شَماَلشَم٥مِ  ه٣م َذيمَِؽ  نَمغْمِ  َأوْ  فَممَمَ   وِمٝمَٚمتِِف. وَمْدرِ  دِم  َوَردَ  مِم

حَي٥مٌ  فَم٣مئَُِم٥مَ  ضَمِدي٧ِم  دِم  ِديٛم٣َمرٍ  ُرزُمعِ  َوِرَواَي٥مُ  مُ  هَماَل  اظمِْْٗمَدارِ  دِم  َسِ  ََم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م ُيَٗمده

 اْوْمَِراٌب. همِٝمفِ 

اصِمَح  َأنه  فَمعَم  ِـّ  وِمٝمَٚم٥مَ  َأنه  ايمره ـْ  َيْٟميِت  ظم٣َِم َدَراِهؿَ  شَماَلشَم٥مُ  اظمَِْج ـِ  ضَمِدي٧ِم  َِم  فُمَٚمرَ  ازْم

  .فَمَٙمْٝمفِ  اظمُْتهَٖمِؼ 

ضََم٣مِدي٧ِم  َوزَم٣موِمل ْٕ   ؽَمٛمًَدا. سُمَٗم٣مِوَُمفُ  َٓ  يَمفُ  اظمَُْخ٣ميمَِٖم٥مِ  ا

٣م ضْمتَِٝم٣مطُ  َوَأَمه ِٓ ٌُقِت  زَمْٔمَد  ا يمِٝمؾِ  شُم ٣ٌَمعُ  هَمُٜمقَ  ايمده يمِٝمَؾ  اسمِّ  فَمَداُه. همِٝماَم  َٓ  ايمده

ِـّ  يمِِٗمٝمَٚم٥مِ  ايمتهْٗمِديرِ  ِرَواَي٥مَ  َأنه  فَمعَم  ةِ  اظمَِْج ـْ  صَم٣مَءْت  زم٣ِميْمَٔممَمَ ـِ  ؿَمِريِؼ  َِم  إؽِْمَح٣مَق  ازْم

ـْ  ـِ  فَمْٚمِرو ؿَمِريِؼ  َوَِم  دِم  ايْمَٗمْدَح  َٞمَرى َٓ  ىُمٛمه٣م َوإِنْ  ََمْٔمُروٌف, ىَماَلمٌ  َوهمِٝمِٜماَم  ؾُمَٔمْٝم٤ٍم  زْم

ـِ  اَم  إؽِْمَح٣مَق  ازْم ْرَٞم٣م ىَماَم  َذىَمُروهُ  إٞمه  .ُأطَمرَ  ََمَقاِوعَ  دِم  وَمره

َٟميَم٥مُ )  ًْ ؿمِٝمه٥مِ  ايْمَٗم٣مئُِٙمقنَ  اطْمَتَٙمَػ (: ايمثه٣ميمَِث٥مُ  اظمَْ رُ  همِٝماَم  ايمٛمَِِّم٣مِب  زممَِمْ  نَمغْمُ  زمِفِ  ُيَٗمده

َه٤ِم  ٥مِ  ايمذه   :َوايْمِٖمّمه

مُ : اظمَُْْمُٜمقرِ  دِم  ََم٣ميمٌِؽ  هَمَٗم٣مَل  َراِهؿِ  ُيَٗمقه يٛم٣َمرِ ا زمُِرزُمعِ  َٓ  زم٣ِميمده   .يمدِّ

هُمُٜماَم  اطْمَتَٙمَػ  إَذا َئْمٛمِل َف  ِديٛم٣َمرٍ  ُرزُمعُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َِمْثُؾ  َسْ كْمِ  َسْ   ََمَثاًل. ِدْرَُهَ
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٣مهمِِٔملُّ  َووَم٣مَل  َْصُؾ : ايمُمه ْٕ ؾَْمَٝم٣مءِ  سَمْٗمِقيؿِ  دِم  ا ْٕ َه٤ُم8 ُهقَ  ا فُ  ايمذه َٞمه َْصُؾ  ِٕ ْٕ  دِم  ا

َْرضِ  صَمَقاِهرِ  ْٕ َٜم٣م ا  .ىُمٙمِّ

ْمه  وَم٣مَل  َ٘م٣مكَ  هَم١مِنه  َويمَِذيمَِؽ : ٣مِِبُّ اخْلَ ةُ  همِٝمَٜم٣م ُيْ٘مَت٤ُم  ىَم٣منَ  ايْمَٗمِديَٚم٥مَ  ايمِمِّ  َدَراِهؿَ  فَممَمَ

ٌَْٔم٥مِ  َوْزنُ  َراِهؿُ  هَمُٔمِرهَم٦ْم  ََمَث٣موِمٝمَؾ, ؽَم َٞم٣مٞمغِمِ  ايمده ْت  زم٣ِميمده ٣م َوضُمٌِمَ  .هِبَ

٣مهمِِٔملُّ  وَم٣مَل  ضَمتهك َراِهؿَ  ايمثهاَلشَم٥مَ  إنه : ايمُمه ْ  إَذا ايمده ـْ  مَل ْ  ِديٛم٣َمرٍ  ُرزُمعَ  وِمٝمَٚمُتَٜم٣م سَمُ٘م  مَل

َْمٛم٣َمهُ  ىَماَم  ايْمَٗمْْمعَ  سُمقصِم٤ْم   .وَمده

٣مهمِِٔملِّ  زمَِٗمْقلِ  َووَم٣مَل  َْوَزافِملُّ  شَمْقرٍ  َأزُمق ايمتهْٗمِقيؿِ  دِم  ايمُمه ْٕ  َوَداُود. َوا

َراِهِؿ, ايمتهْٗمِقيؿِ  دِم  ََم٣ميمٍِؽ  زمَِٗمْقلِ  َأمْحَُد  َووَم٣مَل  نِ  َوَهَذانِ  زم٣ِميمده َٓ  رِ وَمْد  دِم  ايْمَٗمْق

فًم٣م ايمٛمَِِّم٣مِب  ـْ  سَمَٖمرُّ يمِٝمؾِ  فَم ٣ٌَمِب  َودِم  فَمَرهْم٦م8 ىَماَم  ايمده َْمٛم٣َم ىَماَم  َأوْمَقاٌل  ايْم ْ  وَمده  َيٛمَْٜمْض  مَل

٣م َْوَراِق  ؾَمْٕمؾِ  إلَم  ضَم٣مصَم٥مَ  هَماَل  َديمِٝمٌؾ  ََلَ ْٕ َْووَم٣مِت  ا ْٕ  قا .َوايْمِٗمٝمؾِ  زم٣ِميْمَٗم٣ملِ  َوا
ٓه دِم ُرزُمعِ »قولُ:   ش. ِديٛم٣َمٍر هَمَِم٣مفِمًدا َٓ سُمْٗمَْمُع َيُد ؽَم٣مِرٍق إِ

صمرام ورزمع ايمرزمع َمـ وومٝمؾ: , صمراًَم٣م َمـ ايمذه٤مورزمع ايمديٛم٣مر ي٣ًموي: 

 ايمذه٤م.

: "قولُ:  ٌَُخ٣مِريِّ  . "شسُمْٗمَْمُع ايْمَٝمُد دِم ُرزُمِع ِديٛم٣َمٍر هَمَِم٣مفِمًدا»َويَمْٖمُظ ايْم

 .فمعم َم٣م سمٗمدم 

َٓ سَمْٗمَْمُٔمقا همِٝماَم هُ »قولُ:  ـْ َذيمَِؽ اوْمَْمُٔمقا دِم ُرزُمِع ِديٛم٣َمٍر, َو  ش. َق َأْدَٞمك َِم

 أي َم٣م ىم٣من أومؾ َمـ ايمرزمع ايمديٛم٣مر, أو أومؾ َمـ صمرام ورزمع ٓ ومْمع همٝمف.
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ـٍ »قولُ:   .شوَمَْمَع دِم جِمَ

 (: 2/429قاٍ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
 : ُـّ ُس. اظمَِْج ْ ٝمِؿ ايمؼمُّ  زمَِ٘مْنِ اظمِْٝمِؿ َوهَمْتِح اجْلِ

صْمتِٛم٣َمِن َوهُ  ِٓ ـْ ا ُف آيَم٥ٌم دِم َُمْٖمَٔمٌؾ َِم َٞمه ِٕ ْت َِمٝمُٚمُف  طْمتَِٖم٣مُء َوىُمِنَ ِٓ ؽْمتَِت٣مُر َوا ِٓ َق ا

ؽْمتَِت٣مِر.  ِٓ  ا

 وَم٣مَل:

ـْ ىُمٛم٦ْم َأسمهِٗمل  ٣ٌَمَي َوَِمْٕمَٖمِري ***َوىَم٣مَن جِمَٛمِّل ُدوَن ََم  شَماَلَث ؾُمُخقٍص ىَم٣مفِم

 ش. شَمَٚمٛمُُف شَماَلشَم٥ُم َدَراِهؿَ »قولُ: 

 هل سم٣ًموي رزمع ديٛم٣مر.وايمثالشم٥م دراهؿ: 

اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رمحف اهلل سمٔم٣ملم دم ىمالم ازمـ إَمغم اظمتٗمدم  هق ومقلىمام 

 َمٔمٛم٣م.

همحدي٧م ازمـ فمٚمر رِض اهلل فمٛمٜمام يقاهمؼ ضمدي٧م فم٣مئُم٥م رِض اهلل فمٛمٜم٣م 

 ., واهلل أفمٙمؿ اظمتٗمدم, وٓ همرق زمٝمٛمٜمام

  ********** 
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 ]بيان لعن النبي صلى اهلل عليه وسلم للسارق[

ـْ ) – 1949 صعم  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  -َرْيَرَة َأِِب هُ َوفَم

ُق »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ٌَْٝمَّم٥َم, هَمُتْٗمَْمُع َيُدُه, َوَيْنِ ُق ايْم ٣مِرَق8 َيْنِ ًه ـَ اهللهُ ايم يَمَٔم

ٌَْؾ, هَمُتْٗمَْمُع َيُدهُ  شاحْلَ
(1)

 (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف َأْيًّم٣م

 *******************************الشرح:

 هبا٥س.ايضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ ايطسق١ نبري٠ َٔ  

هم١من ىم٣من طمغمًا همٜمق ٕن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يمٔمـ ايم٣ًمرق, 

ايمٛمٌل  ايمِم٣مدق, وإن ىم٣من دفم٣مء همٟمنمٙم٤م أدفمٝم٥م طَمٙمٔمقن زمخػم رؽمقل اهلل 

 صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َمًتج٣مزم٥م.

ـ يًٚمك ايمٙمٔمـ زم٣ميمقصػ, همٚمـ اسمِمػ زمِمٖم٥م ايمنوم٥م ايمٙمٔمايمٛمقع َمـ وهذا 

 همٗمد ؾمٚمٙمتف يمٔمٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ.

٣مِرَق »قولُ:  ًه ـَ اهللهُ ايم  . شيَمَٔم

 أي ؿمرده وأزمٔمده فمـ رمحتف.وَمٔمٛمك يمٔمـ اهلل: 

يمٖمظ فم٣مم يدطمؾ همٝمف ايمرصمؾ, واظمرأة, وإٞمام ذىمر زمٙمٖمظ ايمتذىمغم وايم٣ًمرق: 

 فمعم ايمٕم٣ميم٤م.

 َمـ يٟمطمذ أَمقال ايمٛم٣مس اظمحرزة طمٙم٥ًم وطمٖمٝم٥م.ايم٣ًمرق: ن ومد سمٗمدم أو

                                                           
 (.1588(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )5822أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)
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ٌَْٝمَّم٥مَ »قولُ:  ُق ايْم  . شَيْنِ

 حهِ َٔ ٜطسم أقٌ َٔ ْصاب ايكطع: 
, ويمق مل سمٌٙمغ َمْمٙمٗم٣مً ومْمع يد ايم٣ًمرق  زمٔمض ايمٔمٙمامء فمعماؽمتدل هبذا ايمٙمٖمظ 

 .اظمذىمقر دم ضمدي٧م فم٣مئُم٥م رِض اهلل فمٛمٜم٣م ٞمِم٣مب ايمٗمْمع 

فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمٌٝمّم٥م, واحلٌؾ, وؽمامه ايمٛمٌل صعم اهلل ذىمر همٗم٣ميمقا: 

 .همتُمٚمٙمف أضم٘م٣مم ايمنوم٥م  ٣مً ؽم٣مروم

 أصم٣مب ايمٔمٙمامء فمـ هذا زمجقازمكم: و

ايمؼمس,  ثٙمف َمثؾَم٣م يقوع فمعم ايمرأس: َمإول: أن اظمراد زم٣ميمٌٝمّم٥م: 

ايمرَم٣مح, ؿمٔمـ وايمدروم٥م, أو َم٣م يًٚمك زم٣مخلقذة, ٓسمٗم٣مء ضزم٣مت ايمًٝمقف, و

 . ايمًٜم٣ممإص٣مزم٥م و

ومٝمٚمتٜم٣م:  ايمٌٝمّم٥م ىم٣من احلٌؾ أٞمف ي٣ًموي رزمع ديٛم٣مر همِم٣مفمداً ٘مذا ايمٗمقل دم وه

 دم ضمدي٧م فم٣مئُم٥م رِض اهلل فمٛمٜم٣م. َمقاهمؼ ظم٣م سمٗمدم قشمالشم٥م دراهؿ, همٜم

ووم٣ميم٦م ؿم٣مئٖم٥م اظمراد أن اإلٞم٣ًمن ومد يٌدأ زمنوم٥م زمٝمّم٥م, أو ضمٌؾ, شمؿ ايمث٣مِن: 

 . يِمؾ إلم َم٣م ي٘مقن همٝمف ومْمع ايمٝمديتْمقر زمف إَمر ضمتك 

, اظمٔمروهم٥مفمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أن هوم٥م ايمٌٝمّم٥م  ومل يٗمِمد ايمٛمٌل صعم اهلل

 . يمٗمْمعا ٣مً ٘مقن َمقصمٌي, واحلٌؾ

 واظمٔمٛمك إول هق أومرب, ويمق ومٝمؾ زم٣مظمٔمٛمك ايمث٣مِن, يم٘م٣من أيًّم٣م وصمٝمًٜم٣م.
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 (: 2/430قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
٥ِم, َويَم٘مِٛمهُف  ـْ َأِديمه٥ِم ايمٓمه٣مِهِريه ُف َِم َم َأٞمه ٣ًٌم. سَمَٗمده ٌل زماَِم ُذىمَِر وَمِري  َُم٠َموه

وَمتَِٜم٣م وهق ومقيمف ومٌؾ ذيمؽ:  - ٌَْٝمَّم٥ِم نَمغْمُ ايْمَٗمْْمِع زمَِنِ ـْ ضَمِدي٧ِم ايْم َوزمَِٟمنه اظمَُْراَد َِم

وَم٥ِم.  ِ ـْ ايمنه ٣مَرِة ََم٣م َرزمَِحُف َِم ًَ ٣مِرِق َوطَم ًه ٣ٌَمُر زمَِتْحِٗمغِم ؾَمْٟمِن ايم طْم  زَمْؾ اإْلِ

ُف إَذا سَمَٔم٣مؿَمك َهذِ  َأُه فَمعَم َوُهَق َأٞمه ِٗمغَمَة َوَص٣مَر َذيمَِؽ طُمُٙمًٗم٣م يَمُف صَمره ؾَْمَٝم٣مَء احْلَ ْٕ ِه ا

ٌَْؾ  ٌُْٙمُغ وَمْدُرُه ََم٣م ُيْٗمَْمُع زمِِف هَمْٙمَٝمْحَذْر َهَذا ايْمَٗمٙمِٝمَؾ وَم ه٣م َي ـْ َذيمَِؽ مِم وَم٥ِم ََم٣م ُهَق َأىْمَثُر َِم َهِ

وَم٥َم ََم٣م ُهَق َأىْمثَ  ٌََٗمُف َأْن مَتْٙمَِ٘مُف ايْمَٔم٣مَدُة هَمَٝمَتَٔم٣مؿَمك َهِ ْمه٣مِِبُّ َوؽَم ـْ َذيمَِؽ, َذىَمَر َهَذا اخْلَ ُر َِم

٥ٌََم إيَمْٝمِف. ـُ وُمَتْٝم  ازْم

ِجًدا َويَمْق ىَمَٚمْٖمَحِص وَمَْم٣مةٍ »َوَٞمٓمغُِمُه ضَمِدي٧ُم:  ًْ ـْ زَمٛمَك هللِهِ ََم  ش. ََم

ٍق »َوضَمِدي٧ُم:  وِمل َويَمْق زمِٓمِْٙمٍػ حُمَره  ش.سَمَِمده

ـْ اظمَْْٔمُٙمقِم َأنه ََمْٖمَحِص ايْمَٗمَْم٣مةِ  ُق زم٣ِميمٓمِّْٙمِػ  َوَِم َٓ ايمتهَِمدُّ ٌِٝمُٙمُف, َو ًْ َٓ َيِِمحُّ سَم

ْٞمتَِٖم٣مِع هِباَِم.  ِٓ ِق8 يمَِٔمَدِم ا  اظمَُْحره

َؿ  -هَماَم وَمَِمَد  ِهٝم٤ِم  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ْ ٣ٌَميَمَٕم٥َم دِم ايمؼمه ٓه اظمُْ  .-إ

ـْ وَمْقيمِِف دِم اظمُْ  ٣مِرِق »تهَٖمِؼ فَمَٙمْٝمِف: َواظمُْقصِم٤ُم يمَِتْٟمِويٙمِِف ََم٣م فَمَرهْمتف َِم ًه َٓ سُمْٗمَْمُع َيُد ايم

ٓه دِم ُرزُمِع ِديٛم٣َمرٍ   ش.إ

ـْ َذيمَِؽ »َووَمْقيمِِف همِٝماَم َأطْمَرصَمُف َأمْحَُد:  َٓ سَمْٗمَْمُٔمقا همِٝماَم ُهَق َأْدَٞمك َِم  . شَو

َ سَمْٟمِويُٙمُف زماَِم َذىَمْرَٞم٣مُه.   هَمَتَٔمكمه
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فَْمَٚمِش يَمُف زمَِٟمٞمه  ْٕ ٣م سَمْٟمِويُؾ ا ٌُْؾ َوَأَمه ٌِْؾ ضَم ِديِد, َوزم٣ِمحْلَ ٌَْٝمَّم٥ِم زَمْٝمَّم٥ُم احْلَ ُف ُأِريَد زم٣ِميْم

٣مِرِق يمَِتْٖمِقيتِِف  ًه ِدي٧َم ـَم٣مِهٌر دِم ايمتهْٜمِجكِم فَمعَم ايم َنه احْلَ
ِٕ ـِ هَمَٕمغْمُ َصِحٝمٌح8  ُٖم ًُّ ايم

ِٗمغِم.  ايْمَٔمٓمِٝمَؿ زم٣ِمحْلَ

َٓ همِْٔمٌؾ. هَم٣ميْمَقصْمُف دِم سَمْٟمِويٙمِِف َأنه وَمْقيَمُف: هَمُتْٗمْمَ  وِمٝمَؾ: َٓ َأَْمٌر َو  ُع طَمػَمٌ 

َقاِز َأْن ُيِريَد  َؿ  -َوَذيمَِؽ يَمْٝمَس زمَِديمِٝمٍؾ جِلَ ـْ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ُف َيْٗمَْمُٔمُف ََم َأٞمه

ٓه ُدوَٞمُف َأْو َٞمْحَق  َٓ َيِِمحُّ إ َٓ ُيَرافِمل ايمٛمَِِّم٣مَب, َأْو زمَُِمَٜم٣مَدٍة فَمعَم ايمٛمَِِّم٣مِب, َو

 قا َذيمَِؽ.
  ********** 
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 حد العارية[افي ج الحكم]بيان 

ـْ ) – 1949 صعم اهلل فمٙمٝمف  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمَْٜم٣م8 َأنه َرؽُمقَل اهللهِ  فَم٣مئَُِم٥مَ َوفَم

ـْ ضُمُدوِد اهللهِ؟»وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ٣م »شُمؿه وَم٣مَم هَم٣مطْمَتَْم٤َم, هَمَٗم٣مَل: ش. َأسَمُْمَٖمُع دِم ضَمٍد َِم َ َأهيُّ

يُػ سَمَرىُمقُه, ايمٛمه٣مُس! إِٞمه  ِ َق همِٝمِٜمُؿ ايمممه ُْؿ ىَم٣مُٞمقا إَِذا َهَ ٌْٙمُِ٘مْؿ َأهنه ـْ وَم ـَ َِم اَم َهَٙمَؽ ايمهِذي

... ده ِٔمٝمُػ َأوَم٣مَُمقا فَمَٙمْٝمِف احْلَ َق همِٝمِٜمُؿ ايمّمه ش َوإَِذا َهَ
(1)

ِدي٧َم. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف,  . احْلَ

ٙمٍِؿ.  ًْ ْٖمُظ ظمُِ  َوايمٙمه

ـْ َوصْمٍف آطَمَر:  َتِٔمغُم »: -رِض اهلل فمٛمٜم٣م-فَم٣مئَُِم٥َم ـْ فمَ َويَمُف َِم ًْ ىَم٣مَٞم٦ِم اَْمَرَأٌة سَم

َحُدُه, هَمَٟمََمَر ايمٛمهٌِلُّ  شزمَِٗمْْمِع َيِدَه٣م -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اظمََْت٣مَع, َوََتْ
 (3)

.) 

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا اذتدٜح يبٝإ َطأيتني:  

 ريؿ ايمُمٖم٣مفم٥م دم احلدود إذا زمٙمٕم٦م ايمًٙمْم٣من.حتإولم: 

زمٝم٣من أن صمحد ايمٔم٣مري٥م يقصم٤م ايمٗمْمع إذا ىم٣مٞم٦م ومٝمٚمتٜم٣م سمٌٙمغ ٞمِم٣مب ايمث٣مٞمٝم٥م: 

 ., وؽمٝمٟميت زمٝم٣من ايمراصمح دم اظمًٟميم٥م إن ؾم٣مء اهلل ايمٗمْمع

 

                                                           
(, كاللفظ 1588(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )5888أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 «.قىطىْعتي يىدىىىاكىاْيمي اهلًل لىْو أىفَّ فىاًطمىةى بًْنتى ميحىمَّدو سىرىقىْت لى »لمسلم, كزاد: 

 (.16( )1588أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (3)
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 ٖمل ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمٛم٣ًمئل رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

ـِ ُأََمٝمه٥َم رِض اهلل فمٛمف, َأنه َرصُم  َق زُمْرَدًة يَمُف, هَمَرهَمَٔمُف َمـ ضمدي٧م َصْٖمَقاَن زْم اًل َهَ

٣مَوْزُت  َؿ, هَمَٟمََمَر زمَِٗمْْمِٔمِف هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ, وَمْد ََتَ إلَِم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٌَْؾ َأْن سَمْٟمسمَِٝمٛم٣َم زمِفِ »فَمٛمُْف, هَمَٗم٣مَل:  َصعمه اهلُل  , هَمَٗمَْمَٔمُف َرؽُمقُل اهللهِشَأزَم٣م َوْه٤ٍم َأهَماَل ىَم٣مَن وَم

"فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهؿَ 
(1)

. 

 خدٜح  قص١: يًٚ
 ٖمل ايمِمحٝمحكم وايمٙمٖمظ ظمًٙمؿ: هم

َأنه »َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رِض اهلل فمٛمٜم٣م, َزْوِج ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ: 

وَم٦ْم دِم فَمْٜمِد ايمٛمهٌِلِّ َصعمه  ُٜمْؿ ؾَمْٟمُن اظمَْْرَأِة ايمهتِل َهَ َؿ دِم وُمَرْيًُم٣م َأَُهه  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ُؿ همِٝمَٜم٣م َرؽُمقَل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ؟ هَمَٗم٣ميُمقا:  ـْ ُيَ٘مٙمِّ نَمْزَوِة ايْمَٖمْتِح, هَمَٗم٣ميُمقا: ََم

ـُ َزْيٍد, ضِم٤مُّ َرؽُمقِل اهلِل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ,  ٓه ُأؽَم٣مََم٥ُم زْم ُئ فَمَٙمْٝمِف إِ ـْ َُيْؼَمِ َوََم

                                                           
, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2888)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو  (1)

(, كقاؿ فيو: 3218كضعيف النسائي. كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )
ديث صحيح اإلسناد من بعض طرقو, كىو صحيح قطعا بمجموعها, كقد كجملة القوؿ أف الح

يقصد الحاكم  حيث أخرجو كقاؿ: " صحيح اإلسناد",  -صححو جماعة, منهم من تقدـ ذكره
ككافقو الذىبي. قلت: كىو كما قاال , كلكنى أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط 

خلد الشيباني حدثنا زكريا بن إسحاؽ. الشيخين فإنو من طريقين عن أبى عاصم الضحاؾ بن م
كمنهم الحافظ محمد بن عبد الهادم, فقد قاؿ في  -كىذا رجالو كلهم ثقات من رجاؿ الشيخين

(: "حديث صفواف صحيح , ركاه أحمد كأبو داكد كالنسائي ابن 2/258" تنقيح التحقيق ")
 ماجو".
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َن همَ  ـُ َزْيٍد, هَمَتَٙمقه َٚمُف همِٝمَٜم٣م ُأؽَم٣مََم٥ُم زْم َؿ, هَمَ٘مٙمه ٣م َرؽُمقُل اهلِل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ُٟميِتَ هِبَ

ـْ ضُمُدوِد »َوصْمُف َرؽُمقِل اهللِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, هَمَٗم٣مَل:  َأسَمُْمَٖمُع دِم ضَمدٍّ َِم

, وَم٣مَم َرؽُمقُل  , هَمَٗم٣مَل يَمُف ُأؽَم٣مََم٥ُم: اؽْمَتْٕمِٖمرْ شاهللِ؟ رِم َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, هَمَٙمامه ىَم٣مَن ايْمَٔمًِمُّ

٣م »اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ, هَم٣مطْمَتَْم٤َم, هَمَٟمشْمٛمَك فَمعَم اهللِ زماَِم ُهَق َأْهُٙمُف, شُمؿه وَم٣مَل:  َأَمه

ُْؿ ىَم٣مُٞمقا إِذَ  ٌْٙمُِ٘مْؿ َأهنه ـْ وَم ـَ َِم اَم َأْهَٙمَؽ ايمهِذي يُػ سَمَرىُمقُه, زَمْٔمُد, هَم١مِٞمه ِ َق همِٝمِٜمِؿ ايمممه ا َهَ

, َوإِِنِّ َوايمهِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه, يَمْق َأنه  ده ِٔمٝمُػ َأوَم٣مَُمقا فَمَٙمْٝمِف احْلَ َق همِٝمِٜمِؿ ايمّمه َوإَِذا َهَ

وَم٦ْم يَمَٗمَْمْٔم٦ُم َيَدَه٣م ٍد َهَ ومَ شهَم٣مؿمَِٚم٥َم زمِٛم٦َْم حُمَٚمه ٦ْم, , شُمؿه َأََمَر زمِتِْٙمَؽ اظمَْْرَأِة ايمهتِل َهَ

 . شهَمُٗمْمَِٔم٦ْم َيُدَه٣م

ـُ ؾِمَٜم٣مٍب: وَم٣مَل فُمْرَوُة: وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم رِض اهلل فمٛمٜم٣م:  وَم٣مَل ُيقُٞمُس: وَم٣مَل ازْم

صَم٦ْم, َوىَم٣مَٞم٦ْم سَمٟمسمِٝمٛمِل زَمْٔمَد َذيمَِؽ هَمَٟمْرهَمُع ضَم٣مصَمَتَٜم٣م " ٛم٦َْم سَمْقزَمُتَٜم٣م زَمْٔمُد, َوسَمَزوه ًُ هَمَح

"َوؽَمٙمهؿَ إلَِم َرؽُمقِل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف 
(1)

. 

ـْ ضُمُدوِد اهللهِ؟»»قولُ:   ش.َأسَمُْمَٖمُع دِم ضَمٍد َِم

 . وهذا اؽمتٖمٜم٣مم إٞم٘م٣مري َمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ

 بٝإ حتسِٜ ايػفاع١ يف اذتدٚد: 
 (: 433-2/431قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )

َٟميَمَت٣مِن: ًْ ِدي٧ِم ََم  َودِم احْلَ

                                                           
 .(1588)في صحيحو  كاإلماـ مسلم (,2286)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)



 

 

 

 عارية[]بيان الحكم في جاحد ال

 

[483] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ُولَم  ْٕ ُدوِد.(: )ا َٖم٣مفَم٥ِم دِم احْلُ ـْ ايمُمه  ايمٛمهْٜمُل فَم

 : ٌَُخ٣مِريُّ دِّ إَذا ُرهمَِع إلَم "َوسَمْرصَمَؿ ايْم َٖم٣مفَم٥ِم دِم احْلَ ٣ٌَمِب ىَمَراِهَٝم٥ِم ايمُمه زمِ

ْٙمَْم٣منِ  ًُّ  ."ايم

هْمِع ََم٣م دِم زَمْٔمِض ِرَواَي٣مِت َهَذا  ـْ َأنه ايْمَ٘مَراَه٥َم زَمْٔمَد ايمره  َووَمْد َدله ظم٣َِم وَمٝمهَدُه َِم

 

ِدي٧ِم  ُف »احْلَ َؿ  -هَم١مِٞمه َٓ سَمُْمَٖمْع دِم  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ؽَُم٣مََم٥َم: ظمَه٣م سَمُْمَٖمْع  ِٕ وَم٣مَل 

وىَم٥مٍ  ٦ْم زمَِٚمؼْمُ ًَ ُدوَد إَذا اْٞمَتَٜم٦ْم إرَمه هَمَٙمْٝم شضَمدٍّ هَم١مِنه احْلُ
(1)

 . 

ـْ َوَأطْمَرَج َأزُمق َداُود:  ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم فَم ـْ ضَمِدي٧ِم فَمْٚمِرو زْم ِه َيْرهَمُٔمُف  َِم ـْ صَمدِّ َأزمِٝمِف فَم

ـْ ضَمدٍّ هَمَٗمْد َوصَم٤َم » ُدوَد همِٝماَم زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ هَماَم زَمَٙمَٕمٛمِل َِم ٣مىمُِؿ. ش, سَمَٔم٣مهُمقا احْلُ َحُف احْلَ  َوَصحه

َحُف:  ٣مىمُِؿ َوَصحه ـِ فُمَٚمَر وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦م َوَأطْمَرَج َأزُمق َداُود َواحْلَ ـْ ضَمِدي٧ِم ازْم َِم

َؿ  َصعمه  -َرؽُمقَل اهللهِ  ـْ »َيُٗمقُل:  -اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ ضَم٣ميَم٦ْم ؾَمَٖم٣مفَمُتُف ُدوَن ضَمدٍّ َِم ََم

 ش. ضُمُدوِد اهللهِ هَمَٗمْد َو٣مده اهللهَ دِم َأَْمِرهِ 

٥ٌََم:  ـُ َأِِب ؾَمْٝم ـِ فُمَٚمَر ََمْقوُمقهًم٣م. َوَأطْمَرصَمُف ازْم ـْ ازْم ـْ َوصْمٍف َأَصحه فَم  َِم

 : اِِنُّ ـْ ضَمِدي٧ِم َودِم ايمْمهػَمَ هَمَٗمْد َو٣مده اهللهَ دِم »َأِِب ُهَرْيَرَة ََمْرهُمقفًم٣م زمَِٙمْٖمِظ:  َِم

 . شَِمْٙم٘مِفِ 

                                                           
 كىو مرسل, كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمو اهلل تعالى في الفتح. (1)
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 : اَروُمْْمٛمِلُّ ًٓ زمَِٙمْٖمِظ: َوَأطْمَرَج ايمده زَمغْمِ ََمْقُصق ـْ ضَمِدي٧ِم ايمزُّ اؾْمَٖمُٔمقا ََم٣م مَلْ »َِم

 ش.فَمٛمْفُ َيِِمْؾ إلَم ايْمَقارِم8 هَم١مَِذا َوَصَؾ إلَم ايْمَقارِم هَمَٔمَٖم٣م هَماَل فَمَٖم٣م اهللهُ 

 : اِِنُّ زَمغْمِ وَم٣مَل: َوَأطْمَرَج ايمْمهػَمَ ـِ ايمزُّ ـْ فُمْرَوَة زْم َع همِٝمِف  "فَم زَمغْمُ ؽَم٣مِروًم٣م هَمُُمٖمِّ يَمِٗمَل ايمزُّ

َع  ٣مهمَِع َواظمَُُْمٖمِّ ـَ اهللهُ ايمُمه ََم٣مَم هَمَٙمَٔم ََم٣مَم هَمَٗم٣مَل: إَذا زَمَٙمَغ اإْلِ ٌُْٙمَغ اإْلِ  . "هَمِٗمٝمَؾ: ضَمتهك َي

 ْقوُمقُف ُهَق اظمُْْٔمَتَٚمُد. َوَهَذا اظمَْ وِمٝمَؾ: 

٥ُم:  َق ِرَداَء َصْٖمَقاَن َوَرهَمَٔمُف إيَمْٝمِف »َوسَمْٟميِت وِمِمه َؿ  -ايمهِذي َهَ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َٓ َيْٗمَْمَٔمُف هَمَٗم٣مَل  - َؿ  -شُمؿه َأَراَد َأْن  ٌَْؾ َأْن سَمْٟمسمِٝمَٛمِل زمِفِ -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه  ش: َهاله وَم

ـْ َأطْمَرصَمُف.   َوَيْٟميِت ََم

ََم٣مِم,  ٌُُٙمقِغ إلَم اإْلِ َٖم٣مفَم٥ِم زَمْٔمَد ايْم ِريِؿ ايمُمه ضََم٣مِدي٧ُم َُمَتَٔم٣مِوَدٌة فَمعَم حَتْ ْٕ َوَهِذِه ا

 . دِّ ََم٣مِم إوَم٣مََم٥ُم احْلَ ُف َُي٤ُِم فَمعَم اإْلِ  َوَأٞمه

مْج٣َمَع فَمعَم َذيمَِؽ, َوَِمْثُٙمُف دِم  ٌِْد ايْمػَمِّ اإْلِ ـُ فَم فَمك ازْم ٌَْحِر. َواده   ايْم

ـْ ََم٣ميمٍِؽ:  ْمه٣مِِبُّ فَم ِه, "َوَٞمَٗمَؾ اخْلَ ٥ِم ايمٛمه٣مِس َونَمغْمِ ـْ فُمِرَف زمَِٟمِذيه َق زَمكْمَ ََم ُف هَمره َأٞمه

هْمعِ  ٌَْؾ ايمره َٖم٣مفَم٥ُم وَم ـُ ايمُمه ًُ ِل َُمْْمَٙمًٗم٣م, َودِم ايمثه٣مِِن حَتْ َوه ْٕ َٓ ُيُْمَٖمُع دِم ا  . "هَمَٗم٣مَل: 

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم  ٓه دِم :»-رِض اهلل فمٛمٜم٣م-َودِم ضَمِدي٧ِم فَم ْٝمَئ٣مِت إ َأوِمٝمُٙمقا َذِوي اَْلَ

ُدودِ   ش.احْلُ

ُدوِد. َٓ دِم احْلُ َٖم٣مفَم٥ِم دِم ايمتهْٔمِزيَراِت   ََم٣م َيُدلُّ فَمعَم صَمَقاِز ايمُمه

َٖم٣مَق فَمعَم َذيمَِؽ. سمِّ ِٓ ٌِْد ايْمػَمِّ ا ـُ فَم  قا َوَٞمَٗمَؾ ازْم
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َّ ُُٚدُٛب اِيَكِطُع َع٢ًَ َدِخِد اِيَعاِز  ١ِ:بٝإ 
َحُدُه(.  َتِٔمغُم اظمََْت٣مَع َوََتْ ًْ َٟميَم٥ُم ايمثه٣مٞمَِٝم٥ُم(: دِم وَمْقيمِِف: )ىَم٣مَٞم٦ْم اَْمَرَأٌة سَم ًْ  )اظمَْ

٣مئِّل زمَِٙمْٖمِظ:  ًَ ٛم٥َِم ُأَٞم٣مٍس ُئْمَرهُمقَن َوِهَل »َوَأطْمَرصَمُف ايمٛمه
ًِ اؽْمَتَٔم٣مَرْت اَْمَرَأٌة فَمعَم َأيْم

٣ٌَمفَمْتُف َوَأطَمَذْت شَمَٚمٛمَفُ    .شَٓ سُمْٔمَرُف هَم

 : ـِ مْحَ ٌِْد ايمره ـِ فَم ٛمٍَد َصِحٝمٍح إلَم َأِِب زَمْ٘مِر زْم ًَ اِق زمِ زه ٌُْد ايمره َأنه اَْمَرَأًة »َوَأطْمَرصَمُف فَم

َٓ سَمَراُه هَمَج٣مَءْت  ٣مَه٣م هَمَٚمَ٘مَث٦ْم  ٣م إيه َتِٔمغُم ضُمٙمِٝم٣ًّم زم١ِمفَِم٣مَرهِتَ ًْ صَم٣مَءْت هَمَٗم٣ميَم٦ْم: إنه هُماَلَٞم٥َم سَم

٣م همَ  َٟميَمْتَٜم٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم: ََم٣م اؽْمَتَٔمْرسُمؽ ؾَمْٝمًئ٣م8 هَمَرصَمَٔم٦ْم إلَم إلَم ايمهتِل اؽْمَتَٔم٣مَرْت ََلَ ًَ

طُْمَرى هَمَٟمْٞمَ٘مَرْت هَمَج٣مَءْت إلَم ايمٛمهٌِلِّ  ْٕ َؿ  -ا ٣م  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َٟمََلَ ًَ هَمَدفَم٣مَه٣م هَم

ؼِّ ََم٣م اؽْمَتَٔمْرت َِمٛمَْٜم٣م ؾَمْٝمًئ٣م8 هَمَٗم٣مَل  ٌُقا إلَم زَمْٝمتَِٜم٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َوَايمهِذي زَمَٔمَثؽ زم٣ِمحْلَ : اْذَه

٣م هَمُٗمْمَِٔم٦ْم  ٦َم همَِراؾِمَٜم٣م هَمَٟمسَمْقُه, َوَأطَمُذوُه هَمَٟمََمَر هِبَ  ش.ََتُِدوُه حَتْ

٥مِ  ُف َُي٤ُِم ايْمَٗمْْمُع فَمعَم صَمْحِد ايْمَٔم٣مِريه ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه َد َواحْلَ , َوُهَق ََمْذَه٤ُم َأمْحَ

٥ِم.   َوإؽِْمَح٣مَق َوايمٓمه٣مِهِريه

ِدي٧ِم فَمعَم َذيمَِؽ َواِوَح٥ٌم: َوَوصْمُف دَ  يَم٥ِم احْلَ ُف »َٓ َؿ  -هَم١مِٞمه  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

٥مِ   ش.َرسمه٤َم ايْمَٗمْْمَع فَمعَم صَمْحِد ايْمَٔم٣مِريه

ـُ َدوِمٝمِؼ ايْمِٔمٝمِد:  َ َووَم٣مَل ازْم ٌَكمه ُحقِد ضَمتهك َيَت ْ٘مُؿ اظمَُْرسمه٤ُم فَمعَم اجْلُ ٦ٌُُم احْلُ َٓ َيْث ُف  إٞمه

ـْ َرَوى: سَمْرصمِ  ٣َم ىَم٣مَٞم٦ْم صَم٣مضِمَدةً "ٝمُح ِرَواَي٥ِم ََم ـْ َرَوى: "َأهنه ٣َم ", فَمعَم ِرَواَي٥ِم ََم َأهنه

 ."ىَم٣مَٞم٦ْم ؽَم٣مِروَم٥مً 



 

 

 

 ]بيان الحكم في جاحد العارية[

 

[486] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

٥ِم. َٓ َُي٤ُِم ايْمَٗمْْمُع دِم صَمْحِد ايْمَٔم٣مِريه ُف  اَمِهغُم إلَم َأٞمه  َوَذَه٤َم اجْلَ

٣مضِمِد وَم٣ميُمقا:  ٣مِرق,ِ َواجْلَ ًه َي٥ِم دِم ايم ْٔ َنه دِم ا
ك ؽَم٣مِروًم٣م. ِٕ ٚمه ًَ  َٓ ُي

ـُ ايْمَٗمٝمِِّؿ َووَم٣مَل:  وَم٥ِم. َوَرده َهَذا ازْم ِ ْحَد َداطِمٌؾ دِم اؽْمِؿ ايمنه  إنه اجْلَ

َٕم٥ُم, وُمْٙم٦م:  ٣مفِمُدُه فَمَٙمْٝمِف ايمٙمُّ ًَ ٣مِرِق يُمَٕم٥ًم هَماَل سُم ًه ٦َم يَمْٖمِظ ايم ٣مضِمِد حَتْ ٣م ُدطُمقُل اجْلَ َأَمه

ٌُقُت وَمْْمِع اجْلَ  يمِٝمُؾ هَمُث ٣م ايمده ِدي٧ِم.َوَأَمه َذا احْلَ  ٣مضِمِد هِبَ

ْٚمُٜمقُر:  وَم٦ْم »َوضَمِدي٧ُم اظْمَْخُزوَِمٝمه٥ِم وَمْد َوَرَد زمَِٙمْٖمِظ: وَم٣مَل اجْلُ ٣َم َهَ ـْ شَأهنه , َِم

ٌَُخ٣مِريُّ  ؽَْمَقِد, َأطْمَرصَمُف ايْم ْٕ ـِ ا ُٔمقِد زْم ًْ زَمغْمِ َوََم ـِ ايمزُّ ؿَمِريِؼ فَم٣مئَُِم٥َم َوصَم٣مزمٍِر َوفُمْرَوَة زْم

ٌَْٝمَٜمٗمِ  ٙمٌِؿ َوايْم ًْ وَم٥ِم. َوَُم ِ ضًم٣م زمِِذىْمِر ايمنه ُهْؿ َُمٌَمِّ  لُّ َونَمغْمُ

وَم٦ْم, َوِرَواَي٥ُم: وَم٣ميُمقا:  ٣َم َهَ َر َأهنه ٥مَ »هَمَٗمْد سَمَٗمره َٓ سَمُدلُّ فَمعَم َأنه شصَمَحَد ايْمَٔم٣مِريه  ,

ُف وَمْد َص٣مَر طُمُٙمًٗم٣م َلََ  َٞمه ِٕ ٥َم8  اَم َذىَمَر صَمْحَدَه٣م ايْمَٔم٣مِريه ٣م, زَمْؾ إٞمه ٣م ََمْٔمُروهًم٣م ايْمَٗمْْمَع ىَم٣مَن ََلَ

وَم٥ِم.  ِ  هَمُٔمِرهَم٦ْم اظمَْْرَأُة زمِِف, َوايْمَٗمْْمُع ىَم٣مَن يمِٙمنه

ُٖمُف.  َٓ َْخَْٖمك سَمَ٘مٙمُّ , َو ْمه٣مِِبُّ  َوَهَذا طُماَلَص٥ُم ََم٣م َأصَم٣مَب زمِِف اخْلَ

ِدي٧ِم َمَ  َ فَمٛمُْف اَْمَرَأٌة َواضِمَدٌة َويَمْٝمَس دِم احْلَ ٌْٛمِلٌّ فَمعَم َأنه اظمَُْٔمػمه ٣م َيُدلُّ فَمعَم شُمؿه ُهَق ََم

 َذيمَِؽ. 

ُف صُمِٔمَؾ ايمهِذي َذىَمَرُه شَم٣مٞمًِٝم٣م ِرَواَي٥ٌم  ٣ٌَمَرِة اظمَُِْمٛمِِّػ ََم٣م ُيُْمِٔمُر زمَِذيمَِؽ هَم١مِٞمه ـه دِم فِم
يَم٘مِ

اَُم ضَمِدي٧ٌم َواضِمٌد.  ؾْمَٔم٣مُر ايْمَٔم٣مِديُّ َأهنه ـْ ضَمْٝم٧ُم اإْلِ  َوُهَق َيْٗمَتِِض َِم
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ـُ َدوِمٝمٍؼ دِم َذْ  ِح ايْمُٔمْٚمَدِة, َواظمَُِْمٛمُِّػ ُهٛم٣َم َصٛمََع ََم٣م َصٛمََٔمُف َأؾَم٣مَر إيَمْٝمِف ازْم

ِدي٧ِم.  َص٣مضِم٤ُم ايْمُٔمْٚمَدِة دِم ؽِمَٝم٣مِق احْلَ

ْٚمُٜمقُر:  يِت: شُمؿه وَم٣مَل اجْلُ ْٔ ِدي٧ُم ا ٌْٛم٣َم إيَمْٝمِف احْلَ ُد ََم٣م َذَه  -َوُي٠َميِّ

ـْ صَم٣مزمٍِر َوُهَق وَمْقيُمُف:  ِلِّ  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -)َوفَم ـْ ايمٛمٌه َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف  - فَم

َٓ خُمَْتٙمٍِس وَمْْمعٌ : »-َوؽَمٙمهَؿ  َٓ َُمٛمَْتِٜم٤ٍم َو ـٍ َو ُد ش, يَمْٝمَس فَمعَم طَم٣مئِ َرَواُه َأمْحَ

ٌه٣مَن(.  ـُ ضِم َِمِذيُّ َوازْم ْ َحُف ايمؼمِّ َْرزَمَٔم٥ُم َوَصحه ْٕ  َوا

َٓ َْخَْٖمك َأنه َهَذا فَم٣موَم٣ميُمقا:  ـٌ َو
٥ِم طَم٣مئِ , َويَم٘مِٛمهُف َوصَم٣مضِمُد ايْمَٔم٣مِريه ـٍ مٌّ يمُِ٘مؾِّ طَم٣مئِ

ـْ  ِه َِم َٓ نَمغْمِ ٥َم  ـْ صَمَحَد ايْمَٔم٣مِريه ٥ِم َوزمَِ٘مْقِن ايْمَٗمْْمِع همِٝمَٚم ٌص زمَِج٣مضِمِد ايْمَٔم٣مِريه خُمَِمه

َقَٞم٥ِم.  اخْلَ

٣مِن َووَمْد َذَه٤َم زَمْٔمُض ايْمُٔمَٙماَمِء:  ًَ
ـْ اؽْمَتَٔم٣مَر فَمعَم يمِ ُف ُْخَصُّ يمِْٙمَٗمْْمِع زمَِٚم إلَم َأٞمه

ِه  ٣م. نَمغْمِ ٥ِم َوَأْٞمَ٘مَرَه٣م ظمَه٣م ؿُمقيم٤َِم هِبَ َف دِم ايْمَٔم٣مِريه َتَٔم٣مِر َِمٛمُْف شُمؿه سَمٌَمه ًْ  خُم٣َمِدفًم٣م يمِْٙمُٚم

٣مِرِق دِم َأطْمِذ اظم٣َْمِل وَم٣مَل:  ًه َٝم٣مَٞم٥ِم زَمْؾ ظمَُُِم٣مَرىَم٥ِم ايم ِد اخْلِ َٓ ُيْٗمَْمُع زمُِٚمَجره هَم١مِنه َهَذا 

 قاطُمْٖمَٝم٥ًم. 
  قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل:
 , ٓ يًٚمك هوم٥م.ايمٔم٣مري٥موايمِمحٝمح دم اظمًٟميم٥م أن صمحد 

 .دم ايمنوم٥م َمـ اظم٣مل اظمحرزي٘مقن إٞمام ووومد فمٙمٚمٛم٣م َمـ إديم٥م أن ايمٗمْمع 

 بٝإ تٛدٝ٘ اذتدٜح ايرٟ فٝ٘ ايكطع َٔ دخد ايعاز١ٜ: 
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 . م اخلْم٣مِب رمحف اهلل سمٔم٣ملم ونمغمهوايمِمحٝمح َم٣م وم٣ميمف اإلَم٣م

 . أن ايمٗمْمع مل ي٘مـ جلحد ايمٔم٣مري٥م َمـ

 . ذيمؽ دمٙمؿ يث٦ٌم دم ايمممع ضمد هم

همٙمٔمؾ هذه اظمرأة ىم٣مٞم٦م صم٣مضمدة, وؽم٣مروم٥م, وَلذا ومْمع ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف 

 . وفمعم آيمف وؽمٙمؿ يده٣م

 بٝإ إٔ إقا١َ اذتدٚد فٝٗا حكإ: 
 وَمـ هذا ئمٙمؿ إوم٣مَم٥م احلدود ضمٗم٣من .

 ضمؼ اهلل فمز وصمؾ.احلؼ إول: 

ف8 ٕٞمف ص٣مر ضمًٗم٣م َمـ ضمٗمقق ايمًٙمْم٣من, همال ُيقز أن يتٛم٣مزل همٝماحلد هم١مذا زمٙمغ 

 اهلل فمز وصمؾ ايمقاصم٥ٌم فمعم ايمًٙمْم٣من أن يٗمٝمٚمٜم٣م, وٓ َتقز ايمُمٖم٣مفم٥م همٝمف.

 ضمؼ ايمٔمٌد.احلؼ ايمث٣مِن: 

ايمُمٖم٣مفم٥م, وُيقز يمف إذا ىم٣من مل يٌٙمغ ايمًٙمْم٣من, همٝمجقز وذيمؽ همٝمام إَمر 

ايمٔمٖمق, ورزمام ىم٣مٞم٦م ايمُمٖم٣مفم٥م دم ايمتٛم٣مزل فمـ اظم٣مل, وٞمحقه همال ضمرج دم ذيمؽ, 

 .قع ايمُمٖم٣مفم٥م دم ؽمٗمقط احلدود, واهلل أفمٙمؿ إهن٣م اظمٛم

 . ششُمؿه وَم٣مَم هَم٣مطْمَتَْم٤َم »قولُ: 

 .يمٙمح٣مصم٥م إلم إٞم٘م٣مر ذيمؽ 

٣َم ايمٛمه٣مُس!»هَمَٗم٣مَل: »قولُ:   ."شَأهيُّ
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 وهذا َمـ ايمٔم٣مم ايمذي يراد َمٛمف اخلِمقص.

ٌْٙمُِ٘مْؿ »قولُ:  ـْ وَم ـَ َِم اَم َهَٙمَؽ ايمهِذي  . شإِٞمه

 .نم٣ميم٣ٌمً  طيـ يٚمثؾ هبؿ رؽمقل اهلل همٜمؿ ايمذايمٛمِم٣مرى, أي َمـ ايمٝمٜمقد, و

يُػ سَمَرىُمقُه »قولُ:  ِ َق همِٝمِٜمُؿ ايمممه ُْؿ ىَم٣مُٞمقا إَِذا َهَ  .شَأهنه

 . أي مل يٗمٝمٚمقا فمٙمٝمف احلد

ده ... »قولُ:  ِٔمٝمُػ َأوَم٣مَُمقا فَمَٙمْٝمِف احْلَ َق همِٝمِٜمُؿ ايمّمه  ش. َوإَِذا َهَ

يْمٌؼ ايمممع  خم٣ميمػ يمممع اهلل فمز وصمؾ8 هم١منوم٣مئؿ فمعم ايمٓمٙمؿ و وهذا أَمر

 .ايم٣ٌميمغ فمعم ايمٕمٛمل, وايمٖمٗمغم, وايمرصمؾ, واظمرأة, وايم٘مٌغم, وايمِمٕمغم

ـْ َوصْمٍف آطَمَر »قولُ:   ش.َويَمُف َِم

 . ظمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملمأي 

َتِٔمغُم اظمََْت٣معَ »قولُ:  ًْ ـْ فَم٣مئَُِم٥َم: ىَم٣مَٞم٦ِم اَْمَرَأٌة سَم  ش. فَم

و يْمٌخ, أو مم٣م يٙمٌس, أ ورزمام ىم٣من سمٟمطمذه فم٣مري٥م أي أهن٣م ىم٣مٞم٦م سمًتٔمغم

 . ي٠مىمؾ, أو يممب

 صم٣مئزة, وهل َمـ ايمتٔم٣مون فمعم ايمػم وايمتٗمقى.وايمٔم٣مري٥م: 

ُب }زمٗمقيمف سمٔم٣ملم: ذم َمـ زمخؾ هب٣م زمؾ إن اهلل فمز وصمؾ  َأَرَأْي٦َم ايمهِذي ُيَ٘مذِّ

ـِ  ي ٘مكِِم  *هَمَذيمَِؽ ايمهِذي َيُدعُّ ايْمَٝمتِٝمَؿ  *زم٣ِميمدِّ ًْ
ِ َٓ حَيُضُّ فَمعَم ؿَمَٔم٣مِم اظمْ هَمَقْيٌؾ  *َو
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كَم يمِ  ـْ َصاَلهِتِْؿ ؽَم٣مُهقَن  *ْٙمُٚمَِمٙمِّ ـَ ُهْؿ فَم ـَ ُهْؿ ُيَراُءوَن  *ايمهِذي  *ايمهِذي

 .{َوَيْٚمٛمَُٔمقَن اظم٣َْمفُمقنَ 

هق ايمديمق, وايمٗمدر, واحلٌؾ, وايمٖمٟمس, ونمغم ذيمؽ مم٣م يًتٔمغمه واظم٣مفمقن: 

 ايمٛم٣مس همٝمام زمٝمٛمٜمؿ.

َحُدهُ »قولُ:   ش.َوََتْ

 .ه أي وسمٛم٘مر

 ش. زمَِٗمْْمِع َيِدَه٣م -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - هَمَٟمََمَر ايمٛمهٌِلُّ »قولُ: 

واهلل , ٥منوميمٙمأن ايمٗمْمع مل ي٘مـ يمٙمجحد, وإٞمام ىم٣من َمـ سمٗمدم زمٝم٣مٞمف:  َم٣م

 .أفمٙمؿ

  ********** 
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]بيان أن الخيانة واالنتهاب واالختالس ليس فيهم 

 القطع[

ـْ ) – 1944 ـِ ايمٛمهٌِلِّ -رِض اهلل فمٛمف  -صَم٣مزمٍِر  َوفَم  فمٙمٝمف صعم اهلل -, فَم

َٓ خُمَْتٙمٍِس, وَمْْمعٌ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  َٓ َُمٛمَْتِٜم٤ٍم, ِو ـٍ َو شيَمْٝمَس فَمعَم طَم٣مئِ
(1)

. َرَواُه 

ٌه٣منَ  ـُ ضِم , َوازْم َِمِذيُّ ْ َحُف ايمؼمِّ َْرزَمَٔم٥ُم, َوَصحه ْٕ  (.َأمْحَُد, َوا

 *******************************الشرح:

يف ايطسق١ إمنا ٜهٕٛ  ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ حد
 .ايطسق١ 

 . وأَم٣م اخل٣مئـ واظمٛمتٜم٤م واظمختٙمس همٙمٝمس فمٙمٝمٜمؿ ومْمع

 هق ايمذي ي٠ممتـ فمعم ايمًمء شمؿ ُيحده.واخل٣مئـ: 

 هق ايمذي يٟمطمذ اظم٣مل زم٣مظمخ٣مدفم٥م.واظمختٙمس: 

 هق ايمذي يٟمطمذ اظم٣مل, أي زمٗمقسمف وزمْمُمف.واظمٛمتٜم٤م: 

 بٝإ حهِ االْتٗاب ٚاالختالع: 

                                                           
(, كابن حباف 2281(, كالنسائي )1228(, كالترمذم )286/ 2ركاه أحمد )الحديث صحيح.  (1)

(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن, كفي التعليقات الحساف 2265)
(. كىو لو طرؽ من طريق ابن جريج 3262كفي اإلركاء ) –كقاؿ فيو: صحيح لغيره (, 2222)

عن أبي الزبر عن جابر بو, كابن جريج لم يسمع من أبي الزبير. نص على ذلك اإلماـ أحمد كما 
في سنن أبي داكد. كأبو حاتم كأبو زرعة كما في العلل البن أبي حاتم. كالنسائي, كقالوا: إنما 

 ن الزيات. كىو متركؾ كما في لساف الميزاف.سمعو من ياسي
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وايمٕمِم٤م حمرم, وهق َمـ أىمؾ أَمقال ايمٛم٣مس وآٞمتٜم٣مب وآطمتالس 

زم٣ميم٣ٌمؿمؾ, همٚمـ وومع دم رء َمـ ذيمؽ هم١مٞمف ئمزر, وأَم٣م ايمٗمْمع همٜمق ضم٘مؿ اهلل دم 

 ايمنوم٥م .

 (: 2/433قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ)
ـْ ؽَمِٚمْٔم٦م َحُف ََم ِدي٧ِم, َووَمْد َصحه ِدي٧ُم همِٝمِف ىَماَلٌم ىَمثغٌِم يمُِٔمَٙماَمِء احْلَ 8 َوَهَذا َواحْلَ

َٓ وَمْْمَع فَمَٙمْٝمِف.  ـَ 
٣مئِ  اهـَدالٌّ فَمعَم َأنه اخْلَ

  ********** 
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 ]بيان أنه ال قطع في الثمر وال في الكثر[

ـْ ) – 1946 ـِ طَمِدي٨ٍم َوفَم , وَم٣مَل ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل -رِض اهلل فمٛمف  -َراهمِِع زْم

َٓ ىَمَثرٍ  َٓ وَمْْمعَ »َيُٗمقُل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -اهللهِ  شدِم شَمَٚمٍر َو
 (1)

. َرَواُه 

ٌه٣منَ  ـُ ضِم , َوازْم َِمِذيُّ ْ َحُف َأْيًّم٣م ايمؼمِّ  (.اظمَْْذىُمقُروَن, َوَصحه

 *******************************الشرح:

 (.434-2/433قاٍ إلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ًٗم٣م َوايمثهَٚمُر:  َز. اظمَُْراُد زمِِف ََم٣م ىَم٣مَن َُمَٔمٙمه ره ٌَْؾ َأْن ُُيَذه َوحُيَ  دِم ايمٛمهْخِؾ وَم

٦ْم زمِِحْرٍز َوَأىْمَثُرَه٣م  ًَ ٣مهمِِٔملُّ َووَم٣مَل: ضَمَقائُِط اظمَِْديٛم٥َِم يَمْٝم يَمُف ايمُمه َوفَمعَم َهَذا سَمَٟموه

ـْ صَمَقاٞمٌَِِٜم٣م.  سَمْدطُمُؾ َِم

ؿَم٤ِم َوايْمِٔمٛم٤َِم َوايمثهَٚمُر:  ـْ ايمرُّ ؿْم٤ِم َوايْمَٝم٣مزمِِس َِم ٣م ىَماَم دِم  اؽْمٌؿ صَم٣مَِمٍع يمِٙمره ُِهَ َونَمغْمِ

ٌَْدِر اظمُْٛمغِِم.   ايْم

                                                           
(, 2288(, كأبو داكد )121ك 626, 252ك 252/ 2ركاه أحمد )الحديث صحيح.  (1)

(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح 88/ 8(, كالنسائي )1222كالترمذم )
يسمع منو, فهو السنن. من طريق محمد بن يحيى بن حباف, عن رافع بن خديج بو, كىو لم 

منقطع, كلكن لو شاىد من حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنو, عند أبي داكد 
صلى اهلل عليو كسلم   -(, أف رىسيوًؿ اللًَّو 286/ 2(, كالحاكم )86/ 8(, كالنسائي )2226)

 : نىةن, فىالى شىْيءى مىْن أىصىابى بًًفيًو مً »أىنَّوي سيًئلى عىًن التَّْمًر اْلميعىلًَّق؟ فػىقىاؿى رى ميتًَّخذو خيبػْ ْن ًذم حىاجىةو, غىيػْ
ْؤًكيىوي اْلجىرًيني, عىلىْيًو, كىمىْن خىرىجى ًبشىْيءو ًمْنوي, فػىعىلىْيًو اْلغىرىامىةي كىاْلعيقيوبىةي, كىمىْن خىرىجى ًبشىْيءو ًمْنوي بػىْعدى أىْف يػي 

 حسن بشاىده. فهو«, فػىبػىلىغى ثىمىنى اْلًمجىنِّ فػىعىلىْيًو اْلقىْطعي 



 

 

 

 ]بيان أنه ال قطع في الثمر وال في الكثر[

 

[494] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

٣م ايْمُ٘مَثُر:  ٝمِؿ آطِمُرُه َوَأَمه ُر زم٣ِمجْلِ امه ِر, َواجْلُ امه ٣مئِّل زم٣ِمجْلُ ًَ غُمُه دِم ِرَواَي٥ِم ايمٛمه ًِ هَمَقوَمَع سَمْٖم

 ٛمَِّٜم٣مَي٥ِم.َراٌء زمِِزَٞم٥ِم َزََم٣مٍن, َوُهَق ؾَمْحُؿ ايمٛمهْخِؾ ايمهِذي دِم َوؽَمِط ايمٛمهْخَٙم٥ِم ىَماَم دِم ايم

ِدي٧ُم همِٝمِف َديمِٝمٌؾ:  وَم٥ِم ايمثهَٚمِر َوايْمَ٘مَثِر َوـَم٣مِهُرُه َواحْلَ َٓ َُيُقُز ايْمَٗمْْمُع دِم َهِ ُف  فَمعَم َأٞمه

 .  ؽَمَقاٌء ىَم٣مَن فَمعَم ـَمْٜمِر اظمُْٛم٦ٌِِْم يَمُف َأْو وَمْد صُمذه

 َوإلَِم َهَذا َذَه٤َم َأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم. 

٣ٌَمٌح : وَم٣مَل دِم هِن٣َمَي٥ِم اظمُْْجَتِٜمدِ  َٓ همِٝماَم َأْصُٙمُف َُم َٓ وَمْْمَع دِم ؿَمَٔم٣مٍم َو وَم٣مَل َأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم: 

ُِمٝمِش.  َْم٤ِم َواحْلَ ْٝمِد َواحْلَ  ىَم٣ميمِمه

ؿْم٤ِم وَمْقيُمُف  َؿ  -َوفُمْٚمَدسُمُف دِم ََمٛمِْٔمِف ايْمَٗمْْمَع دِم ايمْمهَٔم٣مِم ايمره : -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

« َٓ  ش. ىَمَثرٍ َٓ وَمْْمَع دِم شَمَٚمٍر َو

ٍز ؽَمَقاٌء ىَم٣مَن فَمعَم َأْصٙمِِف زَم٣موِمًٝم٣م, أو َوَمْد  ُف ُيْٗمَْمُع دِم ىُمؾِّ حُمَره ْٚمُٜمقِر َأٞمه َوفِمٛمَْد اجْلُ

 . َٓ ُِمٝمِش َوَٞمْحِقِه َأْو  ٣ٌَمضًم٣م ىَم٣محْلَ , ؽَمَقاٌء ىَم٣مَن َأْصُٙمُف َُم  صُمذه

ضََم٣مِدي٧ُم ايْمَقاِرَدُة دِم اؾْم َووَم٣ميُمقا:  ْٕ َي٥ِم َوا ْٔ اِط ايمٛمَِِّم٣مِب.يمُِٔمُٚمقِم ا  ؼِمَ

٣م ضَمِدي٧ُم:  َٓ ىَمَثرٍ »َوَأَمه  ش. َٓ وَمْْمَع دِم شَمَٚمٍر َو

 : ٣مهمِِٔملُّ ـْ فَمَدِم هَمَٗم٣مَل ايمُمه ُف ُأطْمِرَج فَمعَم ََم٣م ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِف فَم٣مَدُة َأْهِؾ اظمَِْديٛم٥َِم َِم إٞمه

ْرِز هَم١مَِذا ُأضْمرِ  ُك ايْمَٗمْْمِع يمَِٔمَدِم احْلِ َقائُِط ىَم٣مَٞم٦ْم إضْمَراِز ضَمَقائِْمَِٜم٣م هَمؼَمْ َزْت احْلَ

َه٣م.  قا ىَمَٕمغْمِ
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ٖمل ؽمٛمـ اإلَم٣مم أِب داود رمحف اهلل وُيقز إىمؾ زمدون محؾ وٞمحقه, هم

ـْ َرؽُمقِل سمٔم٣ملم:   ـِ ايْمَٔم٣مِص رِض اهلل فمٛمٜمام, فَم ـِ فَمْٚمِرو زْم ٌِْد اهللهِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

ـِ ايمثه  ُف ؽُمئَِؾ فَم َؿ, َأٞمه ِؼ, هَمَٗم٣مَل: اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ َأَص٣مَب زمِِٖمٝمِف »َٚمِر اظمَُْٔمٙمه ََم

ٍء َِمٛمُْف هَمَٔمَٙمْٝمِف  ـْ طَمَرَج زمًَِمْ َء فَمَٙمْٝمِف, َوََم ٌْٛم٥ًَم, هَماَل َرْ ـْ ِذي ضَم٣مصَم٥ٍم نَمغْمَ َُمتهِخٍذ طُم َِم

ِري َق َِمٛمُْف ؾَمْٝمًئ٣م زَمْٔمَد َأْن ُي٠ْمِوَيُف اجْلَ ـْ َهَ ـَ نَمَراََم٥ُم َِمْثَٙمْٝمِف َوايْمُٔمُٗمقزَم٥ُم, َوََم ٌََٙمَغ شَمَٚم , هَم ـُ

َق ُدوَن َذيمَِؽ هَمَٔمَٙمْٝمِف نَمَراََم٥ُم َِمْثَٙمْٝمِف, َوايْمُٔمُٗمقزَم٥مُ  ـْ َهَ , هَمَٔمَٙمْٝمِف ايْمَٗمْْمُع, َوََم ِـّ  ش. اظمَِْج

قطَم٣مُن  "وَم٣مَل َأزُمق َداُوَد:  : اجْلُ ـُ ِري "اجْلَ
 (1)

. 

 ٖمل ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

ـِ فُمَٚمَر رِض اهلل َؿ وَم٣مَل:  َمـ ضمدي٧م ازْم ِلِّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ ايمٛمٌه فمٛمٜمام, فَم

ٌْٛم٥َمً » َٓ َيتهِخْذ طُم ـْ َدطَمَؾ ضَم٣مئًِْم٣م هَمْٙمَٝمْٟمىُمْؾ, َو شََم
 (3)

 . 

ـِ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: ايمؼمَمذي وم٣مل   زْم ِٓ َص همِٝمِف زَمْٔمُض َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ  َووَمْد َرطمه

ٌِٝمِؾ دِم َأىْمِؾ ايمثِّاَمِر, َوىَمِرهَ  ًه .ايم ـِ ٓه زم٣ِميمثهَٚم  ُف زَمْٔمُّمُٜمْؿ إِ

 داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  أِبوصم٣مء دم ؽمٛمـ 

                                                           
(, كحسنو اإلماـ األلباني 2268, كالنسائي في سننو )(2226)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. 

(, كصححو اإلماـ 3261, كاإلماـ ابن ماجو في سننو )(1388)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو (3)
 نن.األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الس
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ضْمٌِٝمَؾ رِض اهلل فمٛمف وَم٣مَل:  ـِ ُذَ ٌه٣مِد زْم َأَص٣مزَمْتٛمِل ؽَمٛم٥ٌَم هَمَدطَمْٙم٦ُم »َمـ ضمدي٧م فَم

ٌُاًل هَمَٟمىَمْٙم٦ُم, َومَحَْٙم٦ُم دِم شَمْقِِب, هَمَج  ـْ ضِمٝمَْم٣مِن اظمَِْديٛم٥َِم هَمَٖمَرىْم٦ُم ؽُمٛمْ ٣مَء ضَم٣مئًِْم٣م َِم

َؿ هَمَٗم٣مَل يَمُف:  زَمٛمِل َوَأطَمَذ شَمْقِِب, هَمَٟمسَمْٝم٦ُم َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٌُُف هَمَيَ َص٣مضِم

َٓ َأؿْمَٔمْٚم٦َم إِْذ ىَم٣مَن صَم٣مئًِٔم٣م» ْٚم٦َم إِْذ ىَم٣مَن صَم٣مِهاًل, َو ٣ًٌم»َأْو وَم٣مَل: -شََم٣م فَمٙمه   -شؽَم٣منِم

ـْ ؿَمَٔم٣ممٍ َوَأََمَرُه هَمَرده فَمقَمه شَمْقِِب َوأَ »  شفْمَْم٣مِِن َوؽْمًٗم٣م َأْو ٞمِِْمَػ َوؽْمٍؼ َِم
 (1)

. 

  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3536)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 (. 625كضعيف أبي داكد, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ]بيان أن اعتراف السارق[

ـْ ) – 1948  -ُأيِتَ ايمٛمهٌِلُّ » وَم٣مَل: -رِض اهلل فمٛمف  -َأِِب ُأََمٝمه٥َم اظمَْْخُزوَِملِّ َوفَم

اهًم٣م, َومَلْ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َف افْمؼِمَ  ُيقصَمْد ََمَٔمُف ََمَت٣مٌع, هَمَٗم٣مَل زمِٙمِصٍّ وَمِد افْمؼَمَ

وْم٦َم » -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َرؽُمقُل اهللهِ  وَم٣مَل: زَمعَم, هَمَٟمفَم٣مَد ش. ََم٣م إطَِم٣ميَمَؽ َهَ

سَمكْمِ َأْو شَماَلشًم٣م, هَمَٟمََمَر زمِِف هَمُٗمْمَِع. َوصِملَء زمِِف, هَمَٗم٣مَل:  اؽْمَتْٕمِٖمِر اهللهَ َوسُم٤ْم »فَمَٙمْٝمِف ََمره

ُٜمؿه سُم٤ْم فَمَٙمْٝمفِ »ؽْمَتْٕمِٖمُر اهللهَ َوَأسُمقُب إيَِمْٝمِف, هَمَٗم٣مَل: , هَمَٗم٣مَل: أَ شإيَِمْٝمفِ  شايمٙمه
 (1)

, شَماَلشًم٣م. 

, َوِرصَم٣ميُمُف شمَِٗم٣مٌت  لُّ
٣مئِ ًَ ْٖمُظ يَمُف, َوَأمْحَُد, َوايمٛمه  (.َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد َوايمٙمه

ـْ ضَمِدي٧ِم ) – 1945 ٣مىمُِؿ َِم ٣موَمفُ َأِِب ُهَرْيَرةَ َوَأطْمَرصَمُف احْلَ ًَ زمَِٚمْٔمٛم٣َمُه, َووَم٣مَل  , هَم

ُٚمقهُ ا»همِٝمِف:  ًِ ٌُقا زمِِف, هَم٣موْمَْمُٔمقُه, شُمؿه اضْم شْذَه
 (3)

 َٓ اُر َأْيًّم٣م, َووَم٣مَل:  ٌَزه . َوَأطْمَرصَمُف ايْم

 (.زَمْٟمَس زم١ِمؽِْمٛم٣َمِدهِ 

 *******************************الشرح:

 .ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ ايطسق١ تجبت باالعرتاف
وذه٤م مجع َمـ إئٚم٥م ىم٣محلٛم٣مزمٙم٥م, ونمغمهؿ َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إلم أٞمف يُمؼمط 

 .ٓ يٙمزم وايمِمحٝمح أٞمف  ئمؼمف َمرسمكم, ومٝم٣مؽًم٣م فمعم ايمُمٜم٣مدةأن 

                                                           
(, كفي إسناده 58/ 8(, كالنسائي )2286( كأبو داكد )322/ 6. ركاه أحمد )الحديث ضعيف (1)

 أبو المنذر مولى أبي ذر كىو مجهوؿ.

( من طريق 1656( كالبزار )281/ 2ركاه الحاكم )الحديث حسن دكف الزيادة المذكورة.  (3)
 الداركردم. قاؿ الحافظ في التلخيص: كرجح ابن خزيمة, كابن المديني, كغير كاحد إرسالو. أىػ



 

 

 

 ]بيان أن اعتراف السارق[

 

[498] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 بٝإ حهِ تًكني ايطازم االعتراز: 
وومد أفمٙمف نمغم واضمد , حلدي٧م فمعم سمٙمٗمكم ايم٣ًمرق آفمتذارواؽمتدل هبذا ا

 . َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ

 محف اهلل سمٔم٣ملم: ٖمل َمِمٛمػ فمٌد ايمرزاق رهم

ْمه٣مِب  ـُ اخْلَ ـِ طَم٣ميمٍِد , وَم٣مَل: ُأيِتَ فُمَٚمُر زْم  -رِض اهلل فمٛمف -َمـ ؿمريؼ فِمْ٘مِرََم٥َم زْم

َٟميَمُف:  ًَ وْم٦َم؟ وُمْؾ:  "زمَِرصُمٍؾ هَم َٓ , ش , َٓ »َأَهَ ىَمُف َومَلْ َيْٗمَْمْٔمفُ »هَمَٗم٣مَل:  شهَمؼَمَ
(1)

. 

 ودم َمِمٛمػ ازمـ أِب ؾمٝم٥ٌم رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

َف, هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر َمـ ضمدي٧م فمٚمر  ٣مِرٍق وَمِد افْمؼَمَ ًَ -رى اهلل فمٛمف, أٞمف ُأيِتَ زمِ

ََرى َيَد َرصُمٍؾ ََم٣م ِهَل زمَِٝمِد ؽَم٣مِرٍق : »-رِض اهلل فمٛمف َٕ صُمُؾ: َواهللهِ ََم٣م شإِِنِّ  , وَم٣مَل ايمره

٣مِرٍق, هَمَٟمْرؽَمَٙمُف فُمَٚمُر َومَلْ َيْٗمَْمْٔمُف  ًَ "َأَٞم٣م زمِ
(3)

. 

 دود سُمدرأ زم٣ميمُمٌٜم٣مت, فمعم َم٣م سمٗمدم.واؽمتدل هبذا احلدي٧م فمعم أن احل

                                                           
كرمة بن خالد عن عمر, كلم يسمع , من طريق ع(18236)أخرجو اإلماـ عبد الرزاؽ في مصنفو  (1)

 منو فهو منقطع.

(: 3238(, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء )11/82/1أخرجو ابن أبى شيبة ) (3)
إسناده ضعيف لالنقطاع بين عكرمة كعمر؛ فإنو لم يسمع منو كما قاؿ أحمد. كقاؿ أبو زرعة: 

ا من طريق عطاء قاؿ: " كاف من مضى يؤتى عكرمة بن خالد عن عثماف مرسل. كأخرج أيض
بالسارؽ , فيقوؿ: أسرقت؟ كال أعلمو إال سمى أبا بكر كعمر", كإسناده إلى عطاء صحيح. 

( من طريق يزيد بن أبى كبشة األنمارم عن أبى الدرداء: " أنو أتى 8/385كأخرج ىو كالبيهقي )
: ال , فخلى سبيلها ". كإسناده جيد بجارية سوداء سرقت , فقاؿ لها: سرقت؟ قولي: ال , فقالت

 رجالو ثقات رجاؿ الصحيح غير يزيد ىذا , فذكره ابن حباف في " الثقات " , كركل عنو جماعة.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 بٝإ قبٍٛ غٗاد٠ ايٓطا٤: 
 سمٗمٌؾ ؾمٜم٣مدة دم ايمٛم٣ًمء دم إَمقال, ىمام دم آي٥م ايمديـ.

ْ َيُ٘مقَٞم٣م }يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :  ـْ ِرصَم٣ميمُِ٘مْؿ هَم١مِْن مَل ـِ َِم َواؽْمَتُْمِٜمُدوا ؾَمِٜمٝمَدْي

ـَ ا ـْ سَمْرَوْقَن َِم ه َر َرصُمَٙمكْمِ هَمَرصُمٌؾ َواَْمَرَأسَم٣مِن مِم ٣م هَمُتَذىمِّ َٜمَداِء َأْن سَمِّمؾه إضِْمَداُُهَ يمُمُّ

طُْمَرى ْٕ ٣م ا  . {إضِْمَداُُهَ

 ش. -رِض اهلل فمٛمف  -َأِِب ُأََمٝمه٥َم اظمَْْخُزوَِملِّ »قولُ: 

َج٣مزِ َٓ ُئْمَرُف يَمُف اؽْمٌؿ, فمِ  َوَرَوى فَمٛمُْف َأزُمق اظمُْٛمِْذِر ََمْقلَم َأِِب , َداُدُه دِم َأْهِؾ احْلِ

 ِدي٧َم. َذرٍّ َهَذا احلَْ 

 ش. زمِٙمِصٍّ  –صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -وَم٣مَل: ُأيِتَ ايمٛمهٌِلُّ »قولُ: 

 هق ايم٣ًمرق.: وهق

اهًم٣م»قولُ:  َف افْمؼِمَ  ش. وَمِد افْمؼَمَ

 .زم٣ميمنوم٥م أي افمؼمف 

 .شَومَلْ ُيقصَمْد ََمَٔمُف ََمَت٣معٌ »قولُ: 

 أي اظمت٣مع اظمنوق.

وْم٦َم » -ؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙم -هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ »قولُ:   ش. ََم٣م إطَِم٣ميَمَؽ َهَ

 أي َم٣م أـمٛمؽ هوم٦م. 

 ش. وَم٣مَل: زَمعَم »قولُ: 
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 . أي أٞمف وومع دم ايمنوم٥م

سَمكْمِ َأْو شَماَلشًم٣م»قولُ:   ش.هَمَٟمفَم٣مَد فَمَٙمْٝمِف ََمره

أي همٟمفمد فمٙمٝمف ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ َم٣م وم٣ميمف يمف ومٌؾ ذيمؽ: 

 ."َم٣م إطم٣ميمؽ هوم٦م"

 ش. ُٗمْمِعَ هَمَٟمََمَر زمِِف همَ »قولُ: 

وصم٤م فمٙمٝمف أن يٗمٝمٚمٜم٣م فمعم وشمٌت٦م ٕن احلدود إذا وصٙم٦م إلم ايمًٙمْم٣من8 

 أصح٣مهب٣م.

هَمَٗم٣مَل: َأؽْمَتْٕمِٖمُر اهللهَ َوَأسُمقُب  اؽْمَتْٕمِٖمِر اهللهَ َوسُم٤ْم إيَِمْٝمفِ »َوصِملَء زمِِف, هَمَٗم٣مَل: »قولُ: 

 . "شإيَِمْٝمِف 

 ؿمٙم٤م اظمٕمٖمرة َمـ اهلل فمز وصمؾ.وَمٔمٛمك آؽمتٕمٖم٣مر: 

أن اهلل فمز وصمؾ يًؼم فمعم فمٌده ايمذٞم٤م دم ايمدٞمٝم٣م همال يٖمّمحف وٓ  واظمٕمٖمرة:

 ي٠ماطمذه فمٙمٝمف, ودم أطمرة همال حي٣مؽمٌف فمٙمٝمف وئمذزمف.

 هل ايمرصمقع إلم اهلل فمز وصمؾ َمـ ايمذٞم٤م ايمذي وومع َمٛمف.وايمتقزم٥م: 

ُٜمؿه سُم٤ْم فَمَٙمْٝمفِ »هَمَٗم٣مَل: "قولُ:   . ", شَماَلشًم٣مشايمٙمه

وؽمٙمؿ دفم٣م يمف زمٟمن اهلل فمز وصمؾ يٗمٌؾ  أي أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف

 ايمتقزم٥م َمٛمف.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

وىمرر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ايمدفم٣مء شمالث َمرات8 ضمتك 

 ي٘مقن أضمرى دم ايمٗمٌقل َمـ اهلل فمز وصمؾ. 

 يًتح٤م ظمـ دفم٣م اهلل فمز وصمؾ أن ي٘مرر ايمدفم٣مء. هم١مٞمف

 : ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملمهم

َؿ ىَم٣مَن »هللهُ فَمٛمُْف: َمـ ضمدي٧م َأَٞمٍس َرِِضَ ا َأنه َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َؿ زمَِ٘مٙمَِٚم٥ٍم َأفَم٣مَدَه٣م شَماَلشًم٣م َؿ شَماَلشًم٣م, َوإَِذا سَمَ٘مٙمه َؿ ؽَمٙمه شإَِذا ؽَمٙمه
(1)

. 

٣مىمِؿُ »قولُ:   . شَوَأطْمَرصَمُف احْلَ

 أي دم َمًتدرىمف فمعم ايمِمحٝمحكم.

ـْ ضَمِدي٧ِم َأِِب ُهَريْ »قولُ:  ٣موَمُف زمَِٚمْٔمٛم٣َمهُ َِم ًَ  ش. َرَة, هَم

 أي زمٚمٔمٛمك ضمدي٧م أِب أَمٝم٥م اظمخزوَمل رِض اهلل فمٛمف.

ُٚمقهُ »َووَم٣مَل همِٝمِف: »قولُ:  ًِ ٌُقا زمِِف, هَم٣موْمَْمُٔمقُه, شُمؿه اضْم  . "شاْذَه

اؽمتٚمرار أي سمٗمْمع يده زمآيم٥م ضم٣مدة شمؿ حيًؿ8 ضمتك يتقومػ طمروج ايمدم, ٕن 

٣ًٌم دم هالىمف وَمقسمف.  طمروج دَمف ومد ي٘مقن ؽمٌ

ي٘مقن إَم٣م زم١مدطم٣مل يده دم ايمزي٦م احل٣مر, أو زم٘مٝمف زم٣ميمٛم٣مر, وٞمحق حلًؿ: وا

 ذيمؽ.

 بٝإ حهِ إدسا٤ ع١ًُٝ دساح١ٝ إلزداع ايٝد املكطٛع١: 
                                                           

 .(5322)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ٗمْمع زصمر ايم8 ٕن دم إصمراء فمٙمٝمف صمراضمٝم٥م إلفم٣مدة ايمٔمّمق اظمٗمْمقعٓ ُيقز و

 . يمٙم٣ًمرق فمـ ايمنوم٥م

 بٝإ حهِ إدسا٤ ختدٜس يًٝد قبٌ قطعٗا: 
ذيمؽ أيًّم٣م8 ٕن إمل يمٙم٣ًمرق  دير دم ضم٣مل إومِم٣مَمف احلدفمٚمؾ خت ٓ ُيقزو

 َمْمٙمقب دم ضم٣مل ايمٗمْمع.

ََا ُقِطَع ِبايطَِّسَق١ِ:  ِِ  بٝإ حهِ َحِط
 (:2/435قاٍ ايصٓعاْٞ يف ضبٌ ايطالّ )

ِؿ ََم٣م وُمْمَِع.  ًْ ِدي٧ُم َدالٌّ فَمعَم ُوصُمقِب ضَم  احْلَ

ُؿ:  ًْ ِم  ايْمَ٘ملُّ زم٣ِميمٛمه٣مِر: َأْي َيْ٘مِقي حَمَؾه َواحْلَ َنه ََمٛم٣َمهمَِذ ايمده
ِٕ ُم,  ايْمَٗمْْمِع يمَِٝمٛمَْٗمْمَِع ايمده

ُم هَمُٝم٠َمدِّي إلَم ايمتهَٙمِػ. ؽَمَؾ ايمده اَم اؽْمؼَمْ , َوإَِذا سُمِرَك هَمُرزمه دُّ ًَ  سَمٛمْ

يَم٥ٌم:  َٓ ِدي٧ِم َد ََم٣مُم, َوُأصْمَرُة ايْمَٗم٣مؿمِِع َودِم احْلَ ِؿ اإْلِ ًْ ُف َيْٟمَُمُر زم٣ِميْمَٗمْْمِع َواحْلَ فَمعَم َأٞمه

ـْ زَمْٝم٦ِم اظم٣َْمِل. َواحلَْ   ٣مؽِمِؿ َِم

ِه. َنه َذيمَِؽ َواصِم٤ٌم فَمعَم نَمغْمِ
ِٕ ُؿ زمِِف َِمٛمُْف8  ًَ َواِء ايمهِذي حُيْ  َووِمٝمَٚم٥ُم ايمده

٣مِرِق دِم فُمٛمُِٗمِف. )هَم٣مئَِدٌة(:  ًه َؼ َيُد ايم ٛمه٥ِم َأْن سُمَٔمٙمه ًُّ ـْ ايم  َِم

ٛمَِدِه:  ًَ ٌَْٝمَٜمِٗملُّ زمِ ـْ ضَمِدي٧ِم همَ ظم٣َِم َأطْمَرصَمُف ايْم ٌَْٝمٍد َِم ـِ فُم : -رِض اهلل فمٛمف-َّم٣ميَم٥َم زْم

ٛمه٥ِم, وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ َرَأْي٦م ايمٛمهٌِله » ًُّ ـْ ايم ٣مِرِق دِم فُمٛمُِٗمِف َِم ًه ُف ؽُمئَِؾ َأَرَأْي٦م سَمْٔمٙمِٝمَؼ َيِد ايم َأٞمه

َؿ  - َٗم٦ْم دِم فُمٛمُِٗمفِ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه  ش. وَمَْمَع ؽَم٣مِروًم٣م شُمؿه َأََمَر زمَِٝمِدِه هَمُٔمٙمِّ
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ٛمَِدِه:  ًَ وَمَْمَع ؽَم٣مِروًم٣م هَمَٚمره زمِِف َوَيُدُه  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -َأنه فَمٙمِٝم٣ًّم "َوَأطْمَرَج زمِ

َٗم٥ٌم دِم فُمٛمُِٗمفِ   . "َُمَٔمٙمه

َٗمَٜم٣م دِم فُمٛمُِٗمِف َوَأطْمَرَج فَمٛمُْف َأْيًّم٣م:  سَمكْمِ هَمَٗمَْمَع َيَدُه َوفَمٙمه ُف َأوَمره فِمٛمَْدُه ؽَم٣مِرٌق ََمره َأٞمه

ُب َصْدَرهُ "اِوي: وَم٣مَل ايمره   قا ."هَمَ٘مَٟمِنِّ َأْٞمُٓمُر إلَم َيِدِه سَمْيِ
  ********** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ]بيان أن السارق ال يغرم ما سرق بعد القطع[

 

[504] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 [بعد القطع ]بيان أن السارق ال يغرم ما سرق

ـْ ) – 1946 ـِ فَمْقٍف َوفَم ـِ زْم مْحَ ٌِْد ايمره  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف8 َأنه َرؽُمقَل اهللهِ فَم

دُّ َٓ ُيَٕمره »وَم٣مَل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ٣مِرُق إَِذا ُأوِمٝمَؿ فَمَٙمْٝمِف احْلَ ًه شُم ايم
(1)

. َرَواُه 

ُف َُمٛمَْٗمْمٌِع. َووَم٣مَل َأزُمق ضَم٣مسمٍِؿ: ُهَق َُمٛمَْ٘مرٌ  َ َأٞمه , َوزَمكمه لُّ
٣مئِ ًَ  (.ايمٛمه

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ ايطازم بعد ايكطع ال ٜطُٔ 
 م.َا ضس

ايم٣ًمرق إذا أومٝمؿ  دم وَمع ذيمؽ همٗمد اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿاحلدي٧م مل يث٦ٌم و

همذه٤م أزمق ضمٛمٝمٖم٥م رمحف اهلل سمٔم٣ملم إلم  هؾ يّمٚمـ َم٣م هق َمـ اظمت٣معفمٙمٝمف احلد, 

 فمدم ايمّمامن, وذه٤م اجلٚمٜمقر إلم ايمّمامن . 

 وايمِمحٝمح أٞمف يّمٚمـ َم٣م هق.

امهن٣م إذا وإَم٣م إفم٣مدة ايمٔمكم اظمنووم٥م, وو, ٕن ايمٗمْمع ضمؼ اهلل فمز وصمؾ

 سمٙمٖم٦م, همٜمق ضمؼ ص٣مضم٤م ايمنوم٥م.

 وٓ يًٗمط ضمؼ أدَمل إٓ زم٣مظم٣ًمحم٥م.

                                                           
كىىىذىا »(, كقاؿ عقبو: 2282أخرجو اإلماـ النسائي في سننو )الحديث مرسل ضعيف منقطع.  (1)

كالحديث ضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف «, لىْيسى بًثىاًبتو ميْرسىله كى 
النسائي. فسعد ابن إبراىيم مجهوؿ, كالمسهور بن إبراىيم لم يسمع من جده عبد الرحمن بن 

 عوؼ رضي اهلل عنو.
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 (: 2/436قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ـْ َأِِب ضَمٛمِٝمَٖم٥َم:  ٣مهمِِٔملُّ َوَأمْحَُد َوآطَمُروَن َوِرَواَي٥ٌم فَم ُف َيْٕمَرُم َوَذَه٤َم ايمُمه إلَم َأٞمه

َؿ َصعمه اهللهُ فمَ  -يمَِٗمْقيمِِف  َيف: »-َٙمْٝمِف َوؽَمٙمه  .شفَمعَم ايْمَٝمِد ََم٣م َأطَمَذْت ضَمتهك سُم٠َمدِّ

٥ٌم ََمَع ََم٣م وِمٝمَؾ همِٝمِف َويمَِٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم:  َٓ سَمُٗمقُم زمِِف ضُمجه ـِ َهَذا  مْحَ ٌِْد ايمره َوضَمِدي٧ُم فَم

٣ٌَمؿمِؾِ }  [. 166]ايمٌٗمرة:  {َوٓ سَمْٟمىُمُٙمقا َأَْمَقايَمُ٘مْؿ زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ زم٣ِميْم

اَلُم  - َويمَِٗمْقيمِفِ  ًه اَلُة َوايم ـْ : »-فَمَٙمْٝمِف ايمِمه ٥ٌٍَم َِم ٓه زمِْمِٝم ٙمٍِؿ إ ًْ َٓ حَيِؾُّ ََم٣مُل اَْمِرٍئ َُم

 ش.َٞمْٖمسٍ 

٣مِن: ضَمؼٌّ هللِهِ سَمَٔم٣ملَم َوضَمؼٌّ يمِْمَدَِملِّ هَم٣موْمَت٢َم ىُمؾُّ  وَم٥ِم ضَمٗمه ِ ُف اصْمَتَٚمَع دِم ايمنه َٞمه ِٕ َو

ٌَُف.   ضَمؼٍّ َُمقصِم

مْجَ  ُف وَم٣مَم اإْلِ َٞمه ِٕ ُف إَذا ىَم٣مَن ََمْقصُمقًدا زمَِٔمْٝمٛمِِف ُأطِمَذ َِمٛمُْف هَمَٝمُ٘مقُن إَذا مَلْ ُيقصَمْد دِم َو ٣مُع َأٞمه

٥ٌَِم.  ََْمَقاِل ايْمَقاصِم ْٕ  َواَمٞمِِف وِمَٝم٣مؽًم٣م فَمعَم ؽَم٣مئِِر ا

كْمِ خُم٣َميمٌِػ يمأِْلُُصقلِ "َووَمْقيُمُف:  ٗمه َدفْمَقى نَمغْمُ َصِحٝمَح٥ٍم, هَم١مِنه . "اصْمتاَِمُع احْلَ

ٗمه  َدَِملِّ احْلَ ْٔ صْمِر, َوايمتهْٕمِريَؿ يمَِتْٖمِقي٦ِم ضَمؼِّ ا كْمِ خُمَْتٙمَِٖم٣مِن, هَم١مِنه ايْمَٗمْْمَع زمِِحْ٘مَٚم٥ِم ايمزه

ُة َهَذا ايْمَٗمْقِل. َٓ َْخَْٖمك وُمقه  قا ىَماَم دِم ايْمَٕمِْم٤ِم, َو
  ********** 
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 ]بيان اشتراط الحرز في القطع[

ـْ ) – 1947 ـِ فَمْٚمِرو زمْ َوفَم ٌِْد اهللهِ زْم ـْ ـِ ايْمَٔم٣مِص فَم َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم, فَم

ـِ ايمتهْٚمِر اظمَُْٔمٙمهِؼ؟ هَمَٗم٣مَل:  -َرؽُمقِل اهللهِ  ُف ؽُمئَِؾ فَم ـْ »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َأٞمه ََم

ـْ طَمَرَج  َء فَمَٙمْٝمِف, َوََم ٌْٛم٥ًَم, هَماَل َرْ ـْ ِذي ضَم٣مصَم٥ٍم, نَمغْمَ َُمتهِخٍذ طُم َأَص٣مَب زمِِٖمٝمِف َِم

ٍء َِمٛمُْف, همَ  ٍء َِمٛمُْف زَمْٔمَد َأْن ُي٠ْمِوَيُف زمًَِمْ ـْ طَمَرَج زمًَِمْ َٔمَٙمْٝمِف ايْمَٕمَراََم٥ُم َوايْمُٔمُٗمقزَم٥ُم, َوََم

ِـّ هَمَٔمَٙمْٝمِف ايْمَٗمْْمعُ  ـَ اظمَِْج ٌََٙمَغ شَمَٚم , هَم ـُ ِري شاجْلَ
(1)

 , لُّ
٣مئِ ًَ . َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد, َوايمٛمه

٣مىمِؿُ  َحُف احْلَ  (.َوَصحه

 *******************************الشرح:

 . ايكطع اذتسش يف ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ غسط
ـِ ايمتهْٚمِر اظمَُْٔمٙمهِؼ؟»قولُ:  ُف ؽُمئَِؾ فَم  ش. َأٞمه

أي ؽمئؾ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ فمـ ضم٘مؿ ايمتٚمر اظمٔمٙمؼ, ظمـ 

 أطمذ َمٛمف؟

ـْ ِذي ضَم٣مصَم٥مٍ »هَمَٗم٣مَل: »قولُ:  ـْ َأَص٣مَب زمِِٖمٝمِف َِم  . "شََم

 أي َمـ أىمؾ َمٛمف همٗمط, وهق حمت٣مج إيمٝمف.

ٌْٛم٥َمً »قولُ:   ش. نَمغْمَ َُمتهِخٍذ طُم

                                                           
طرؽ (, من 286/ 2(, كالحاكم )86/ 8(, كالنسائي )2226ركاه أبو داكد )الحديث حسن.  (1)

 عن عمرك بن شعيب, عن أبيو, عن جده عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما, كىو حديث حسن.
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 أي ومل يدطمر يمف َمٛمف رء.

َء فَمَٙمْٝمفِ »قولُ:   ش. هَماَل َرْ

 . ٕٞمف أطمذ حل٣مصمتف

 ودم ؽمٛمـ اإلَم٣مم ازمـ َم٣مصمف رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ  فَمَٙمْٝمِف َمـ ضمدي٧م َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد اخلدري رِض اهلل فمٛمف, فَم

ٓه »َوؽَمٙمهَؿ, وَم٣مَل:  إَِذا َأسَمْٝم٦َم فَمعَم َراٍع, هَمٛم٣َمِدِه شَماَلَث َِمَراٍر, هَم١مِْن َأصَم٣مزَمَؽ, َوإِ

َت٣مِن  ًْ ٌُ َت٣مٍن, هَمٛم٣َمِد َص٣مضِم٤َم ايْم ًْ َد, َوإَِذا َأسَمْٝم٦َم فَمعَم ضَم٣مئِِط زُم ًِ ْب دِم نَمغْمِ َأْن سُمْٖم هَم٣مْذَ

اٍت, هَم١مِْن َأصَم٣مزَمَؽ,  َد شَماَلَث ََمره ًِ َٓ سُمْٖم ٓه هَمُ٘مْؾ دِم َأْن  شَوإِ
(1)

. 

ٍء َِمْٛمُف, هَمَٔمَٙمْٝمِف ايْمَٕمَراََم٥ُم َوايْمُٔمُٗمقزَم٥مُ »قولُ:  ـْ طَمَرَج زمًَِمْ  .شَوََم

 أي أطمذ َمٔمف َمـ ايمثٚمر ايمذي همٝمف.

همٝمٕمرم ومٝمٚم٥م َم٣م أطمذه, وئم٣موم٤م فمعم أطمذه َم٣مل ايمٕمغم زمدون إذن, وسم٘مقن 

 أو نمغم ذيمؽ.َمر, إَم٣م زم٣محلٌس, إايمٔمٗمقزم٥م راصمٔم٥م إلم وارم 

ـُ »قولُ:  ِري ٍء َِمْٛمُف زَمْٔمَد َأْن ُي٠ْمِوَيُف اجْلَ ـْ طَمَرَج زمًَِمْ  . شَوََم

 أي زمٔمد أن ي٠مويف إلم احلرز ايمذي يقوع همٝمف ايمثٚمر.

ِـّ »قولُ:  ـَ اظمَِْج ٌََٙمَغ شَمَٚم  ش. هَم

                                                           
, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3266)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (1)

 كضعيف ابن ماجو.
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 .ىمام سمٗمدم رزمع ديٛم٣مر ذهٌل, أو شمالشم٥م دراهؿ, أو وشمٚمـ اظمجـ: 

 .شهَمَٔمَٙمْٝمِف ايْمَٗمْْمعُ »قولُ: 

 .ضمد ايمنوم٥م أي 

 (:438-2/437قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
٣مئُِؾ: ًَ ِدي٧ِم ََم  َودِم احْلَ

ُولَم(:  ْٕ ٣ٌَمٌح يَمُف.)ا ُف َُم دِّ هَم٣موَمتِِف هَم١مِٞمه ًَ
ُف إَذا َأطَمَذ اظمُْْحَت٣مُج زمِِٖمٝمِف يمِ  َأٞمه

ُروُج زمِ )َوايمثه٣مٞمَِٝم٥ُم(:  ُم فَمَٙمْٝمِف اخْلُ ره ُف حُيَ ٍء َِمٛمُْف هَماَل َْخُْٙمق َأٞمه ٍء َِمٛمُْف هَم١مِْن طَمَرَج زمًَِمْ ًَمْ

ـَ َأْو زَمْٔمَدُه.  ِري ٌَْؾ َأْن ُُيَذه َوُي٠ْمِوَيُف اجْلَ  َأْن َيُ٘مقَن وَم

ذِّ هَمَٔمَٙمْٝمِف ايْمَٕمَراََم٥ُم َوايْمُٔمُٗمقزَم٥ُم.  ٌَْؾ اجْلَ  هَم١مِْن ىَم٣مَن وَم

ـِ يمَ  ِري ُف هَمَٔمَٙمْٝمِف ايْمَٗمْْمُع ََمَع زُمُٙمقِغ اظمَْْٟمطُمقِذ َوإِْن ىَم٣مَن زَمْٔمَد ايْمَٗمْْمِع َوإِيَقاِء اجْلَ

َؿ  -ايمٛمَِِّم٣مَب8 يمَِٗمْقيمِِف  (. -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ِـّ ـَ اظمَِْج ٌََٙمَغ شَمَٚم  : )هَم

ـْ ضِمْرٍز ىَماَم  ٓه َِم َٓ وَمْْمَع إ ـَ ضِمْرٌز ىَماَم ُهَق ايْمَٕم٣ميم٤ُِم إْذ  ِري ٌْٛمِلٌّ فَمعَم َأنه اجْلَ َوَهَذا ََم

 يِت.َيٟمْ 

ِدي٧ِم ايْمَٕمَراََم٥َم َوايْمُٔمُٗمقزَم٥َم. )ايمثه٣ميمَِث٥ُم(:  ُف َأمْجََؾ دِم احْلَ  َأٞمه

غَمَه٣م:  ًِ ٌَْٝمَٜمِٗملُّ سَمْٖم ٣َم نَمَراََم٥ُم َِمْثَٙمْٝمِف َوزمَِٟمنه ايْمُٔمُٗمقزَم٥َم »َويَم٘مِٛمهُف وَمْد َأطْمَرَج ايْم زمَِٟمهنه

 ًٓ  . شصَمَٙمَداٌت َٞمَ٘م٣م
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ٌَْٝمَٜمِٗملّ  َهَذا فَمعَم صَمَقاِز ايْمُٔمُٗمقزَم٥ِم زم٣ِمظم٣َْمِل, هَم١مِنه نَمَراََم٥َم  َووَمْد اؽْمَتَدله زمَِحِدي٧ِم ايْم

ـْ ايْمُٔمُٗمقزَم٥ِم زم٣ِمظم٣َْمِل.   َِمْثَٙمْٝمِف َِم

َٓ سُمَّم٣مفَمُػ ايْمَٕمَراََم٥ُم  ٣مهمِِٔملُّ دِم ايْمَٗمِديِؿ شُمؿه َرصَمَع فَمٛمُْف َووَم٣مَل:  َووَمْد َأصَم٣مَزُه ايمُمه

اَم ايْمُٔمُٗمقزَم٥ُم دِم  ٍء إٞمه ََْمَقاِل. فَمعَم َأضَمٍد دِم َرْ ْٕ َٓ دِم ا زَْمَداِن  ْٕ   ا

قٌخ َوايمٛمه٣مؽِمُخ يَمُف َووَم٣مَل:  ًُ َؿ  -وَمَّم٣مُء َرؽُمقِل اهللهِ »َهَذا ََمٛمْ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ـٌ  - ْٝمِؾ َأنه ََم٣م َأسْمَٙمَٖم٦ْم هَمُٜمَق َو٣مَِم َأْي ََمّْمُٚمقٌن فَمعَم َأْهٙمَِٜم٣م, ش فَمعَم َأْهِؾ اظم٣َْمؾِمَٝم٥ِم زم٣ِميمٙمه

اَم َيّْمَٚمٛمُقَٞمُف زم٣ِميْمِٗمٝمَٚم٥ِم.وَم٣مَل   : َوإِٞمه

ىَم٣مِة. ٍز دِم ايمزه َْمٛم٣َم ايْمَ٘ماَلَم دِم َذيمَِؽ دِم ضَمِدي٧ِم هَبْ  َووَمْد وَمده

ازمَِٔم٥ُم(:  ْرِز دِم ُوصُمقِب ايْمَٗمْْمِع. )ايمره اُط احْلِ  ُأطِمَذ َِمٛمُْف اؾْمؼِمَ

َؿ  -يمَِٗمْقيمِِف  ـَ زَمْٔمَد َأْن يُ »: -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ِري  . ش٠ْمِوَيُف اجْلَ

طَمِر:  ْٔ ِدي٧ِم ا ٌَِؾ هَم١مَِذا آَواُه »َووَمْقيُمُف دِم احْلَ ٥ِم اجْلَ ًَ َٓ دِم ضَمِري َٓ وَمْْمَع دِم شَمَٚمٍر َو

ِـّ  ـَ اظمَِْج ـَ َأْو اظمَُْراَح هَم٣ميْمَٗمْْمُع همِٝماَم زَمَٙمَغ شَمَٚم ِري ٣مئِّل. ش اجْلَ ًَ  َأطْمَرصَمُف ايمٛمه

ضْمَراُز ََمْٟمطُمقوَم٣ميُمقا:  اَق ُهَق َواإْلِ ؽْمؼِمَ ِٓ وَم٥َم َوا ِ وَم٥ِم هَم١مِنه ايمنه ِ ٌذ دِم ََمْٖمُٜمقِم ايمنه

ِه,  ـْ ضِمْرٍز ىَماَم دِم ايْمَٗم٣مَُمقِس َونَمغْمِ ِه َِم طَْمِذ ََم٣مِل نَمغْمِ ِٕ ا دِم طُمْٖمَٝم٥ٍم  َتؼِمً ًْ اظمَِْجلُء َُم

وَم٥ِم يُمَٕم٥ًم.  ِ ْرُز ََمْٟمطُمقٌذ دِم ََمْٖمُٜمقِم ايمنه  هَم٣محْلِ

َٓ ُيَٗم٣مُل ظمَِ  ْٚمُٜمقِر. َويمَِذا   ـْ طَم٣مَن َأََم٣مَٞمَتُف: ؽَم٣مِرٌق, َهَذا ََمْذَه٤ُم اجْلُ
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َي٥ِم  ْٔ اؿمِِف فَمَٚماًل زم١ِمؿِْماَلِق ا ٥ُم َوآطَمُروَن إلَم فَمَدِم اؾْمؼِمَ ٦ٌَْم ايمٓمه٣مِهِريه َوَذَه

ومَ  ِ ْرُز ََمْٟمطُمقًذا دِم ََمْٖمُٜمقِم ايمنه ُف إَذا ىَم٣مَن احْلِ َٓ َْخَْٖمك َأٞمه ُف  ٓه َأٞمه ٥ِم هَماَل ايْمَ٘مِريَٚم٥ِم8 إ

َي٥ِم, َوَاهللهُ َأفْمَٙمُؿ. ْٔ  إؿْماَلَق دِم ا

ٌَِؾ:  ٥َم اجْلَ ًَ كٍم َوافْمَٙمْؿ َأنه ضَمِري ًِ تِٝمه٥ٍم هَم ٣مِء اظمُْْٜمَٚمَٙم٥ِم ََمْٖمُتقضَم٥ًم هَمَراٍء هَمُٚمَثٛمه٣مٍة حَتْ زم٣ِمحْلَ

َدٍة.  ٝمِؿ هَمُٚمَقضمه ٌَُؾ زم٣ِمجْلِ  َُمْٜمَٚمَٙم٥ٍم َواجْلَ

ُف يَمْٝمَس ِهَل اظمَْْحُروؽَم٥ُم, َأْي يَمٝمْ  وِمٝمَؾ: َٞمه ِٕ َق وُمْمَِع8  ٌَِؾ إَذا َهَ َس همِٝماَم حُيَْرُس زم٣ِمجْلَ

 زمَِٚمْقِوِع ضِمْرٍز. 

ٌَْؾ َأْن سَمِِمَؾ إلَم ََمْٟمَواَه٣م.  َووِمٝمَؾ:  ْٝمُؾ وَم ٣مُة ايمهتِل ُيْدِرىُمَٜم٣م ايمٙمه ٌَِؾ ايمُمه ٥ُم اجْلَ ًَ  ضَمِري

طَِمغُم ايمهِذي سَمْٟمِوي إيَمْٝمِف اظم٣َْمؾِمَٝم٥ُم يَمْٝماًل ىَمَذ َواظمَُْراُح:  ْٕ ُُصقِل, َوَهَذا ا ْٕ ا دِم صَم٣مَِمِع ا

ِدي٧ِم, َوَاهللهُ َأفْمَٙمُؿ.  قا َأوْمَرُب زمُِٚمَراِد احْلَ
  ********** 
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الشفاعة في الحدود بعد وصولها إلى  تحريم]

 السلطان[

ـْ ) – 1961 ٝمه٥ٍم َوفَم ـِ ُأَمِّ صعم اهلل  -َأنه ايمٛمهٌِله  -رِض اهلل فمٛمف  -َصْٖمَقاَن زْم

َق ِرَداَءُه, هَمَُمَٖمَع همِٝمِف:  -وؽمٙمؿ  فمٙمٝمف َهاله ىَم٣مَن »وَم٣مَل يَمُف ظمَه٣م َأََمَر زمَِٗمْْمِع ايمهِذي َهَ

ٌِْؾ َأْن سَمْٟمسمَِٝمٛمِل زمِفِ  ش?َذيمَِؽ وَم
 (1)

٣مُروِد,  ـُ اجْلَ َحُف ازْم َْرزَمَٔم٥َم, َوَصحه ْٕ . َأطْمَرصَمُف َأمْحَُد, َوا

٣مىمِؿُ   (.َواحْلَ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ ايػفاع١ ال جتٛش يف اذتدٚد 
 . بعد ٚصٛهلا إىل ايطًطإ

 (: 439-2/438قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
٣مِرِق همِٝماَم ىَم٣مَن ََم٣ميمُِ٘مُف ضَم٣مهمًِٓم٣م ًه ٣َم سُمْٗمَْمُع َيُد ايم ِدي٧ِم َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأهنه يَمُف َوإِْن  َودِم احْلَ

ـْ َُمْٕمَٙمًٗم٣م فَمَٙمْٝمِف دِم ََمَ٘م٣من.  مَلْ َيُ٘م

 : ٣مهمِِٔملُّ ًزا زم٣ِمْوْمَِج٣مفِمِف فَمَٙمْٝمِف. وَم٣مَل ايمُمه  ِرَداُء َصْٖمَقاَن ىَم٣مَن حُمَره

                                                           
(, كابن ماجو 52/ 8(, كالنسائي )2222( كأبو داكد )255/ 5ركاه أحمد )الحديث صحيح.  (1)

عن صفواف بن  -كطرقهم مختلفة  -( 286/ 2(, كالحاكم )838(, كابن الجاركد )3626)
أمية قاؿ: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثالثين درىما, فجاء رجل فاختلسها مني, 

أتقطعو  فأخذ الرجل, فأتي بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم, فأمر بو ليقطع. قاؿ: فأتيتو, فقلت:
عزك « تنبيو»من أجل ثالثين درىما! أنا أبيعو كأنسئو ثمنها. قاؿ: فذكره. كالسياؽ ألبي داكد. 

إذ لم يركه الترمذم. كصححو اإلماـ األلباني  -رحمو اهلل-الحديث لألربعة كىم من الحافظ 
 (. 3218رحمو اهلل تعالى في األركاء )
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ٛمَِٖمٝمه٥ُم َواظم٣َْميمِ٘مِٝمه٥ُم. ٣مهمِِٔملُّ َواحْلَ  َوإلَِم َهَذا َذَه٤َم ايمُمه

َدُه يَمُف ضِمْرٌز فَمعَم ََم٣م صَم٣مَء َوإَِذا سَمقَ وَم٣مَل دِم هِن٣َمَي٥ِم اظمُْْجَتِٜمِد:  َد ايمٛمه٣مئُِؿ ؾَمْٝمًئ٣م هَمَتَقؽمه ؽمه

 دِم ِرَداِء َصْٖمَقاَن.

ُف فِمٛمَْدُه ُيْٗمَْمُع َوإِْن وَم٣مَل دِم ايْمَ٘مٛمِْز يمِْٙمَحٛمَِٖمٝمه٥ِم:  ِجِد ََمَت٣مفًم٣م َوَرزمُّ ًْ ـْ اظمَْ َق َِم ـْ َهَ َوََم

جِ  ًْ َنه اظمَْ
ِٕ ٣مئِِط8  ٍز زم٣ِمحْلَ ـْ اظم٣َْمُل ىَم٣مَن نَمغْمَ حُمَره ََْمَقاِل هَمَٙمْؿ َيُ٘م ْٕ ضْمَراِز ا َد ََم٣م زُمٛمَِل إِلِ

ًزا زم٣ِمظمََْ٘م٣مِن. اْٞمَتَٜمك.  حُمَره

ؿمِٝمهتِِف:  ْرِز َواطْمَتَٙمَػ ايْمَٗم٣مئُِٙمقَن زممَِمْ اَلُف دِم احْلِ َم اخْلِ  َوسَمَٗمده

 واهلل اظمقهمؼ .

  ********** 
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 السارق إذا تكررت سرقته[ حكم قتل]

٣مِرٍق إلَِم ايمٛمهٌِلِّ »وَم٣مَل: -رِض اهلل فمٛمٜمام-صَم٣مزمٍِر ـْ َوفمَ ) – 1961 ًَ  -صِملَء زمِ

َق. وَم٣مَل: ش. اوْمُتُٙمقهُ »هَمَٗم٣مَل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  اَم َهَ هَمَٗم٣ميُمقا َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ! إِٞمه

َٙمُف, شُمؿه صِملَء زمِِف هَمَذىَمَر َِمثْ ش اوْمُتُٙمقهُ »هَمَٗمَْمَع, شُمؿه صِملَء زمِِف ايمثه٣مٞمَِٝم٥ِم, هَمَٗم٣مَل ش اوْمَْمُٔمقهُ »

٥ِم هَمَٗم٣مَل:  ًَ ٣مَِم ازمَِٔم٥ِم ىَمَذيمَِؽ, شُمؿه صِملَء زمِِف اخْلَ شُاوْمُتُٙمقهُ »ايمره
(1)

. َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُوَد, 

, َواؽْمَتٛمَْ٘مَرهُ  لُّ
٣مئِ ًَ  (.َوايمٛمِّ

ـْ ضَمِدي٧ِم ) – 1969 ـِ ضَم٣مؿم٤ٍِم َوَأطْمُرَج َِم ٣مِرِث زْم -رِض اهلل فمٛمف-احْلَ
(3)

 

قٌخ  َٞمْحَقُه. َوَذىَمرَ  ًُ ٥ِم ََمٛمْ ًَ ٣مَِم ٣مهمِِٔملُّ َأنه ايْمَٗمْتَؾ دِم اخْلَ  (.ايمُمه

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓف اذتدٜح يبٝإ حهِ قتٌ ايطازم إذا تهسزت ضسقت٘.
ٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف احلدي٧م َمٛم٘مر ؤمٝمػ, وٓ يث٦ٌم فمـ ايمو

 . ٓ سمٗمقم زمف ضمج٥م, ووؽمٙمؿ

                                                           
( من طريق مصعب 21 - 26/ 8(, كالنسائي )2216ركاه أبو داكد )الحديث ضعيف منكر.  (1)

ىذا حديث »بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبير, عن محمد بن المنكدر, عن جابر. بو. قاؿ النسائي: 
 «.منكر, كمصعب بن ثابت ليس بالقوم في الحديث

(, في إسناده يوسف بن سعد الجمحي, قاؿ ابن 26 - 82/ 8ركاه النسائي )الحديث منكر.  (3)
ثقة, كقاؿ الترمذم: مجهوؿ, كأنكر عليو ىذا الحديث كما في ميزاف االعتداؿ. كقاؿ معين: 

 الذىبي في التلخيص: منكر. قاؿ ابن عبد البر: حديث القتل في الخامسة منكر. ال أصل لو.
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 ق داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم: دم ؽمٛمـ اإلَم٣مم أزمو

َؿ  ـِ ُذَؤْي٤ٍم رِض اهلل فمٛمف, َأنه ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َمـ ضمدي٧م وَمٌِٝمَِم٥َم زْم

ْٚمَر هَم٣مصْمٙمُِدوُه, هَم١مِْن فَم٣مَد هَم٣مصْمٙمُِدوُه, هَم١مِْن فَم٣مَد دِم ايمثه٣ميمَِث٥ِم َأِو »وَم٣مَل:  َب اخْلَ ـْ َذِ ََم

ازمَِٔم٥ِم هَم٣موْمُتُٙمقهُ  شايمره
 (1)

َب هَمَجَٙمَدُه, شُمؿه ُأيِتَ زمِِف هَمَجَٙمَدُه, شُمؿه ُأيِتَ ",  هَمُٟميِتَ زمَِرصُمٍؾ وَمْد َذِ

 . "زمِِف هَمَجَٙمَدُه, شُمؿه ُأيِتَ زمِِف هَمَجَٙمَدُه, َوَرهَمَع ايْمَٗمْتَؾ, َوىَم٣مَٞم٦ْم ُرطْمَِم٥مٌ 

٥ِم هَمُرهمَِع ايمَٗمْتُؾ, َوىَم٣مَٞم٦ْم ُرطْمَِم٥ًم, َوايمَٔمَٚمُؾ فَمعَم َهَذا احَلِدي٧ِم وَم٣مَل:  فِمٛمَْد فَم٣مَمه

َٓ َٞمْٔمَٙمُؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ اطْمتاَِلهًم٣م دِم َذيمَِؽ دِم ايمَٗمِديِؿ َواحَلِدي٧ِم.   َأْهِؾ ايمِٔمْٙمِؿ 

ُف  ـْ َأْوصُمٍف ىَمثغَِمٍة َأٞمه َؿ َِم ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ي َهَذا ََم٣م ُرِوَي فَم ه٣م ُيَٗمقِّ َومِم

ٓه  َٓ حَيِؾُّ َدُم اَْمِرئٍ » وَم٣مَل: ٓه اهللهُ, َوَأِنِّ َرؽُمقُل اهللهِ إِ َٓ إيَِمَف إِ ٙمٍِؿ َيُْمَٜمُد َأْن  ًْ َُم

اِِن, َوايمته٣مِرُك يمِِديٛمِفِ   قا .شزم١ِمضِْمَدى شَماَلٍث: ايمٛمهْٖمُس زم٣ِميمٛمهْٖمِس, َوايمثهٝم٤ُِّم ايمزه

                                                           
( من حديث 1222, كأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو )(2286)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

( من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما كنفر 6551اهلل عنو, كأخرجو اإلماـ النسائي )معاكية رضي 
( 3683من أصحاب النبي صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم, رضي اهلل عنهم, كأخرجو ابن ماجو )

من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو. كضعف اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى حديث قبيصة في 
حح حديث معاكية كابن عمر رضي اهلل عنهما, كقاؿ في حديث أبي ىريرة سنن أبي داكد, كص

رضي اهلل عنو: "حسن صحيح", كما في صحيح السنن. كحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما 
(, 1112, 832كحديث معاكية رضي اهلل عنهما في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي برقم )

جرير ىو ابن عبد الحميد, ك مغيرة ىو ابن كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين, 
 مقسم.
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قاٍ اإلَاّ ايٛادعٞ زمح٘ اهلل يف ايصخٝح املطٓد حتت حدٜح  َعا١ٜٚ زضٞ 
 (: 1119اهلل عُٓٗا )

هذا ضمدي٧م ضمًـ, وهق َمٛمًقخ دم ايمٗمتؾ زمديمٝمؾ ومِم٥م ايمٛمٔمٝمامن زمـ زمُمغم 

 ايمتل دم ايمِمحٝمح.

 بني حهِ َٔ تهسزت َٓ٘ ايطسق١: 
سمٗمْمع ث٣مٞمٝم٥م دم ايميده ايمٝمٚمٛمك, هم١من هق سمٗمْمع  فإذا هق دم اظمرة إولم هم١مٞم

 ث٣ميمث٥م اطمتٙمػ أهؾ ايمٔمٙمؿ دم ذيمؽ: دم ايمرصمٙمف ايمٝمنى, هم١من هق 

رازمٔم٥م سمٗمْمع دم ايمأٞمف سمٗمْمع يده ايمٝمنى, هم١من هق همذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم 

 رصمٙمف ايمٝمٚمٛمك.

ٓ أومْمع "فمقم زمـ أِب ؿم٣ميم٤م رِض اهلل فمٛمف, ونمغمه: همٗمد وم٣مل:  ويروى فمـ

 ."مجٝمع أؿمراهمف ضمتك ُأضمٝمجف

 (:96981) دم َمِمٛمػ ازمـ أِب ؾمٝم٥ٌم زمرومؿو

ـْ َُمٕمِ وَم٣مَل:  َحك, وفَم ـْ َأِِب ايمّمُّ ـْ ََمٛمُِْمقٍر, فَم شَمٛم٣َم صَمِريٌر, فَم ـِ ضَمده غَمَة, فَم

: ىَم٣مَن فَمقِمٌّ  َٓ , وَم٣م ْٔمٌِلِّ ٣مِرُق َِمَراًرا », َيُٗمقُل: -رِض اهلل فمٛمف-ايمُمه ًه َق ايم إَِذا َهَ

ـَ  ْج ًِّ  ش.وُمْمَِٔم٦ْم َيُدُه َوِرصْمُٙمُف, شُمؿه إِْن فَم٣مَد اؽْمَتْقَدفْمُتُف ايم

 (:96981وأطمرج رمحف اهلل سمٔم٣ملم زمرومؿ )
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ـُ إؽِْماَمفمِ وَم٣مَل:  شَمٛم٣َم ضَم٣مسمُِؿ زْم ـْ َأزمِٝمِف, وَم٣مَل: ضَمده ـْ صَمْٔمَٖمٍر, فَم -ىَم٣مَن فَمقِمٌّ  "ٝمَؾ, فَم

٣مِرٍق َيًدا َوِرصْماًل, هَم١مَِذا ُأيِتَ زمِِف زَمْٔمَد  -رِض اهلل فمٛمف ًَ
َٓ َيِزيُد فَمعَم َأْن َيْٗمَْمَع يمِ

ُف »َذيمَِؽ, وَم٣مَل:  ُ٘مقا ىُمٙمه ًِ ـْ َأَْم
َر يمَِِماَلسمِِف, َويمَ٘مِ َٓ َيَتَْمٜمه ؽَْمَتِحل َأْن  َٕ ـِ إِِنِّ  فَم

ـْ زَمْٝم٦ِم اظم٣َْملِ  ٙمِِٚمكَم, َوَأْٞمِٖمُٗمقا فَمَٙمْٝمِف َِم ًْ  ش.اظمُْ

 (:96989وأطمرج رمحف اهلل سمٔم٣ملم زمرومؿ 

, وَم٣مَل:  وَم٣مَل: ْهِريِّ ـِ ايمزُّ , فَم َْوَزافِملُّ ْٕ ـِ ا ـُ ُيقُٞمَس, فَم ك زْم ًَ شَمٛم٣َم فِمٝم اْٞمَتَٜمك »ضَمده

٣مِرِق إلَِم ايمْ  -رِض اهلل فمٛمف-َأزُمق زَمْ٘مٍر  ًه صْمؾِ دِم وَمْْمِع ايم  ش.َٝمِد َوايمرِّ

 (: 96989وأطمرج رمحف اهلل سمٔم٣ملم زمرومؿ 

ـْ ََمْ٘مُحقٍل: وَم٣مَل:  ـِ صَم٣مزمٍِر, فَم ـِ َيِزيَد زْم ـِ زْم مْحَ ٌِْد ايمره ـْ فَم شَمٛم٣َم َأزُمق ُأؽَم٣مََم٥َم, فَم ضَمده

َق هَم٣موْمَْمُٔمقا َيَدُه, شُمؿه إِْن فَم٣مَد هَم٣موْمَْمُٔمقا», وَم٣مَل: -رِض اهلل فمٛمف-َأنه فُمَٚمَر   إَِذا َهَ

ـَ  ٣م َِم َتٛمِْجل هِبَ ًْ ٣م ايمْمهَٔم٣مَم, َوَي طُْمَرى َوَذُروُه َيْٟمىُمُؾ هِبَ ْٕ َٓ سَمْٗمَْمُٔمقا َيَدُه ا ِرصْمَٙمُف, َو

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ـِ اظمُْ قُه فَم ًُ ـِ اضْمٌِ  ., وهذا َمٛمٗمْمع شايْمَٕم٣مئِِط, َويَم٘مِ

 (: 440-2/439قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
٣مهمِِٔملُّ  قٌخ(. )َوَذىَمَر ايمُمه ًُ ٥ِم ََمٛمْ ًَ ٣مَِم  : َأنه ايْمَٗمْتَؾ دِم اخْلَ

 : ٣مهمِِٔملِّ ٌِْد ايْمػَمِّ دِم ىَماَلِم ايمُمه ـُ فَم  َٓ طِماَلَف همِٝمِف زَمكْمَ َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ. َوَزاَد ازْم

٣مِج:  ٓه »َأنه َٞم٣مؽِمَخُف ضَمِدي٧ُم َودِم ايمٛمهْجِؿ ايْمَقهه ٙمٍِؿ إ ًْ َٓ حَيِؾُّ َدُم اَْمِرٍئ َُم

َم. ش اَلٍث زم١ِمضِْمَدى شمَ   سَمَٗمده
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 : ٌِْد ايْمػَمِّ ـُ فَم ـْ فُمْثاَمَن َوفُمَٚمَر وَم٣مَل ازْم َوَهَذا َيُدلُّ فَمعَم َأنه ضِمَ٘م٣مَي٥َم َأِِب َُمِْمَٔم٤ٍم فَم

َٓ َأْصَؾ يَمُف. ُف ُيْٗمَتُؾ  ٌِْد ايْمَٔمِزيِز َأٞمه ـِ فَم  زْم

٣مئِلّ  ًَ َْرزَمعِ : »َوصَم٣مَء دِم ِرَواَي٥ِم ايمٛمه ْٕ ٥َم دِم  زَمْٔمَد وَمْْمِع وَمَقائِِٚمِف ا ًَ ٣مَِم َق اخْلَ شُمؿه َهَ

: ىَم٣مَن َرؽُمقُل -رِض اهلل فمٛمف-, هَمَٗم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -فَمْٜمِد َأِِب زَمْ٘مٍر 

َؿ  -اهللهِ  ـْ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َذا ضِمكَم وَم٣مَل: ُاوْمُتُٙمقُه شُمؿه َدهَمَٔمُف إلَم همِْتَٝم٥ٍم َِم َأفْمَٙمَؿ هِبَ

 ش. ٍش هَمَٗم٣مَل: ُاوْمُتُٙمقُه هَمَٗمَتُٙمقهُ وُمَريْ 

٣مئِّل:  ًَ ٣ٌَمِب ضَمِديًث٣م َصِحٝمًح٣م. وَم٣مَل ايمٛمه  َٓ َأفْمَٙمُؿ دِم َهَذا ايْم

ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ  َْرزَمَع سُمْٗمَْمُع دِم َواحْلَ ْٕ ٥ِم, َوَأنه وَمَقائَِٚمُف ا ًَ ٣مَِم ٣مِرِق دِم اخْلَ ًه فَمعَم وَمْتِؾ ايم

اِت.  َْرزَمِع اظمَْره ْٕ  ا

ُٔمقدٍ َوايْمَقاصمِ  ًْ ـِ ََم ُولَم إمْج٣َمفًم٣م, َووِمَراَءُة ازْم ْٕ وَم٥ِم ا ِ  -٤ُم وَمْْمُع ايْمَٝمِٚمكِم دِم ايمنه

ُف وَمَرَأ هَم٣موْمَْمُٔمقا َأْياَمهَناَُم. -رِض اهلل فمٛمف  َي٥ِم هَم١مِٞمه ْٔ مْج٣َمِل ا ٌَٝمِّٛم٥ٌَم إِلِ  اهـ َُم

ىَْمَثِر يمِِٖمْٔمِؾ ايمِمه َودِم ايمثه٣مٞمَِٝم٥ِم:  ْٕ ى فِمٛمَْد ا صْمُؾ ايْمُٝمْنَ رِض اهلل   -َح٣مزَم٥ِم ايمرِّ

 .-فمٛمٜمؿ

ـْ ايْمُٝمْٚمٛمَك.  ٣م َِم ى يمُِٗمْرهِبَ  َوفِمٛمَْد ؿَم٣مُوٍس ايْمَٝمُد ايْمُٝمْنَ

ى. َودِم ايمثه٣ميمَِث٥ِم:   َيُدُه ايمُْٝمْنَ

ازمَِٔم٥ِم:  ٣مهمِِٔملِّ َوََم٣ميمٍِؽ. َودِم ايمره  ِرصْمُٙمُف, َوَهَذا فِمٛمَْد ايمُمه
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ـْ ضَمِدي٧ِم َأِِب  اَروُمْْمٛمِلُّ َِم  -َأنه ايمٛمهٌِله : »-رِض اهلل فمٛمف-ُهَرْيَرَة َوَأطْمَرصَمُف ايمده

َؿ  َق »وَم٣مَل:  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه َق: هَم٣موْمَْمُٔمقا َيَدُه شُمؿه إْن َهَ ٣مِرِق إْن َهَ ًه دِم ايم

َق هَم٣موْمَْمُٔمقا ِرصْمَٙمفُ  َق هَم٣موْمَْمُٔمقا َيَدُه شُمؿه إْن َهَ  ش. هَم٣موْمَْمُٔمقا ِرصْمَٙمُف شُمؿه إْن َهَ

.َودِم   قا  إؽْمٛم٣َمِدِه ايْمَقاوِمِديُّ
 قاٍ أبٛ ستُد ضددٙ اهلل تعاىل: 

 وايمقاومدي ىمذاب, هم٣محلدي٧م َمقوقع.

 ثِ قاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة ََمْرهُمقفًم٣م.  ـْ َوصْمٍف آطَمَر فَم ٣مهمِِٔملُّ َِم  َوَأطْمَرصَمُف ايمُمه

ـْ  اَروُمْْمٛمِّل َٞمْحَقُه َِم اِِنُّ َوايمده ـِ ََم٣ميمٍِؽ َوإؽِْمٛم٣َمُدُه  َوَأطْمَرَج ايمْمهػَمَ فِمِْمَٚم٥َم زْم

 َؤِمٝمٌػ. 

ٛمَِٖمٝمه٥ُم هَمَٗم٣ميُمقا:... َوطَم٣ميَمَٖم٦ْم  ـْ ضَمِدي٧ِم  احْلَ ٌَْٝمَٜمِٗملُّ َِم ٌَُس دِم ايمثه٣ميمَِث٥ِم ظم٣َِم َرَواُه ايمْ حُيْ

ُف وَم٣مَل زَمْٔمَد َأْن وَمَْمَع ِرصْمَٙمُف َوَأسَمك زمِ  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -فَمقِمٍّ  زمَِٟميِّ  "ِف دِم ايمثه٣ميمَِث٥ِم: َأٞمه

ٍء َيْٟمىُمُؾ  ُح َوزمَِٟميِّ َرْ ًه ٍء َيَتَٚم ى شُمؿه وَم٣مَل:  "َرْ  "ظمَه٣م وِمٝمَؾ يَمُف: سُمْٗمَْمُع َيُدُه ايْمُٝمْنَ

َد دِم  زَمُف َوطُمٙمِّ ـْ اهللهِ, شُمؿه َضَ ؽَْمَتِحل َِم َٕ ٍء َيْٚمًِم؟ إِنِّ  َأوْمَْمُع ِرصْمَٙمُف؟ فَمعَم َأيِّ َرْ

ـِ  ْج ًِّ  ." ايم

َٓ ُيَٗم٣مِوُم ايمٛمُُِّمقَص, َوإِْن ىَم٣مَن اظمَْٛمُِْمقُص  يُمقَن: زمَِٟمنه َهَذا َرْأٌي  َوه ْٕ َوَأصَم٣مَب ا

طُْمَرى.  ْٕ َواَي٣مُت ا  قاهمِٝمِف َؤْمٌػ هَمَٗمْد فَم٣مَوَدسْمُف ايمرِّ
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 بٝإ املهإ اييت تكطع َٓ٘ ٜد ايطازم: 
 ايم٣ًمرق َمـ ايمرؽمغ. ومْمع يد أهؾ ايمٔمٙمؿ أن مجٜمقر

 اظمٖمِمؾ ايمذي يٖمِمؾ ايمٝمد فمـ ايم٣ًمفمد.هق وايمرؽمغ: 

 .وهذا ومقل زمٔمٝمد إلم أهن٣م سمٗمْمع َمـ اإلزمط,  ٜمؿوذه٤م زمٔمّم

٣مِرُق }يمٗمقل اهلل فمز وصمؾ: , ٣ميمِمحٝمح أهن٣م سمٗمْمع َمـ ايمرؽمغهم ًه َوايم

ـَ اهللهِ َواهللهُ فَمِزيٌز ضَم٘مِٝمؿٌ  ًٓ َِم ٣ٌَم َٞمَ٘م٣م ًَ اَم صَمَزاًء زماَِم ىَم ٣مِروَم٥ُم هَم٣موْمَْمُٔمقا َأْيِدهَيُ ًه  .{َوايم

 واهلل أفمٙمؿ .

  ********** 
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 ]باب حد الشارب وبيان المسكر[

ٌِ اْلُنِضِلِز]  [َباُب َحدِّ الشَّاِرِب َوَبَيا

 *******************************الشرح:

 بٝإ َا ٖٛ املطهس: 
اؽمؿ هم٣مفمؾ َمـ أؽم٘مر ايممماب همٜمق َمً٘مر, إذا صمٔمؾ ص٣مضمٌف اظمً٘مر: و

 ؽم٘مران, وايمً٘مران طمالف ايمِم٣مضمل. 

 هق اطمتالط ايمٔمٗمؾ.ايمً٘مر دم آصْمالح: و

 بٝإ تعسٜف ارتُس: 
اؽمؿ يم٘مؾ َم٣م طم٣مَمر ايمٔمٗمؾ ونمْم٣مه: َمـ َمٟمىمقل أو َممموب اخلٚمر: و

 وٞمحقُه٣م.

 بٝإ حكٝك١ ايطهس:
ايمً٘مر ايمذي ُي٤م زمف احلد هق ايمٙمذة وايمٛمُمقة ايمتل يٕمٝم٤م َمٔمٜم٣م ايمٔمٗمؾ و

 ايمذي حيِمؾ زمف ايمتٚمٝمٝمز, همال ئمٙمؿ ص٣مضمٌف َم٣م يٗمقل.

 يٗمقل طمرج فمـ ضمد ايمً٘مر. هم١مذا فمٙمؿ َم٣م

اَلَة َوَأْٞمُتْؿ ؽُمَ٘م٣مَرى ضَمتهك }وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  َٓ سَمْٗمَرزُمقا ايمِمه ـَ آََمٛمُقا  ٣م ايمهِذي َ َي٣م َأهيُّ

 [.49]ايمٛم٣ًمء:  {سَمْٔمَٙمُٚمقا ََم٣م سَمُٗمقيُمقنَ 

 بٝإ ضبب تط١ُٝ املطهس مخّسا:
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 ؽمٚمل اظمً٘مر َخًرا8 َٕمقر: 

 ٕهن٣م سُمٕمْمهك ضمتك سمدرك وسمٕمقم.إول: 

 ٕهن٣م سمًؼم ايمٔمٗمؾ وسمٕمْمٝمف.ايمث٣مِن: 

 ٕهن٣م خت٣مَمر ايمٔمٗمؾ وخت٣ميمْمف.ايمث٣ميم٧م: 

هم٣مخلٚمر سمرىم٦م, وَخرت ضمتك أدرىم٦م, شمؿ طم٣ميمْم٦م ايمٔمٗمؾ, شمؿ َخرسمف 

 وؽمؼمسمف ونمْمتف.

 بٝإ األصٌ يف حتسِٜ ارتُس ٖٛ: ايهتاب ٚايط١ٓ ٚاإلامجاع: 
 اخلٚمر ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م واإلمج٣مع:إصؾ دم حتريؿ و

 دم حتريؿ اخلٚمر:  ايمتدرج ٣منهمٗمد ىمأَم٣م ايم٘مت٣مب: 

ْٚمِر َواظمَْْٝمِنِ وُمْؾ همِٝمِٜماَم إشِْمٌؿ ىَمٌغٌِم َوََمٛم٣َمهمُِع }وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم :  ـِ اخْلَ َٟميُمقَٞمَؽ فَم ًْ َي

 ُ ٌَكمِّ َؽ ُي
َٟميُمقَٞمَؽ ََم٣مَذا ُيٛمِْٖمُٗمقَن وُمِؾ ايْمَٔمْٖمَق ىَمَذيمِ ًْ ـْ َٞمْٖمِٔمِٜماَم َوَي يمِٙمٛمه٣مِس َوإشِْمُٚمُٜماَم َأىْمػَمُ َِم

ُرونَ اهللهُ  ُ٘مْؿ سَمَتَٖم٘مه َي٣مِت يَمَٔمٙمه ْٔ  .{يَمُ٘مُؿ ا

يًغم َمٗم٣مزمؾ ايمير واإلشمؿ اظمؼمسم٤م فمعم  اخلٚمر ٞمٖمعزمكم اهلل دم هذه أي٥م أن 

 زمٝمٔمٜم٣م, وفمعم سمٔم٣مؿمٝمٜم٣م.

 شمؿ زمٔمد ذيمؽ ضمرم اهلل فمز وصمؾ ايمً٘مر دم ضم٣مل ايمِمالة وايمٔم٣ٌمدة.

َٓ سَمْٗمرَ }همٗم٣مل اهلل فمز وصمؾ :  ـَ آََمٛمُقا  ٣م ايمهِذي َ اَلَة َوَأْٞمُتْؿ ؽُمَ٘م٣مَرى َي٣م َأهيُّ زُمقا ايمِمه

ُٙمقا َوإِْن ىُمٛمُْتْؿ  ًِ ٓه فَم٣مزمِِري ؽَمٌِٝمٍؾ ضَمتهك سَمْٕمَت ٣ًٌم إِ َٓ صُمٛمُ ضَمتهك سَمْٔمَٙمُٚمقا ََم٣م سَمُٗمقيُمقَن َو
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٣مَء هَمَٙمْؿ  ًَ ُتُؿ ايمٛمِّ ًْ ََم َٓ ـَ ايْمَٕم٣مئِِط َأْو  ََمْرَى َأْو فَمعَم ؽَمَٖمٍر َأْو صَم٣مَء َأضَمٌد َِمٛمُْ٘مْؿ َِم

ُحقا زمُِقصُمقِهُ٘مْؿ َوَأْيِديُ٘مْؿ إِنه اهللهَ ىَم٣مَن ََتُِدوا  ًَ ٣ًٌم هَم٣مَْم ُٚمقا َصِٔمٝمًدا ؿَمٝمِّ ََم٣مًء هَمَتَٝمٚمه

ا نَمُٖمقًرا  .{فَمُٖمقًّ

ْدِريِّ ودم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  َمـ ضمدي٧م َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ

َؿ َْخُْْم٤ُم زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم,  رِض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمفِ  َوؽَمٙمه

ْٚمِر, َويَمَٔمؾه اهللَ ؽَمُٝمٛمِْزُل همِٝمَٜم٣م َأَْمًرا, »وَم٣مَل:  ُض زم٣ِمخْلَ ٣َم ايمٛمه٣مُس, إِنه اهللَ سَمَٔم٣ملَم ُئَمرِّ َي٣م َأهيُّ

ٌء هَمْٙمَٝمٌِْٔمُف َويمَْٝمٛمَْتِٖمْع زمِفِ  ـْ ىَم٣مَن فِمٛمَْدُه َِمٛمَْٜم٣م َرْ ٓه شهَمَٚم غًما ضَمتهك , وَم٣مَل: هَماَم يَمٌِثْٛم٣َم إِ ًِ َي

َؿ:  ـْ َأْدَرىَمْتُف َهِذِه »وَم٣مَل ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ْٚمَر, هَمَٚم َم اخْلَ إِنه اهللَ سَمَٔم٣ملَم ضَمره

َٓ َيٌِعْ  ْب, َو ٌء هَماَل َيمْمَ َي٥ُم َوفِمٛمَْدُه َِمٛمَْٜم٣م َرْ ْٔ ٌََؾ ايمٛمه٣مُس زماَِم ىَم٣مَن شا , وَم٣مَل: هَم٣مؽْمَتْٗم

َٖمُ٘مقَه٣مفِمٛمَْدُه َِمٛمْٜمَ  ًَ "٣م دِم ؿَمِريِؼ اظمَِْديٛم٥َِم هَم
(1)

. 

 شمؿ زمٔمد ذيمؽ أٞمزل اهلل فمز وصمؾ حتريؿ اخلٚمر واظمً٘مر فمعم ايمٔمٚمقم.

َْٞمَِم٣مُب }همٗم٣مل اهلل سمٔم٣ملم :  ْٕ ْٚمُر َواظمَْْٝمِنُ َوا اَم اخْلَ ـَ آََمٛمُقا إِٞمه ٣م ايمهِذي َ َي٣م َأهيُّ

ْٝمَْم٣مِن هَم٣مصْمتَ  ـْ فَمَٚمِؾ ايمُمه َْزُٓم ِرصْمٌس َِم ْٕ اَم ُيِريُد َوا ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقَن إِٞمه ٌُقُه يَمَٔمٙمه
ٛمِ

ـْ  ىُمْؿ فَم ْٚمِر َواظمَْْٝمِنِ َوَيُِمده ٌَْٕمَّم٣مَء دِم اخْلَ ْٝمَْم٣مُن َأْن ُيقوِمَع زَمْٝمٛمَُ٘مُؿ ايمَْٔمَداَوَة َوايْم ايمُمه

الِة هَمَٜمْؾ َأْٞمُتْؿ َُمٛمَْتُٜمقنَ  ـِ ايمِمه  .{ِذىْمِر اهللهِ َوفَم

 ػمى يمإلَم٣مم ايمٛم٣ًمئل رمحف اهلل: َم٣م صم٣مء دم ايمًٛمـ ايم٘مذيمؽ وىم٣من ؽم٤ٌم 

                                                           
 .(1688)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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ٌه٣مٍس رِض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل:  ـِ فَم ْٚمِر دِم وَمٌِٝمَٙمَتكْمِ »َمـ ضمدي٧م ازْم ِريُؿ اخْلَ َٞمَزَل حَتْ

ٌَْٔمٍض, هَمَٙمامه َصَحْقا  ٧ٌََم زَمْٔمُّمُٜمْؿ زمِ زُمقا ضَمتهك إَِذا هَنُِٙمقا فَم َْٞمَِم٣مِر, َذِ ْٕ ٣ٌَمئِِؾ ا ـْ وَم َِم

 َ ْٕ صُمُؾ َيَرى ا شَمَر زمَِقصْمِٜمِف َوزمَِرْأؽِمِف َوزمِٙمِْحَٝمتِِف هَمَٝمُٗمقُل: وَمْد هَمَٔمَؾ ِِب َهَذا َأطِمل صَمَٔمَؾ ايمره

ـُ  -
َواهللِ يَمْق ىَم٣مَن َرِبِّ َرُؤوهًم٣م َرضِمٝماًم ََم٣م  -َوىَم٣مُٞمقا إطِْمَقًة يَمْٝمَس دِم وُمُٙمقهِبِْؿ َوَٕم٣مئِ

, هَمَٟمْٞمَزَل  ـُ
َٕم٣مئِ ْٚمُر }اهلُل فَمزه َوصَمؾه  هَمَٔمَؾ ِِب َهَذا, هَمَقوَمَٔم٦ْم دِم وُمُٙمقهِبُِؿ ايمّمه اَم اخْلَ إِٞمه

[ هَمَٗم٣مَل 71]اظم٣مئدة:  {هَمَٜمْؾ َأْٞمُتْؿ َُمٛمَْتُٜمقنَ }[ إلَِم وَمْقيمِِف: 71]اظم٣مئدة:  {َواظمَْْٝمِنُ 

ـِ هُماَلٍن وُمتَِؾ َيْقَم زَمْدٍر, َوهُماَلٍن وُمتَِؾ َيْقَم ُأضُمٍد,  َٞم٣مٌس: ِهَل ِرصْمٌس َوِهَل دِم زَمْْم

٣مِت صُمٛم٣َمٌح همِٝماَم }زه َوصَمؾه هَمَٟمْٞمَزَل اهللُ فمَ  ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمه يَمْٝمَس فَمعَم ايمهِذي

٣مِت  ٣محِلَ َٗمْقا َوآََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمه ش [79]اظم٣مئدة:  {ؿَمِٔمُٚمقا إَِذا ََم٣م اسمه
(1)

. 

وىم٣من هذا ايمتدرج دم حتريؿ اخلٚمر رمح٥م َمـ اهلل فمز وصمؾ فمعم فم٣ٌمده 

ؾمؼ َمرة َمـ أول  مَ رِّ دوا فمعم ذزمف, ورزمام يمق ضُم اظم٠مَمٛمكم, ضمٝم٧م أهنؿ ومد افمت٣م

 . فمٙمٝمٜمؿ

 وأَم٣م َمـ ايمًٛم٥م: 

                                                           
, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي (11685)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو الكبرل  (1)

(, كقاؿ اإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى في الصحيح المسند من 525رحمو اهلل تعالى برقم )
(, 385ص 8(, كالبيهقي )ج123ص 2(:الحديث أخرجو الحاكم )ج88اب النزكؿ )صأسب

(, في مجمع الزكائد ركاه الطبراني كرجالو رجاؿ الصحيح. أما سند 18ص 8كقاؿ الهيثمي: )ج
 ابن جرير فرجالو رجاؿ الصحيح إال الحسين بن علي الصدائي كىو ثقة.



 

 

 

 ]باب حد الشارب وبيان المسكر[

 

[524] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 َم٣م صم٣مء دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ـِ فُمَٚمَر رِض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف  َمـ ضمدي٧م ازْم

٘مٍِر ضَمرَ »َوؽَمٙمهَؿ:  ًْ ٘مٍِر ََخٌْر, َوىُمؾُّ َُم ًْ ْٞمَٝم٣م ىُمؾُّ َُم ْٚمَر دِم ايمدُّ َب اخْلَ ـْ َذِ اٌم, َوََم

طِمَرةِ  ْٔ ٣م دِم ا هْبَ شهَماَمَت َوُهَق ُيْدَِمٛمَُٜم٣م مَلْ َيُت٤ْم, مَلْ َيمْمَ
 (1)

. 

ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهلُل ودم ايمِمحٝمحكم:  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رِض اهلل فمٛمٜم٣م, فَم

َؿ وَم٣مَل:  اٍب َأؽْمَ٘مَر هَمُٜمَق ضَم »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه شَرامٌ ىُمؾُّ َذَ
 (3)

. 

 وؽمتٟميت أضم٣مدي٧م ايم٣ٌمب دم حتريؿ اخلٚمر.

 هم٣مإلمج٣مع وم٣مئؿ فمعم حتريؿ اخلٚمر.وأَم٣م اإلمج٣مع: 

يمٔمٓمؿ  ومد يمٔمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ دم اخلٚمر فمممةو

 .طمْمره٣م وذه٣م 

ـِ ََم٣ميمٍِؽ ٖمل ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم َمـ ضمدي٧م َأَٞمِس زْم

ًة: » رِض اهلل فمٛمف وَم٣مَل: َؿ دِم اخَلْٚمِر فَممَمَ ـَ َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه يَمَٔم

                                                           
 .(3662)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)

 .(3661)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,323)خرجو اإلماـ البخارم في صحيحو أ (1)



 

 

 

 بيان المسكر[]باب حد الشارب و

 

[525] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

٣م, َوضَم٣مَِمَٙمَٜم٣م, َواظمَْحُٚمقيَم٥ُم إيَِمْٝمِف, َوؽَم٣موِمَٝمَٜم٣م,  َه٣م, َوؾَم٣مِرهَبَ َه٣م, َوَُمْٔمَتٌِمَ فَم٣مِسَ

اُة     يَمفُ  ٣م, َواظمُُْمؼَمَ ي ََلَ شَوزَم٣مئَِٔمَٜم٣م, َوآىمَِؾ شَمَٚمٛمَِٜم٣م, َواظُمُْمؼَمِ
 (1)

. 

 بٝإ عكٛب١ غازب ارتُس يف ايدٜٓا: 
 َمـ ذب اخلٚمر مل سمٗمٌؾ يمف صالة أرزمٔمكم يقًَم٣م.و

ـُ فُمَٚمَر ٖمل ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمؼمَمذي رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم ٌُْد اهللهِ زْم َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ:  َب اخَلْٚمَر »رِض اهلل فمٛمٜمام, وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ـْ َذِ مَلْ ََم

ٌَِؾ اهللهُ يَمُف  ٣ٌَمضًم٣م, هَم١مِْن سَم٣مَب سَم٣مَب اهللهُ فَمَٙمْٝمِف, هَم١مِْن فَم٣مَد مَلْ َيْٗم ٌَْؾ يَمُف َصاَلٌة َأْرزَمِٔمكَم َص سُمْٗم

ٌَِؾ اهللهُ يَمُف َصاَلًة  ْ َيْٗم ٣ٌَمضًم٣م, هَم١مِْن سَم٣مَب سَم٣مَب اهللهُ فَمَٙمْٝمِف, هَم١مِْن فَم٣مَد مَل َصاَلًة َأْرزَمِٔمكَم َص

ٌَِؾ اهللهُ يَمُف َصاَلًة َأْرزَمِٔمكَم َصٌَ  ازمَِٔم٥َم مَلْ َيْٗم ٣مضًم٣م, هَم١مِْن سَم٣مَب سَم٣مَب اهللهُ فَمَٙمْٝمِف, هَم١مِْن فَم٣مَد ايمره

٣ٌَملِ  ـْ هَنِْر اخَل ٣ٌَمضًم٣م, هَم١مِْن سَم٣مَب مَلْ َيُت٤ِم اهللهُ فَمَٙمْٝمِف, َوؽَمَٗم٣مُه َِم وِمٝمَؾ: َي٣م َأزَم٣م ش َأْرزَمِٔمكَم َص

: َوََم٣م هَنُْر اخلَ  ـِ مْحَ ٌِْد ايمره ـْ َصِديِد َأْهِؾ ايمٛمه٣مرِ فَم ش "٣ٌَمِل؟ وَم٣مَل: هَنٌْر َِم
 (3)

. 

 وهذه ايمٔمٗمقزم٥م زائدة فمعم إوم٣مَم٥م احلد إذا وصؾ أَمره إلم ايمًٙمْم٣من.

 بٝإ عكٛب١ غازب ارتُس يف اآلخس٠: 
 دم ايمِمحٝمحكم: 

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني 2281, كاإلماـ ابن ماجو )(1326)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (3)

(, 51رحمو اهلل تعالى في السنن. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
 حديث حسن. كقاؿ فيو: ىو 

(, كصححو اإلماـ 2288, كاإلماـ ابن ماجو في سننو )(1853)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)
 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. 
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ـِ فُمَٚمَر َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم: َأنه َرؽُمقَل اهللهِ َصعمه  ٌِْد اهللهِ زْم اهللُ فَمَٙمْٝمِف  َمـ ضمدي٧م فَم

َؿ وَم٣مَل:  ْ َيُت٤ْم َِمٛمَْٜم٣م, ضُمِرََمَٜم٣م دِم      »َوؽَمٙمه ْٞمَٝم٣م, شُمؿه مَل َب اخَلْٚمَر دِم ايمدُّ ـْ َذِ ََم

شأطِمَرةِ 
 (1)

. 

 بٝإ إٔ ارتُس تط٢ُ بأّ ارتبا٥ح: 
 دم ؽمٛمـ اإلَم٣مم ايمٛم٣ًمئل رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ـِ  ـِ زْم مْحَ ٌِْد ايمره ـِ فَم ـْ َأزمِٝمِف وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َمـ ؿمريؼ َأِِب زَمْ٘مِر زْم ٣مِرِث, فَم احْلَ

ُف ىَم٣مَن َرصُمٌؾ "فُمْثاَمَن َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف َيُٗمقُل:  ٣ٌَمئ٧ِِم, إِٞمه ٣َم ُأمُّ اخْلَ ْٚمَر هَم١مهِنه ٌُقا اخْلَ
اصْمَتٛمِ

٥ٌم, هَمَٟمْرؽَمَٙم٦ْم إيَِمْٝمِف صَم٣مِريَ  ٌهَد, هَمَٔمٙمَِٗمْتُف اَْمَرَأٌة نَمِقيه ٌَْٙمُ٘مْؿ سَمَٔم ـْ طَماَل وَم ه َتَٜم٣م, هَمَٗم٣ميَم٦ْم يَمُف: مِم

اَم َدطَمَؾ زَم٣مزًم٣م َأنْمَٙمَٗمْتُف  َٜم٣مَدِة, هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ ََمَع صَم٣مِرَيتَِٜم٣م هَمَْمِٖمَٗم٦ْم ىُمٙمه ٣م َٞمْدفُمقَك يمِٙمُمه إِٞمه

ُدوَٞمُف, ضَمتهك َأهْم٢َم إلَِم اَْمَرَأٍة َوِوٝمَئ٥ٍم فِمٛمَْدَه٣م نُماَلٌم َوزَم٣مؿمَِٝم٥ُم ََخٍْر, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: إِِنِّ َواهللهِ 

ْٚمَرِة ََم٣م َدفمَ  ـْ َهِذِه اخْلَ َب َِم , َأْو سَممْمَ ـْ َدفَمْقسُمَؽ يمَِتَٗمَع فَمقَمه
َٜم٣مَدِة, َويَم٘مِ ْقسُمَؽ يمِٙمُمه

َٗمْتُف ىَمْٟمؽًم٣م,  ًَ ْٚمِر ىَمْٟمؽًم٣م, هَم ـْ َهَذا اخْلَ ىَمْٟمؽًم٣م, َأْو سَمْٗمُتَؾ َهَذا ايْمُٕماَلَم, وَم٣مَل: هَم٣مؽْمِٗمٝمٛمِل َِم

٣َم وَم٣مَل: ِزيُدوِِن هَمَٙمْؿ َيِرْم ضَمتهك َووَمَع فَمٙمَ  ْٚمَر, هَم١مهِنه ٌُقا اخْلَ
ْٝمَٜم٣م, َووَمَتَؾ ايمٛمهْٖمَس, هَم٣مصْمَتٛمِ

٣م      ِرَج َأضَمُدُُهَ ٓه يَمُٝمقؾِمُؽ َأْن ُْخْ ْٚمِر إِ ياَمُن, َوإِْدََم٣مُن اخْلَ َتِٚمُع اإْلِ َٓ َُيْ َواهللهِ 

ٌَفُ  شَص٣مضِم
 (3)

. 

                                                           
 .(3662)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,6686)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

و اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح , كصحح(6555)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو  (1)
 كضعيف اإلماـ النسائي كقاؿ: صحيح موقوؼ.
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 بٝإ حهِ تعاطٞ ضا٥س املطهسات ٚاملددزات: 
 . َمـ اظمخدراتت, وٓ ٓ ُيقز سمٔم٣مؿمل أي َمـ اظمً٘مراو

ـِ فُمَٚمَر رِض اهلل ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم َمـ ضمدي٧م ازْم

٘مٍِر ََخٌْر, َوىُمؾُّ »فمٛمٜمام, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  ًْ ىُمؾُّ َُم

ْٞمَٝم٣م هَماَمَت َوهُ  ْٚمَر دِم ايمدُّ َب اخْلَ ـْ َذِ ٘مٍِر ضَمَراٌم, َوََم ًْ ٣م َُم هْبَ َق ُيْدَِمٛمَُٜم٣م مَلْ َيُت٤ْم, مَلْ َيمْمَ

طِمَرةِ  ْٔ شدِم ا
 (1)

. 

ـِ ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهلُل ودم ايمِمحٝمحكم:  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم رِض اهلل فمٛمٜم٣م, فَم

َؿ وَم٣مَل:  اٍب َأؽْمَ٘مَر هَمُٜمَق ضَمَرامٌ »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه شىُمؾُّ َذَ
 (3)

. 

دي٧م صَم٣مزمٍِر زمـ فمٌد اهلل َمـ ضمدم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: و

َٟمَل ايمٛمهٌِله »رِض اهلل فمٛمٜمام:  ًَ , هَم ـِ ـَ ايْمَٝمَٚم ـْ صَمْٝمَُم٣مَن, َوصَمْٝمَُم٣مُن َِم َأنه َرصُماًل وَمِدَم َِم

َرِة, ُيَٗم٣مُل يَمُف: اظمِْْزُر,  ـَ ايمذُّ زُمقَٞمُف زمَِٟمْرِوِٜمْؿ َِم اٍب َيمْمَ ـْ َذَ َؿ فَم َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َؿ:  هَمَٗم٣مَل ايمٛمهٌِلُّ  ٘مٌِر ُهَق؟»َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًْ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ, وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل ش َأَو َُم

ـْ »َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ:  ٘مٍِر ضَمَراٌم, إِنه فَمعَم اهللِ فَمزه َوصَمؾه فَمْٜمًدا ظمَِ ًْ ىُمؾُّ َُم

                                                           
 .(3662)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(3661)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,323)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)
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٣ٌَملِ  ـْ ؿمِٝمٛم٥َِم اخْلَ ِٗمَٝمُف َِم ًْ ٘مَِر َأْن َي ًْ ُب اظمُْ وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, َوََم٣م ؿمِٝمٛم٥َُم ش َيمْمَ

٣ٌَمِل؟ وَم٣مَل:  شفُمَِم٣مَرُة َأْهِؾ ايمٛمه٣مرِ »َأْو ش فَمَرُق َأْهِؾ ايمٛمه٣مرِ »اخْلَ
 (1)

. 

 بٝإ إٔ َا أضهس نجري٠ فكًًٝ٘ حساّ: 
 صم٣مء دم ؽمٛمـ اإلَم٣مم أِب داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

ٌِْد اهللهِ رِض اهلل فمٛمٜم ـِ فَم ام, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ َصعمه َمـ ضمدي٧م صَم٣مزمِِر زْم

َؿ:  شََم٣م َأؽْمَ٘مَر ىَمثغُِمُه, هَمَٗمٙمِٝمُٙمُف ضَمَرامٌ »اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه
 (3)

. 

 بٝإ حهِ ايتداٟٚ بارتُس: 
 ٓ ُيقز ايمتداوي زم٣مخلٚمر.و

 ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

ـَ  , َأنه ؿَم٣مِرَق زْم َِملِّ ْيَ ْٔمِٖمله رِض اهلل فم َمـ ؿمريؼ َوائٍِؾ احْلَ ٛمف, ؽُمَقْيٍد اجْلُ

ْٚمِر, هَمٛمََٜم٣مُه  ـِ اخْلَ َؿ فَم َأْن َيِْمٛمََٔمَٜم٣م,  -َأْو ىَمِرَه  -ؽَمَٟمَل ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َواِء, هَمَٗم٣مَل:  اَم َأْصٛمَُٔمَٜم٣م يمِٙمده ُف يَمْٝمَس زمَِدَواٍء, َويَم٘مِٛمهُف َداءٌ »هَمَٗم٣مَل: إِٞمه شإِٞمه
 (2)

. 

 يمًٛمـ ايم٘مػمى يمٙمٌٝمٜمٗمل رمحف اهلل سمٔم٣ملم: ودم ا

                                                           
 .(3663)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

(, كقاؿ عقبو: كىًفي البىاًب 1856, كالترمذم في سننو )(2581)في سننو أخرجو اإلماـ أبو داكد  (3)
, كىخىوَّاًت ْبًن جيبػىْيرو رضي اهلل عنهم. كقاؿ اإلماـ  عىْن سىْعدو, كىعىاًئشىةى, كىعىْبًد اللًَّو ْبًن عىْمروك, كىاْبًن عيمىرى

 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف أبي داكد: حسن صحيح.

 .(1282)رجو اإلماـ مسلم في صحيحو أخ (1)
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ـِ ايمٛمهٌِلِّ   -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َمـ ضمدي٧م ُأمِّ ؽَمَٙمَٚم٥َم َرِِضَ اهللهُ فَمٛمَْٜم٣م, فَم

َم فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ »وَم٣مَل:  ْ َُئَْمْؾ ؾِمَٖم٣مَءىُمْؿ همِٝماَم ضَمره شإِنه اهللهَ مَل
 (1)

 , ٌَْٝمَٜمِٗملُّ . َأطْمَرصَمُف ايْم

ٌه٣منَ  ـُ ضِم َحُف ازْم  . َوَصحه

 بٝإ أْٛاع ارتُس:
اخلٚمر َم٣م طم٣مَمر ايمٔمٗمؾ ونمْم٣مه: َمـ َمٟمىمقل أو َممموب أو َمُمٚمقم, ؽمقاء 

ذ َمـ ايمتٚمر أو ايمٔمٛم٤م أو ايمٔمًؾ أو احلٛمْم٥م أو ايمُمٔمغم أو نمغمه٣م َمـ  اختُّ

 ايمٛم٣ٌمسم٣مت واظمرىم٣ٌمت ايم٘مٝمٚمٝم٣مئٝم٥م اظمخدرة.

ـِ فُمَٚمَر َرِِضَ اهلُل فَمٛمُْٜمام وَم٣مَل: وَم٣مَم فُمَٚمُر فَمعَم اظمِ هم ـِ ازْم , هَمَٗم٣مَل: َٔم ٣م زَمْٔمُد, »ْٛمػَمِ أَمه

ِٔمغِم,  ِؾ َواحِلٛمَْْم٥ِم َوايمُمه ًَ ٥ٍم: ايمِٔمٛم٤َِم َوايمتهْٚمِر َوايمَٔم ًَ ـْ ََخْ ِريُؿ اخَلْٚمِر َوِهَل َِم َٞمَزَل حَتْ

 . َمتٖمؼ فمٙمٝمف.ش َواخَلْٚمُر ََم٣م طَم٣مََمَر ايمَٔمْٗمَؾ 

                                                           
(, كلو شاىد 1221(, كابن حباف )12582ركاه البيهقي في سننو الكبرل )الحديث حسن.  (3)

صحيح موقوؼ على ابن مسعود رضي اهلل عنو أخرجو اإلماـ البخارم معلقنا في صحيحو 
(: كىذا 1522) (, قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في الصحيحة تحت حديث رقم8/116)

إسناد رجالو كلهم ثقات معركفوف غير حساف بن مخارؽ, فهو مستور لم يوثقو أحد غير ابن 
حباف. كيشهد لو أيضا حديث " نهى عن الدكاء الخبيث ". كىو مخرج في " المشكاة " 

 - 2812( كالطبراني في " الكبير " )3 - 1/  15(. كأخرج أحمد أيضا )ؽ 2622)
ود موقوفا عليو: " إف اهلل لم يجعل شفاءكم فيما حـر عليكم ". كإسناده ( عن ابن مسع2818

 فتح( كصححو الحافظ ابن حجر. – 56 /. 16صحيح, كعلقو البخارم بصيغة الجـز )
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ـْ فَم٣مئَُِم٥َم َرِِضَ اهللُ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميم٦ْم: ؽُمئَِؾ َرؽُمقُل اهللِ  صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َوفَم

زُمقَٞمُف, هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ  - ـِ َيمْمَ ِؾ, َوىَم٣مَن أْهُؾ ايمَٝمَٚم ًَ ـِ ايمٌِْتِع, َوُهَق َٞمٌِٝمُذ ايمَٔم  -فَم

اٍب أؽْمَ٘مَر هَمُٜمَق ضَمَرامٌ : »-صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ   َمتٖمؼ فمٙمٝمف.ش. ىُمؾُّ َذَ

 بٝإ ثبٛت حد ارتُس:
 ر:قيث٦ٌم ضمد اخلٚمر زمٟمَم

 ن زمٟمٞمف ذب اخلٚمر.إومرار اإلٞم٣ًمإول: 

 ؾمٜم٣مدة ؾم٣مهديـ فمديمكم.ايمث٣مِن: 

 وذىمر زمٔمّمٜمؿ ايمُمٌٜم٥م.ايمث٣ميم٧م: 

 وهل أٞمقاع: 

 إَم٣م أن يتٗمٝمٟم َمع رائح٥م اخلٚمر.إول: 

 وأن ي٘مقن ؽم٘مران, شمٚمؾ.ايمث٣مِن: 

 . أن يزول فمٗمٙمف, همٝمِمٌح ىم٣مظمجٛمقن: دم همٔمٙمف, وومقيمفوو٣مزمط ايمً٘مر: 

 ذاؤه, وٓ أي مل يث٦ٌم زمٝمٔمف, وٓ ؿمالومف, وٓوإذا ص٣مر ىم٣مظمجٛمقن: 

 سمٌمف َمـ سمٌمهم٣مسمف.

 بٝإ َكداز حد ارتُس:
ـِ ََم٣ميمٍِؽ َرِِضَ اهللُ فَمٛمُْف:  ـْ َأَٞمِس زْم ُأيِتَ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأّن ايمٛمٌِّّل »فَم

, َٞمْحَق َأْرزَمِٔمكمَ  َب اخَلْٚمَر, هَمَجَٙمَدُه زمَِجِريَدسَمكْمِ  . أطمرصمف َمًٙمؿ.ش زمَِرصُمٍؾ وَمْد َذِ
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ـْ أَٞمٍس َرِِضَ  صَمَٙمَد ذِم  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َأنه َٞمٌِكه اهلِل »اهلُل فَمٛمُْف:  َوفَم

اخَلْٚمِر زم٣ِمجَلِريِد َوايمٛمَِّٔم٣مِل, شُمؿه صَمَٙمَد َأزُمق زَمْ٘مٍر َأْرزَمِٔمكَم. هَمَٙمامه ىَم٣مَن فُمَٚمُر َوَدَٞم٣م ايمٛمه٣مُس 

يِػ َوايمُٗمَرى, وَم٣مَل: ََم٣م سَمَرْوَن ذِم صَمٙمِد اخَلْٚمِر؟ هَمَٗم٣مَل  ـَ ايمرِّ ـُ  َِم ـِ زْم مْحَ ٌُْدايمره فَم

َٔمَٙمَٜم٣م ىَمَٟمطَمػِّ احُلُدوِد. وَم٣مَل: هَمَجَٙمَد فُمَٚمُر شَماَمٞمكِمَ   َمتٖمؼ فمٙمٝمف. ش فَمْقٍف: َأَرى َأْن ََتْ

 بٝإ غسٚط إقا١َ حد ارتُس:
 يُمؼمط إلوم٣مَم٥م ضمد اخلٚمر َم٣م يقم:

 . ايمٌٙمقغإول: 

 .  ايمٔمٗمؾايمث٣مِن: 

 . آطمتٝم٣مرايمث٣ميم٧م: 

ال ضمد فمعم اجل٣مهؾ زمح٘مؿ ايمتحريؿ, أو زمٟمن َم٣م ايمٔمٙمؿ زمٟمٞمف َخر, همايمرازمع: 

 ذزمف هق َخر, أو َمً٘مر.

 بٝإ حهِ املددزات:
اظمخدرات: َمقاد َمرىم٥ٌم سمٖمًد اجلًؿ, وسمقرشمف اخلدر وايمٖمتقر, وسم٠مشمر و

 فمعم ايمٔمٗمؾ زم٣ميمتٕمْمٝم٥م أو اإلزايم٥م.

واظمخدرات داء فمّم٣مل سم٤ًٌم ايمممور وإَمراض اظمٜمٙم٘م٥م, همٝمحرم 

 ٣م, وايمتج٣مرة همٝمٜم٣م8 يمٔمٓمٝمؿ ضره٣م وإشمٚمٜم٣م.سمٔم٣مؿمٝمٜم٣م, وهتريٌٜم٣م, وسمروُيٜم
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شْمِؿ }وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  َٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم اإْلِ َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتهْٗمَقى َو

 [.9]اظم٣مئدة:  {َوايْمُٔمْدَواِن َواسمهُٗمقا اهللهَ إِنه اهللهَ ؾَمِديُد ايْمِٔمَٗم٣مِب 

و يت٣مصمر دم اظمخدرات ُي٤م فمعم إَم٣مم اظمًٙمٚمكم فمٗمقزم٥م ىمؾ َمـ يتٔم٣مؿمك أو

 حيٗمؼ اظمِمٙمح٥م, ويدهمع اظمٖمًدة َمـ ؽمجـ, أو صمٙمد, أو ومتؾ, أو نمراَم٥م. زمام

وذيمؽ خلْمره٣م ايمٔمٓمٝمؿ, وذه٣م اظمًتْمغم, ومْمٔم٣ًم يمدازمر ايممم وايمٖم٣ًمد, 

 وضمٖمٓم٣ًم يمألٞمٖمس وإَمقال وإفمراض وايمٔمٗمقل.

 اظمخدرات أٞمقاع َمتٔمددة, وىمٙمٜم٣م سمٕمْمل ايمٔمٗمؾ, وسمٖمًد اجلًؿ.و

 ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمير اظم٠مىمد احلِمقل. وىمٙمٜم٣م حمرَم٥م8

 وَمـ أؾمٜمر أٞمقاع اظمخدرات:

احلُمٝمش, وإهمٝمقن, وايم٘مقىم٣ميكم, واظمقرهمكم, وايمػمش, وٞمحق ذيمؽ مم٣م 

 1يٕمْمل ايمٔمٗمؾ, وْخدر ايمٌدن, ويقرث ايمٖمتقر وايم٘مًؾ, ويٖمًد اجلًؿ.

  ********** 

 

 

 

 

                                                           
1

 (.111-1/162: )اإلسالمً الفقه موسوعة من واختصار بزٌادة انتهى 
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 ]بيان مقدار حد الخمر[

ـْ ) – 1969 ـِ ََم٣ميمٍِؽ فَم صعم اهلل فمٙمٝمف  -َأنه ايمٛمهٌِله »ِض اهلل فمٛمف: ر -َأَٞمِس زْم

ْٚمَر, هَمَجَٙمَدُه زمَِجِريَدسَمكْمِ َٞمْحَق َأْرزَمِٔمكَم. وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  َب اخْلَ َأسَمك زمَِرصُمٍؾ وَمْد َذِ

ـُ فَمْقٍف  ـِ زْم مْحَ ٌُْد ايمره -َوهَمَٔمَٙمُف َأزُمق زَمْ٘مٍر, هَمَٙمامه ىَم٣مَن فُمَٚمُر اؽْمَتَُم٣مَر ايمٛمه٣مَس, هَمَٗم٣مَل فَم

ُدوِد شَماَمُٞمقَن, هَمَٟمََمَر زمِِف فُمَٚمرُ - اهلل فمٛمفرِض ش: َأطَمػه احْلُ
 (1)

 (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـْ ) – 1964 ٙمٍِؿ: فَم ًْ ٥ٌََم »: -رِض اهلل فمٛمف  -فَمقِمٍّ َوظمُِ ـِ فَمَٗم ٥ِم ايْمَقيمِٝمِد زْم دِم وِمِمه

ْرزَمِٔمكَم, َوفُمَٚمُر َأْرزَمِٔمكَم, َوَأزُمق زَمْ٘مٍر أَ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -صَمَٙمَد ايمٛمهٌِلُّ  -

ِدي٧ِم: َأنه َرصُماًل ؾَمِٜمَد فَمَٙمْٝمِف  -شَماَمٞمكَِم, َوىُمؾٌّ ؽُمٛمه٥ٌم, َوَهَذا َأضَم٤مُّ  . َودِم َهَذا احْلَ إرَِمه

ْٚمَر, هَمَٗم٣مَل فُمْثاَمُن  ُف َرآُه َيَتَٗمٝمهْٟم اخْلَ ْ َيَتَٗمٝمهْٟمَه٣م ضَمتهك      -رِض اهلل فمٛمف-َأٞمه ُف مَل : إِٞمه

٣م هَبَ شَذِ
 (3)

). 

ـْ ) – 1966 ـِ ايمٛمهٌِلِّ  -رِض اهلل فمٛمف  -َُمَٔم٣مِوَي٥َم َوفَم صعم اهلل فمٙمٝمف  -فَم

ْٚمِر:  -وؽمٙمؿ  ُف وَم٣مَل دِم ؾَم٣مِرِب اخْلَ َب »َأٞمه َب هَم٣مصْمٙمُِدوُه, شُمؿه إَِذا َذِ إَِذا َذِ

                                                           
(, كاللفظ 1865ي صحيحو )(, كاإلماـ مسلم ف5882أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

كليس كما ذكرىا الحافظ, كلتوجيو ذلك انظر « أخف الحدكد ثمانوف»الركاية: «: تنبيو»لمسلم. 
 «.الفتح»

 (.1868أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (3)
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َب ايمثه٣ميمَِث٥ِم هَم٣مصْمٙمُِدوُه, شُمؿه إَِذا  ازمَِٔم٥ِم ]ايمثه٣مٞمَِٝم٥ِم[ هَم٣مصْمٙمُِدوُه, شُمؿه إَِذا َذِ َب ايمره َذِ

زُمقا فُمٛمَُٗمفُ  شهَم٣مْضِ
(1)

َْرزَمَٔم٥ُم.  ْٕ  . َأطْمَرصَمُف َأمْحَُد َوَهَذا يَمْٖمُٓمُف, َوا

ـْ  حًي٣م فَم قٌخ, َوَأطْمَرَج َذيمَِؽ َأزُمق َداُوَد َسِ ًُ ُف ََمٛمْ َِمِذيُّ ََم٣م َيُدلُّ فَمعَم َأٞمه ْ َوَذىَمَر ايمؼمِّ

.) ْهِريِّ  ايمزُّ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ َكداز حد ارتُس.

ايمث٣مزم٦م فمـ ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ أٞمف صمٙمد زم٣مجلريد و

 .زمٕمغم سمٗمدير  وزم٣ميمٛمٔم٣مل

 ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

ـِ احَل٣مِرِث رِض اهلل فمٛمف:  ٥ٌََم زْم ٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َأنه ايمٛمه »َمـ ضمدي٧م فُمْٗم

ـْ دِم  ـِ ُٞمَٔمْٝماَمَن, َوُهَق ؽَمْ٘مَراُن, هَمَُمؼه فَمَٙمْٝمِف, َوَأََمَر ََم َؿ ُأيِتَ زمِٛمَُٔمْٝماَمَن, َأْو زم٣ِمزْم َوؽَمٙمه

زَمفُ  ـْ َضَ ِريِد َوايمٛمَِّٔم٣مِل, َوىُمٛم٦ُْم همِٝمَٚم زُمقُه زم٣ِمجْلَ زُمقُه, هَمَيَ ٌَْٝم٦ِم َأْن َيْيِ شايم
(3)

. 

 اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري رمحف اهلل سمٔم٣ملم: دم صحٝمح  زمٛمحقه٣مء صمو

َؿ زمَِرصُمٍؾ  َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف ُأيِتَ ايمٛمهٌِلُّ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َب, وَم٣مَل:  زُمقهُ »وَمْد َذِ ٣مِرُب -رِض اهلل فمٛمف-وَم٣مَل َأزُمق ُهَرْيَرَة ش اْضِ : هَمِٚمٛمه٣م ايمّمه

                                                           
(, 2283, كأبو داكد )«الكبرل»(, كالنسائي في 161ك  25/ 2ركاه أحمد )الحديث صحيح.  (1)

 (.3682ابن ماجو )(, ك 1222كالترمذم )

 .(5886)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)
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٣مِرُب زمِ  َف, وَم٣مَل زَمْٔمُض ايمَٗمْقِم: زمَِٝمِدِه, َوايمّمه ٣مِرُب زمَِثْقزمِِف, هَمَٙمامه اْٞمٌَمَ ٛمَْٔمٙمِِف, َوايمّمه

ٝمَْْم٣منَ »َأطْمَزاَك اهللهُ, وَم٣مَل:  شَٓ سَمُٗمقيُمقا َهَ٘مَذا, َٓ سُمِٔمٝمٛمُقا فَمَٙمْٝمِف ايمُمه
(1)

. 

 صمٙمد زمجريدسمكم ٞمحق َمـ أرزمٔمكم . طودم ضمدي٧م ايم٣ٌمب أٞمف 

 همتحٚمؾ إضم٣مدي٧م فمعم أَمريـ: 

إَم٣م أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىم٣من ُيٙمد زمدون ل: إَمر إو

 . ضمًدا ٓد, وهذا يدل فمعم أٞمف ىم٣من ُيٙمد سمٔمزيًرا, يدحتأن 

أٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىم٣من دم زمٔمض اظمرات ُيٙمد إَمر ايمث٣مِن: 

 وهذا يدل فمعم ضمده أرزمٔمكم صمٙمدة., أرزمٔمكم

 .  فمٛمف دم طمالهمتفر ايمِمديؼ رِض اهللوسمٌٔمف فمعم ذيمؽ أزمق زم٘م

وأَم٣م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رِض اهلل فمٛمف همٗمد ىم٣من ُيٙمد أرزمٔمكم دم أول أَمره, 

رأى أن ايمٛم٣مس ومد أىمثروا َمـ ايمممب, اؽمتُم٣مر ايمِمح٣مزم٥م رِض اهلل  ضمكمو

فمٛمٜمؿ, همٟمؾم٣مر فمٙمٝمف فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف رِض اهلل فمٛمف زمٟمن أطمػ احلدود 

 . شمامٞمكم, همجٙمد فمٚمر رِض اهلل فمٛمف زمثامٞمكم

ى أن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ مل حيد ؾم٣مرب اخلٚمر, وىمٟمٞمف رأ

 وإٞمام فمزره.

                                                           
 .(5888)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ْخ٣ميمػ أَمر ايمٛمٌل صعم اهلل أن وإٓ َم٣م ىم٣من فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رِض اهلل فمٛمف 

ـُ  ضُمَّمكْمُ فمـ ويمذيمؽ أطمرج َمًٙمؿ فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ,   َأزُمق اظمُْٛمِْذرِ  زْم

ـَ  فُمْثاَمنَ  ؾَمِٜمْدُت : وَم٣مَل  ؽَم٣مؽَم٣مَن, ٣منَ  زْم ٌَْح  َصعمه  وَمْد  زم٣ِميْمَقيمِٝمدِ  َوُأيِتَ  فَمٖمه , ايمِمُّ  َرىْمَٔمَتكْمِ

٣م َرصُماَلنِ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَُمِٜمَد  َأِزيُدىُمْؿ,: وَم٣مَل  شُمؿه  فُ  مُحَْرانُ  َأضَمُدُُهَ َب  َأٞمه ْٚمَر, َذِ  َوؾَمِٜمَد  اخْلَ

فُ  آطَمرُ  فُ : فُمْثاَمنُ  هَمَٗم٣مَل  َيَتَٗمٝمهُٟم, َرآهُ  َأٞمه ْ  إِٞمه , َي٣م: هَمَٗم٣مَل  هَب٣َم,َذِ  ضَمتهك َيَتَٗمٝمهٟمْ  مَل  وُمؿْ  فَمقِمُّ

ـُ  َي٣م وُمؿْ : فَمقِمٌّ  هَمَٗم٣مَل  هَم٣مصْمٙمِْدُه, ًَ ـُ  هَمَٗم٣مَل  هَم٣مصْمٙمِْدُه, ضَم ًَ َه٣م َولِّ : احْلَ ـْ  ضَم٣مره  سَمَقلمه  ََم

َه٣م, فُ  وَم٣مره ٌَْد  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  فَمَٙمْٝمِف, َوصَمَد  هَمَ٘مَٟمٞمه ـَ  اهللِ فَم  هَمَجَٙمَدهُ  هَم٣مصْمٙمِْدُه, وُمؿْ  صَمْٔمَٖمرٍ  زْم

ْؽ,: هَمَٗم٣مَل  َأْرزَمِٔمكَم, زَمَٙمغَ  ضَمتهك َئُمدُّ  فَمقِمٌّ وَ  ًِ  اهللُ  َصعمه  ايمٛمهٌِلُّ  صَمَٙمَد : »وَم٣مَل  شُمؿه  َأَْم

 ؽُمٛمه٥ٌم, َوىُمؾٌّ  " شَماَمٞمكَِم, َوفُمَٚمرُ  َأْرزَمِٔمكَم, زَمْ٘مرٍ  َأزُمق َوصَمَٙمَد  ,شَأْرزَمِٔمكمَ  َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ 

 .إرَِمه  َأضَم٤مُّ  َوَهَذا

 (: 445-2/441اْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓع
ُِس: َِِكَداز َحّد َغاِزب اِيَد  بٝإ 

َٟميَم٥ُم ايمثه٣مٞمَِٝم٥ُم(:  ًْ  وَمْقيُمُف )هَمَجَٙمَدُه زمَِجِريَدسَمكْمِ َٞمْحَق َأْرزَمِٔمكَم(. )اظمَْ

مْج٣َمعَ  فيُ: فَمك همِٝمِف اإْلِ ْٚمِر, َواده دِّ فَمعَم ؾَم٣مِرِب اخْلَ ٌُقِت احْلَ  . َديمِٝمٌؾ فَمعَم شُم

ٓه َوُٞمقِزَع دِم َدفْمَقاُه8  َٓ َُي٤ُِم همِٝمِف إ ُف  ـْ َأْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ َأٞمه ـْ ؿَم٣مئَِٖم٥ٍم َِم ُف وَمْد ُٞمِٗمَؾ فَم َٞمه ِٕ

ُف  َٞمه ِٕ َؿ  -ايمتهْٔمِزيُر8  ٦ٌََم فَمٛمُْف  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه اَم شَم ٍ َوإِٞمه
مَلْ ُيٛمَصه فَمعَم ضَمدٍّ َُمَٔمكمه

ُب اظمُْ  ْ  ْْمَٙمُؼ. ايميه
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ِريِد َوُهَق ؽَمَٔمُػ ايمٛمهْخِؾ. وفيُ:  ْٙمُد زم٣ِمجْلَ ُف َيُ٘مقُن اجْلَ  َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه

ِريَدِة:  ْٙمُد زم٣ِمجْلَ ُ اجْلَ  َووَمْد اطْمَتَٙمَػ ايْمُٔمَٙماَمُء َهْؾ َيَتَٔمكمه

ِريِد َوَُيُ  ْٙمِد زم٣ِميْمُٔمقِد نَمغْمِ اجْلَ ٣م صَمَقاُز اجْلَ وْمتَِِم٣مُر فَمعَم شَماَلشَم٥ِم َأوْمَقاٍل َأوْمَرهُبَ ِٓ قُز ا

ـِ َوايمٛمَِّٔم٣مِل.  ِب زم٣ِميْمَٝمَدْي ْ  فَمعَم ايميه

ٙمٍِؿ:  ًْ ِح َُم ِريِد َوايمٛمَِّٔم٣مِل َوَأؿْمَراِف وَم٣مَل دِم َذْ ىْمتَِٖم٣مِء زم٣ِمجْلَ ِٓ ُٔمقا فَمعَم ا َأمْجَ

ْقِط.  ًه ََصحُّ صَمَقاُزُه زم٣ِميم ْٕ  ايمثَِّٝم٣مِب, شُمؿه وَم٣مَل: َوا

َط َووَم٣مَل اظمَُِْمٛمُِّػ:  ـَ َوَأؿْمَراَف سَمَقؽمه ِدي ْقَط يمِْٙمُٚمَتَٚمرِّ ًه َ ايم ـَ هَمَٔمكمه ِري زَمْٔمُض اظمَُْتَٟمطمِّ

٤ِم ََم٣م َيٙمِٝمُؼ هِبِْؿ.  ًَ ـْ فَمَداُهْؿ زمَِح َٔمَٖم٣مِء َوََم  ايمثَِّٝم٣مِب َوايمٛمَِّٔم٣مَل يمِٙمّمُّ

ٌَْٝمَٜمِٗملُّ َوَأمْحَ  ِدي٧ِم )َٞمْحَق َأْرزَمِٔمكَم( ََم٣م َأطْمَرصَمُف ايْم َ وَمْقيُمُف دِم احْلَ ُد زمَِٙمْٖمِظ: َووَمْد فَمكمه

ِريَدِة َوايمٛمَِّٔم٣ملِ » ـَ َرصُماًل هَمَجَٙمَدُه ىُمؾُّ َواضِمٍد صَمْٙمَدسَمكْمِ زم٣ِمجْلَ ي ـْ فِممْمِ ٣ًٌم َِم  ش.هَمَٟمََمَر وَمِري

زَم٣مِت وَم٣مَل اظمَُِْمٛمُِّػ:  َ َٙم٥َم ايميه ٌِِف, َوَأنه مُجْ َوَهَذا َُيَْٚمُع ََم٣م ُاطْمُتٙمَِػ همِٝمِف فَمعَم سَمَُمٔمُّ

 َٓ ُف صَمَٙمَدُه زمَِجِريَدسَمكْمِ َأْرزَمِٔمكَم. ىَم٣مَٞم٦ْم َأْرزَمِٔمكَم   اهـ  َأٞمه

  ********** 
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]بيان تحريم ضرب الوجوه عند إقامة الحدود على 

 أصحابها وفي غير ذلك[

ـْ ) – 1968 صعم  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  -َأِِب ُهَرْيَرَة  َوفَم

َب َأضَمُدىمُ »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  شْؿ هَمْٙمَٝمتهِؼ ايْمَقصْمفَ إَِذا َضَ
 (1)

 ِف(.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمٝمْ 

 *******************************الشرح:

 يف حاٍضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ حتسِٜ ضسب ايٛد٘ 
 إقا١َ اذتدٚد.

َمـ ضمدي٧م َأِِب دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم:  احلدي٧م سمتٚم٥م و

َؿ, وَم٣مَل:  ُهَرْيَرَة رِض اهلل فمٛمف, إَِذا »وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

شوَم٣مسَمَؾ َأضَمُدىُمْؿ َأطَم٣مُه, هَمْٙمَٝمْجَتٛم٤ِِم ايْمَقصْمَف, هَم١مِنه اهللَ طَمَٙمَؼ آَدَم فَمعَم ُصقَرسمِفِ 
 (3)

. 

 إشم٣ٌمت صٖم٥م ايمِمقرة هلل فمز وصمؾ. ٚاذتدٜح فٝ٘:

: سمُمٌٝمف, وٓ متثٝمؾ, وٓ وهل صٖم٥م سمٙمٝمؼ زمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم, َمـ نمغم

 حتريػ, وٓ سمٔمْمٝمؾ, وٓ سم٘مٝمٝمػ.

َمـ ضمدي٧م َأَِب ُهَرْيَرَة رِض اهلل فمٛمف,  :دم ضمدي٧م ايمُمٖم٣مفم٥م ودم ايمِمحٝمحكم

٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم دِم ُصقَرٍة نَمغْمِ ُصقَرسمِِف ايمهتِل َئْمِرهُمقَن, هَمَٝمُٗمقُل:  "وم٣مل:  هَمَٝمْٟمسمِٝمِٜمُؿ اهلُل سَم

                                                           
 (.3513/ فتح(, كاإلماـ مسلم في صحيحو ) 183/ 6أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 .(3513)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)



 

 

 

 ]بيان تحريم ضرب الوجوه عند إقامة الحدود على أصحابها وفي غير ذلك[

 

[539] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ُ٘مْؿ, هَمَٝمُٗمق ٛم٣َم, هَم١مَِذا صَم٣مَء َأَٞم٣م َرزمُّ يُمقَن: َٞمُٔمقُذ زم٣ِمهللِ َِمٛمَْؽ, َهَذا ََمَ٘م٣مُٞمٛم٣َم ضَمتهك َيْٟمسمَِٝمٛم٣َم َرزمُّ

ُ٘مْؿ,  ٛم٣َم فَمَرهْمٛم٣َمُه, هَمَٝمْٟمسمِٝمِٜمُؿ اهللُ سَمَٔم٣ملَم دِم ُصقَرسمِِف ايمهتِل َئْمِرهُمقَن, هَمَٝمُٗمقُل: َأَٞم٣م َرزمُّ َرزمُّ

ٛم٣َم هَمَٝمتهٌُِٔمقَٞمفُ هَمَٝمُٗمقيُمقَن: أَ  شْٞم٦َم َرزمُّ
 (1)

. 

 (: 2/446قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ِه.  َٓ نَمغْمِ ُب ايْمَقصْمِف دِم ضَمدٍّ َو َٓ حَيِؾُّ َضْ ُف  ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه  احْلَ

ُب اظمَْْحُدوُد دِم اظمََْراقِّ َواظمََْذاىمغِِم:  َٓ ُيْيَ  َوىَمَذيمَِؽ 

٥ٌََم:  ـُ َأِِب ؾَمْٝم ـْ فَمقِمٍّ ظم٣َِم َأطْمَرصَمُف ازْم ِد:  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -فَم ُف وَم٣مَل يمِْٙمَجاله  "َأٞمه

ِؼ َوصْمَٜمُف َوََمَذاىمغَِمُه  ُف, َواسمه ْب دِم َأفْمَّم٣مئِِف, َوَأفْمِط ىُمؾه فُمّْمٍق ضَمٗمه  . "اْضِ

 : ٌَْٝمَٜمِٗملُّ ـُ ََمٛمُِْمقٍر َوايْم اِق َوؽَمِٔمٝمُد زْم زه ٌُْد ايمره ـْ فمَ َوَأطْمَرصَمُف فَم ـْ ؿُمُرٍق فَم  -قِمٍّ َِم

 . -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف 

٣م.  هِبَ ـُ فَمَٙمْٝمِف ََمَع َضْ َٓ ُي٠ْمََم ُف  َٞمه ِٕ ـْ اظمََْراقِّ َواظمََْذاىمغِِم  اَم هَنَك فَم  َوإِٞمه

ْأسِ  زمِِف دِم ايمره  : َواطْمُتٙمَِػ دِم َضْ

ُب همِٝمِف إْذ ُهَق نَمغْمُ  َٓ ُيْيَ ُف  ـْ ايْمُٔمَٙماَمِء إلَم َأٞمه   ََمْٟمَُمقٍن.هَمَذَه٤َم مَج٣َمفَم٥ٌم َِم

زمِِف همِٝمِف.  ُهْؿ إلَم صَمَقاِز َضْ  َوَذَه٤َم نَمغْمُ

اَلُم  -يمَِٗمْقِل فَمقِمٍّ وَم٣ميُمقا:  ًه ِد  -فَمَٙمْٝمِف ايم ْأَس  "يمِْٙمَجاله ْب ايمره  . "اْضِ

                                                           
 .(183), كاإلماـ مسلم في صحيحو (5682)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)



 

 

 

 بيان تحريم ضرب الوجوه عند إقامة الحدود على أصحابها وفي غير ذلك[]

 

[540] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ْٝمَْم٣مَن همِٝمِف  ": -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -َويمَِٗمْقِل َأِِب زَمْ٘مٍر  ْأَس هَم١مِنه ايمُمه ْب ايمره  "اْضِ

٥ٌََم َوهمِٝمِف َؤْمٌػ َواْٞمِٗمَْم٣مٌع.َأطْمرَ  ـُ َأِِب ؾَمْٝم  صَمُف ازْم

ٓه دِم َرْأؽِمِف. ُب إ َٓ ُيْيَ ُف   قا َوَذَه٤َم ََم٣ميمٌِؽ َأٞمه
  ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ]بيان تحريم إقامة الحدود في المساجد[

 

[541] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ]بيان تحريم إقامة الحدود في المساجد[

ـِ ) – 1965 ٌه٣مٍس َوفَم ـِ فَم صعم  - َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ ازْم

٣مصِمدِ »اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  ًَ ُدوُد دِم اظمَْ شَٓ سُمَٗم٣مُم احْلُ
(1)

٣مىمِؿُ  , َواحْلَ َِمِذيُّ ْ  (.. َرَواُه ايمؼمِّ

ُ*******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ حتسِٜ إقا١َ اذتدٚد ع٢ً 
 أصخابٗا يف املطادد.

 اهلل سمٔم٣ملم:  دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحفو

ـُ ََم٣ميمٍِؽ  ِجِد », وَم٣مَل: -رِض اهلل فمٛمف-َمـ ضمدي٧م َأَٞمُس زْم ًْ ـُ دِم اظمَْ زَمْٝمٛمَاَم َٞمْح

ِجِد,  ًْ ٌُقُل دِم اظمَْ ََمَع َرؽُمقِل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ. إِْذ صَم٣مَء َأفْمَراِِبٌّ هَمَٗم٣مَم َي

َؿ: ََمْف ََمْف, وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل هَمَٗم٣مَل َأْصَح٣مُب َرؽُمقِل اهللِ َصعمه اهللُ فَمٙمَ  ْٝمِف َوؽَمٙمه

َؿ:  ىُمقُه ضَمتهك زَم٣مَل, شُمؿه إِنه َرؽُمقَل اهلِل ش َٓ سُمْزِرَُمقُه َدفُمقهُ »َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه هَمؼَمَ

َؿ َدفَم٣مُه هَمَٗم٣مَل يَمُف:  َٓ سَمِْمٙمُ »َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ٣مصِمَد  ًَ ـْ َهَذا إِنه َهِذِه اظمَْ ٍء َِم ُح يمًَِمْ

اَلِة َووِمَراَءِة ايْمُٗمْرآنِ  , َوايمِمه اَم ِهَل يمِِذىْمِر اهللِ فَمزه َوصَمؾه َٓ ايْمَٗمَذِر إِٞمه ٌَْقِل, َو َأْو ىَماَم ش ايْم

                                                           
( كىو كإف كاف ضعيف السند 252/ 2(, كالحاكم )1261ركاه الترمذم )الحديث حسن لغيره.  (1)

 «.التلخيص»عندىما إال أف لو شواىد يتقول بها, كما ذىب إلى ذلك الحافظ نفسو في 



 

 

 

 ]بيان تحريم إقامة الحدود في المساجد[

 

[542] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ـْ  ـَ ايْمَٗمْقِم هَمَج٣مَء زمَِديْمٍق َِم َؿ وَم٣مَل: هَمَٟمََمَر َرصُماًل َِم وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

"ََم٣مٍء هَمَُمٛمهُف فَمَٙمْٝمفِ 
(1)

. 

 بٝإ حهِ إقا١َ اذتدٚد يف املطادد: 
إذا أومٝمٚم٦م احلدود دم اظم٣ًمصمد صم٣مز ذيمؽ, ويم٘مـ إولم سمٛمزيف اظم٣ًمصمد فمـ 

َمثؾ ذيمؽ8 ٕن ايميب دم اظم٣ًمصمد ومد يٙمحٗمف رهمع إصقات, وومد يٙمحٗمف 

 رء َمـ ذيمؽ.

 (: 184-2/183ٚقاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
ـِ ََم٣مصَمْف, َوهمِٝمِف  َِمِذيِّ َوازْم ْ ٌه٣مٍس رِض اهلل فمٛمٜمام فِمٛمَْد ايمؼمِّ ـِ فَم ـْ ازْم ٣ٌَمِب فَم َودِم ايْم

ٌَِؾ ضِمْٖمٓمِِف.  ـْ وِم لُّ َوُهَق َؤِمٝمٌػ َِم ٙمٍِؿ اظمَْ٘مِّ ًْ ـُ َُم  إؽْماَمفِمٝمُؾ زْم

 . اِر, َوهمِٝمِف ايْمَقاوِمِديُّ ٌَزه ـِ َُمْْمِٔمٍؿ فِمٛمَْد ايْم ٌَغْمِ زْم ـْ صُم  َوفَم

ٝمَٔم٥َم.  ـُ ََلِ ِه َوهمِٝمِف ازْم ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ـِ ؾُمَٔمْٝم٤ٍم فَم ـْ فَمْٚمِرو زْم  َوفَم

ؽْمتَِٗم٣مَدِة  ِٓ ِريِؿ ا ٣مصِمِد َوحَتْ ًَ ُدوِد دِم اظمَْ ِريِؿ إوَم٣مََم٥ِم احْلُ ِدي٧ُم َيُدلُّ فَمعَم حَتْ َواحْلَ

ُُصقِل ضَمِٗمٝمَٗم٥ٌم دِم ايم ْٕ َر دِم ا َنه ايمٛمهْٜمَل ىَماَم سَمَٗمره
ِٕ َٓ َص٣مِرَف يَمُف َهُٜمٛم٣َم همِٝمَٜم٣م8  تهْحِريِؿ, َو

. ِٗمٝمِٗملِّ ـْ ََمْٔمٛم٣َمُه احْلَ  قا فَم
  ********** 

 

                                                           
 .(386)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ]بيان أن الخمر ما خامر العقل من أي الحبوب كان[

 

[543] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

 ]بيان أن الخمر ما خامر العقل من أي الحبوب كان[

ـْ أَ ) – 1966 ْٚمِر, وَم٣مَل  -رِض اهلل فمٛمف  -َٞمٍس َوفَم ِريَؿ اخْلَ : يَمَٗمْد َأْٞمَزَل اهللهُ حَتْ

اٌب َيمْمَ  ـْ مَتْرٍ َوََم٣م زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم َذَ ٓه َِم شُب إِ
(1)

ٙمِؿٌ  ًْ  (. . َأطْمَرصَمُف َُم

ـْ ) – 1967 ْٚمِر, َوِهَل »وَم٣مَل:  -رِض اهلل فمٛمف  - فُمَٚمرَ َوفَم ِريُؿ اخْلَ َٞمَزَل حَتْ

ْٚمُر: ََم٣م  ِٔمغِم. َواخْلَ ٛمَْْم٥ِم, َوايمُمه
ِؾ, َواحْلِ ًَ ـَ ايْمِٔمٛم٤َِم, َوايمتهْٚمِر, َوايْمَٔم ٥ٍم: َِم ًَ ـْ ََخْ َِم

شايْمَٔمْٗمَؾ  طَم٣مََمرَ 
 (3)

 (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـِ ) – 1981 ـِ فُمَٚمَر َوفَم ِلِّ  ;َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم ازْم ـِ ايمٛمٌه صعم اهلل فمٙمٝمف  -فَم

٘مٍِر ضَمَرامٌ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ًْ ٘مٍِر ََخٌْر, َوىُمؾُّ َُم ًْ شىُمؾُّ َُم
(2)

ٙمِؿُ  ًْ   (.. َأطْمَرصَمُف َُم

 *******************************الشرح:

٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ ارتُس قد ٜهٕٛ َٔ غري ضام املصٓف زمح
 ايعٓب.

 دم ايمِمحٝمحكم: ومم٣م يدل فمعم ذيمؽ َم٣م 

َمـ ضمدي٧م َأِِب َُمقؽَمك إؾَْمَٔمِريِّ َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, َأنه ايمٛمهٌِله َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف 

زَم٥ٍم سُمِْمٛمَ  ـْ َأْذِ َٟميَمُف فَم ًَ , هَم ـِ َؿ زَمَٔمَثُف إلَِم ايمَٝمَٚم ٣م, هَمَٗم٣مَل: َوؽَمٙمه وَم٣مَل: ش َوََم٣م ِهَل؟»ُع هِبَ

                                                           
 (.1283صحيحو ) أخرجو اإلماـ مسلم في (1)

 (.2623(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )6681أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (3)

من »(, كفي ركاية )... ككل خمر حراـ( كزاد في أخرل: 3662أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (2)
 «.شرب الخمر في الدنيا فمات كىو يدمنها, كلم يتب, لم يشربها في اآلخرة



 

 

 

 ]بيان أن الخمر ما خامر العقل من أي الحبوب كان[

 

[544] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوٍبة الضالو ش

ِؾ, َواظمِْزُر َٞمٌِٝمُذ  ًَ َِِب زُمْرَدَة: ََم٣م ايمٌِْتُع؟ وَم٣مَل: َٞمٌِٝمُذ ايمَٔم ِٕ ايمٌِْتُع َواظمِْزُر, هَمُٗمْٙم٦ُم 

ِٔمغِم, هَمَٗم٣مَل:  ٘مٍِر ضَمَرامٌ »ايمُمه ًْ شىُمؾُّ َُم
 (1)

. 

 ."أن ىمؾ َمً٘مر َخر, وىمؾ َمً٘مر ضمرام" ٚايكاعد٠:

ٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ىمام دم صحٝمح وهذا زمٛمص ضمدي٧م ايم

 َمًٙمؿ َمـ ضمدي٧م ازمـ فمٚمر رِض اهلل فمٛمٜمام, وؽمٝمٟميت َمٔمٛم٣م دم ايم٣ٌمب.

 , ...(: 2/448قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
٘مٍِر ضَمَرامٌ »قولُ:  ًْ ٌر َوىُمؾُّ َُم ٘مٍِر ََخْ ًْ ُف َدالٌّ فَمعَم َأنه ىُمؾه َمُ ش: ىُمؾُّ َُم ٘مٍِر هَم١مِٞمه ًْ

ًرا.  ك ََخْ ٚمه ًَ  ُي

٘مٍِر ضَمَرامٌ »َودِم وَمْقيمِِف  ًْ ٘مٍِر. ش: ىُمؾُّ َُم ًْ ِريِؿ ىُمؾِّ َُم  َديمِٝمٌؾ فَمعَم حَتْ

ـْ فَمِِمغٍم َأْو َٞمٌِٝمٍذ,   َوُهَق فَم٣ممٌّ يمُِ٘مؾِّ ََم٣م ىَم٣مَن َِم

٘مِِر: ًْ اَم اطْمَتَٙمَػ ايْمُٔمَٙماَمُء دِم اظمَُْراِد زم٣ِمظمُْ  َوإِٞمه

ِريُؿ ا ِريُؿ ََم٣م سَمٛم٣َمَويَمُف َُمْْمَٙمًٗم٣م َوإِْن وَمؾه َومَلْ َهْؾ ُيَراُد حَتْ ٘مِِر, َأْو حَتْ ًْ يْمَٗمْدِر اظمُْ

ؽْمَ٘م٣مِر؟ ٛمِْس َصاَلضِمٝمه٥ُم اإْلِ ٘مِْر, إَذا ىَم٣مَن دِم َذيمَِؽ اجْلِ ًْ  ُي

َح٣مزَم٥ِم  ـْ ايمِمه ْٚمُٜمقُر َِم ُف اجْلُ ًُ ه٣م َأؽْمَ٘مَر صِمٛمْ ِريِؿ ايْمَٗمٙمِٝمِؾ َوايْمَ٘مثغِِم مِم -َذَه٤َم إلَم حَتْ

ِهْؿ.  -ِض اهلل فمٛمٜمؿر  َونَمغْمِ

٥ُم مَجِٝمًٔم٣م.  ٣مَدِويه ٣مهمِِٔملُّ َوََم٣ميمٌِؽ َواَْلَ  َوَأمْحَُد َوإؽِْمَح٣مُق َوايمُمه

                                                           
 .(3661)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (,2222)ـ البخارم في صحيحو أخرجو اإلما (1)
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يِت زَمْٔمَد َهَذا.  ْٔ ِدي٧ِم َوضَمِدي٧ِم صَم٣مزمٍِر ا َذا احْلَ َتِديمِّكَم هِبَ ًْ  َُم

ـْ ضَمِدي٧ِم فَم٣مئَُِم٥َم َوزماَِم َأطْمَرصَمُف َأزُمق َداُود:  ٘مٍِر : »-رِض اهلل فمٛمٜم٣م-َِم ًْ ىُمؾُّ َُم

 ش.ضَمَراٌم َوََم٣م َأؽْمَ٘مَر َِمٛمُْف ايْمَٖمْرُق هَمِٚمْؾُء ايْمَ٘مػِّ َِمٛمُْف ضَمَرامٌ 

 : ٌه٣مَن َوايمْمهَح٣مِويُّ ـُ ضِم ُف َوزماَِم َأطْمَرصَمُف ازْم ٣مٍص َأٞمه ـِ َأِِب َوومه ـْ ضَمِدي٧ِم ؽَمْٔمِد زْم  -َِم

َؿ  ـْ وَمٙمِٝم»وَم٣مَل  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه  ش.ِؾ ََم٣م َأؽْمَ٘مَر ىَمثغُِمهُ َأهْن٣َمىُمْؿ فَم

ـْ ََمَٗم٣مٍل دِم َأؽَم٣مٞمِٝمِدَه٣م يَم٘مِٛمهَٜم٣م سُمْٔمَتَّمُد زماَِم  ُٙمق فَم َٓ خَتْ َودِم ََمْٔمٛم٣َمُه ِرَواَي٣مٌت ىَمثغَِمٌة 

 ؽَمِٚمْٔم٦م. 

 : ْٚمَٔم٣مِِنُّ ًه ٍر ايم ضََمٍد دِم ايْمُٔمُدوِل وَم٣مَل َأزُمق َُمَٓمٖمه ِٕ ٣مَغ  ًَ َٓ ََم ٣ٌَمُر دِم َذيمَِؽ ىَمثغَِمٌة  طَْم ْٕ ا

 ٛمَْٜم٣م. فمَ 

ُف حَيِؾُّ  ِة إلَم َأٞمه ٌٌَْمَ َوَذَه٤َم ايْمُ٘مقهمِٝمُّقَن َوَأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َوَأْصَح٣مزُمُف َوَأىْمَثُر فُمَٙماَمِء ايْم

ؿَم٤ِم. ـْ نَمغْمِ فَمِِمغِم ايْمِٔمٛم٤َِم َوايمرُّ ٘مِِر َِم ًْ  اهـ ُدوَن اظمُْ

زَم٥مِ َوَأطْمَرَج:  َْذِ ْٕ ُف وَم٣مَل: صَم٣مَءْت دِم ا ٌَْٝمٍد َأٞمه ـْ َأِِب فُم ـْ  فَم آشَم٣مٌر ىَمثغَِمٌة خُمَْتٙمَِٖم٥ٌم فَم

َؿ  -ايمٛمهٌِلِّ  غٌم.  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًِ  َوَأْصَح٣مزمِِف َوىُمؾٌّ يَمُف سَمْٖم

ْٚمُر:  ٣م( اخْلَ َُلَ َٓ اطْمتاَِلَف دِم )هَمَٟموه ه٣م  ـْ فَمِِمغِم ايْمِٔمٛم٤َِم هَمَٜمِذِه مِم َوِهَل ََم٣م نَمعَم َِم

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ـْ اظمُْ ِريِٚمَٜم٣م َِم َه٣م.  حَتْ طْمتاَِلُف دِم نَمغْمِ ِٓ اَم ا  إٞمه

َ٘مُر  ًه ُف ايمٛمه٣مُر َوهمِٝمِف : -َئْمٛمِل زمَِٖمْتَحَتكْمِ  -َوَِمٛمَْٜم٣م ايم ًه َ َوُهَق َٞمِٗمٝمُع ايمتهْٚمِر ايمهِذي مَلْ مَت

َ٘مُر ََخٌْر.  ًه ُف وَم٣مَل: ايم ُٔمقٍد َأٞمه ًْ ـِ ََم ـْ ازْم  ُيْرَوى فَم
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٣ٌَمءِ )َوَِمٛمَْٜم٣م( ايْمٌِْتُع:  ٣مىمِٛم٥َُم َواظمُْْٜمَٚمَٙم٥ُم  زمَِ٘مْنِ ايْم ًه َدِة َواظمَُْثٛمه٣مُة َأْي ايْمَٖمْقوِمٝمه٥ُم ايم اظمَُْقضمه

ِؾ. ًَ  َوُهَق َٞمٌِٝمُذ ايْمَٔم

َٔم٥ُم:  ِٔمغِم. )َوَِمٛمَْٜم٣م( اجْلِ ٝمِؿ َوِهَل َٞمٌِٝمُذ ايمُمه  زمَِ٘مْنِ اجْلِ

َْرزَمَٔم٥مِ َوَِمٛمَْٜم٣م اظمِْْزُر:  ْٕ غُم َهِذِه ا ًِ َرِة, صَم٣مَء سَمْٖم ـْ ايمذُّ ـِ فُمَٚمَر  َوُهَق َِم ـْ ازْم  -فَم

ـْ ايْمِٔمٛم٤َِم  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  ْٚمُر َِم َواَي٥ِم فَمٛمُْف وَم٣مَل: َواخْلَ ـُ اظمُْٛمِْذِر دِم ايمرِّ َوَزاَد ازْم

ـْ ايمتهْٚمِر. َ٘مُر َِم ًه  َوايم

ْ٘مَرىَم٥ُم:  ًُّ ا)َوَِمٛمَْٜم٣م( ايم كِم اظمُْْٜمَٚمَٙم٥ِم َوؽُمُ٘مقِن ايْمَ٘م٣مِف َوَوؿِّ ايمره ًِّ ِء َئْمٛمِل زمَِّمؿِّ ايم

َرِة. ـْ ايمذُّ ٣َم َِم ـْ َأِِب َُمقؽَمك َأهنه  هَمَ٘م٣مٍف ََمْٖمُتقضَم٥ٍم فَم

٣مِء اظمُْْٔمَجَٚم٥ِم ََم٣م ُاهْمُتِّمَخ )َوَِمٛمَْٜم٣م( ايْمَٖمِّمٝمُخ:  ٣مِد اظمُْْٔمَجَٚم٥ِم َواخْلَ َئْمٛمِل زم٣ِميْمَٖم٣مِء َوايمّمه

ـُ فُمَٚمَر ايْمَٖمُّمقُخ  ُه ازْم ُف َٞم٣مٌر َوؽَمامه ًه َ ـْ نَمغْمِ َأْن مَت ٌُْنِ َِم ـْ ايْم  .َِم

ٌَْٝمٍد:  .وَم٣مَل َأزُمق فُم ٙمِٝمَْمكْمِ ك اخْلَ ٚمه ًَ ٌُْنِ مَتٌْر هَمُٜمَق ايمهِذي ُي  هَم١مِْن ىَم٣مَن ََمَع ايْم

ٌَْٝمٍد:  ْٚمَر زمَِٔمْٝمٛمَِٜم٣م ايمْمِّاَلَء.وَم٣مَل َأزُمق فُم ل اخْلَ ٚمِّ ًَ  زَمْٔمُض ايْمَٔمَرِب سُم

زَْمَرِص: ْٕ ـُ ا ٌَْٝمُد زْم  )وَم٣مَل( فُم

ْٚمُر سُمْ٘مٛمَك ايمْمِّــــاَلءَ  ْئ٤ُم ُيْ٘مٛمَك َأزَم٣م صَمْٔمَدةَ  *** ِهَل اخْلَ  ىَماَم ايمذِّ

٣ٌَمَذَق. وَم٣مَل:  َل ايْم ْٚمُر ؽُمٚمِّ  َوىَمَذيمَِؽ اخْلَ

صِمٝمُح  ْ ُد ايْمَٔمَٚمَؾ زم٣ِميْمُٔمُٚمقِم َوََمَع ايمتهَٔم٣مُرِض هَم٣ميمؼمه إَذا فَمَرهْم٦م هَمَٜمِذِه آشَم٣مٌر سُم٠َميِّ

ِم فَمعَم اظمٌُِْٝمِح.   يمِْٙمُٚمَحرِّ
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دِ  ْٚمُٜمقِر احْلَ ـْ َأِديمه٥ِم اجْلُ يِت:َوَِم ْٔ  ي٧ُم ا

ـْ صَم٣مزمٍِر  ـْ َرؽُمقِل اهللهِ  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -)َوفَم َؿ  -فَم  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ـُ ش ََم٣م َأؽْمَ٘مَر ىَمثغُِمُه هَمَٗمٙمِٝمُٙمُف ضَمَرامٌ »وَم٣مَل:  َحُف ازْم َْرزَمَٔم٥ُم َوَصحه ْٕ ُد َوا َأطْمَرصَمُف َأمْحَ

َِمِذيُّ  ْ ٌه٣مَن( َوَأطْمَرصَمُف ايمؼمِّ ٛمَُف َوِرصَم٣ميُمُف شمَِٗم٣مٌت.  ضِم ًه  َوضَم

ـِ َأِِب  ـِ ؽَمْٔمِد زْم ـْ ؿَمِريِؼ فَم٣مَِمِر زْم ٌه٣مَن َِم ـُ ضِم اَروُمْْمٛمِّل َوازْم ٣مئِّل َوايمده ًَ َوَأطْمَرَج ايمٛمه

ـْ َأزمِٝمِف زمَِٙمْٖمِظ  ٣مٍص فَم َؿ  -هَنَك َرؽُمقُل اهللهِ »َوومه ـْ وَمٙمِٝمِؾ ََم٣م  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه فَم

 ش. َر ىَمثغُِمهُ َأؽْم٘مَ 

ـْ فَمقِمٍّ  ٣ٌَمِب فَم ـْ فَم٣مئَُِم٥َم  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -َودِم ايْم  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمَْٜم٣م  -َوفَم

صَم٥ٌم دِم ىُمُت٤ِم  َٜم٣م خُمَره ـِ شَم٣مزم٦ٍِم ىُمٙمُّ ـِ فُمَٚمَر َوَزْيِد زْم ـْ ازْم ـْ ؽَمِٔمٝمٍد َوفَم اٍت َوفَم ـْ طَمقه َوفَم

ِدي٧ِم, َوايْمُ٘مؾُّ سَمُٗمقُم زمِِف ا ِٗمٝمُٗمُف.احْلَ َم حَتْ ٥ُم َوسَمَٗمده جه  حْلُ

ُِمٝمَُم٥ِم.)هَم٣مئَِدٌة(  وزًم٣م ىَم٣محْلَ ـْ ََممْمُ ٍء َوإِْن مَلْ َيُ٘م ـْ َأيِّ َرْ ُم ََم٣م َأؽْمَ٘مَر َِم  َوحُيَره

ِدُث وَم٣مَل اظمَُِْمٛمُِّػ:  ٣َم حُتْ ُر هَمِٜمَل َُمَ٘م٣مزَمَرٌة هَم١مهِنه دِّ اَم خُتَ ٘مُِر َوإِٞمه ًْ َٓ سُم ٣َم  ـْ وَم٣مَل: إهنه ََم

ـْ ايمْمهَرِب َوايمٛمهُْمَقِة.ََم٣م حُتْ  ْٚمُر َِم  ِدُث اخْلَ

ٌة. وَم٣مَل:  ؽْمَ٘م٣مِر هَمِٜمَل َُمْٖمؼِمَ َؿ فَمَدُم اإْلِ  َوإَِذا ؽُمٙمِّ

ُف َووَمْد َأطْمَرَج َأزُمق َداُود:  َؿ  -هَنَك َرؽُمقُل اهللهِ »َأٞمه ـْ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه فَم

٘مٍِر َوَُمْٖمؼِمٍ  ًْ  ش. ىُمؾِّ َُم

ْمه  : وَم٣مَل اخْلَ فَْمَّم٣مِء. ٣مِِبُّ ْٕ َقَر دِم ا ُث ايْمُٖمُتقَر َواخْلَ اٍب ُيَقرِّ  اظمُْْٖمؼِمُ ىُمؾُّ َذَ
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َٜم٣م  ـْ اؽْمَتَحٙمه ُِمٝمَُم٥ِم َوَأنه ََم ِريِؿ احْلَ مْج٣َمَع فَمعَم حَتْ ـُ سَمْٝمِٚمٝمه٥َم اإْلِ َوضَمَ٘مك ايْمِٔمَراوِملُّ َوازْم

 ىَمَٖمَر.

ـُ سَمْٝمِٚمٝمه٥َم:  ُل وَم٣مَل ازْم ُِمٝمَُم٥َم َأوه ـْ إنه احْلَ ٣مِدؽَم٥ِم َِم ًه ََم٣م ـَمَٜمَرْت دِم آطِمِر اظم٣ِْمَئ٥ِم ايم

ْٚمِر  ـْ اخْلَ ـْ َأفْمَٓمِؿ اظمُْٛمَْ٘مَراِت َوِهَل َذٌّ َِم ْجَرِة ضِمكَم ـَمَٜمَرْت َدْويَم٥ُم ايمتهَت٣مِر َوِهَل َِم اَْلِ

ْٚمِر َوَيِْمٔمُ  ًة َوؿَمَرزًم٣م ىَم٣مخْلَ ُث َٞمُْمَقًة َويَمذه ٣َم سُمَقرِّ هَنه
ِٕ ـْ زَمْٔمِض ايْمُقصُمقِه,  ٤ُم ايمْمهَٔم٣مُم َِم

ْٚمِر.  ـْ اخْلَ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َأفْمَٓمَؿ َِم

 َووَمْد َأطْمَْمَٟم ايْمَٗم٣مئُِؾ:

ـْ نَمغْمِ فَمْٗمٍؾ َوَٞمْٗمٍؾ  َُمقَه٣م َِم َرامِ  ...ضَمره ِريُؿ نَمغْمِ احْلَ  َوضَمَراٌم حَتْ

ٌَٛم٨ُْم:  ٣م ايْم  هَمُٜمَق ضَمَراٌم. َوَأَمه

ـُ سَمْٝمِٚمٝمه٥َم:  ُِمٝمَُم٥ِم وَ وَم٣مَل ازْم ده دِم احْلَ  اصِم٤ٌم.إنه احْلَ

ٌَْٝمَْم٣مِر:  ـُ ايْم ا وَم٣مَل ازْم ٘مَِرٌة صِمدًّ ًْ ك ايْمُٗمٛمه٤ُم سُمقصَمُد دِم َِمٌْمَ َُم ٚمه ًَ ُِمٝمَُم٥َم َوسُم إنه احْلَ

٣م ىَمثغَِمٌة, َوفَمده  ٣ٌَمئُِح طِمَِم٣مَِلَ , َووَم كْمِ ٣مُن َِمٛمَْٜم٣م وَمْدَر ِدْرَهٍؿ َأْو ِدْرَُهَ ًَ ْٞم إَذا سَمٛم٣َمَوَل اإْلِ

٣م َِمٛمَْٜم٣م زَمْٔمُض ايْمُٔمَٙماَمِء َِم٣مئَ  ٣ٌَمئُِح طِمَِم٣مَِلَ ٥ًم, َووَم ًة ِديٛمِٝمه٥ًم َوُدْٞمَٝمِقيه ـَ ََمَيه ي ٥ًم َوفِممْمِ

 . هَْمُٝمقِن, َوهمِٝمِف ِزَي٣مَدُة ََمَّم٣مرٍّ ْٕ  ََمْقصُمقَدٌة دِم ا

ْقَزِة:  ـُ َدوِمٝمِؼ ايْمِٔمٝمِد دِم اجْلَ ُرو فُمَٙماَمِء وَم٣مَل ازْم ٘مَِرٌة َوَٞمَٗمَٙمُف فَمٛمُْف َُمَتَٟمطمِّ ًْ ٣َم َُم إهنه

 قا َوافْمَتَٚمُدوُه.ايْمَٖمِريَٗمكْمِ 
 بٝإ حهِ دٛش٠ ايطٝب: 
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 زمام أن صمقزة ايمْمٝم٤م همٝمٜم٣م َم٣مدة سمً٘مر ص٣مضمٌٜم٣م, همٝمج٤م اصمتٛم٣مهب٣م.و

هم٘مؾ َمً٘مر )همٜمل َمـ اخلٚمرة اظمً٘مرة, حلدي٧م ازمـ فمٚمر رِض اهلل فمٛمٜمام, 

 .(َخر, وىمؾ َمً٘مر ضمرام

ؽمقاء ىم٣من اؽمتٔمامَل٣م دم ايمُم٣مي, أو دم ايمرز, أو نمغم ذيمؽ َمـ إَمقر 

 إطمرى.

رٌ »: قولُ ٘مٍِر ََخْ ًْ  . شىُمؾُّ َُم

ٚمر, أو أي أن ىمؾ َم٣م أؽم٘مر همٜمق َخر, ؽمقاء ىم٣من َمًٚمك فمٛمد ايمٛم٣مس زم٣مخل

 هم٣مٕؽمامء ٓ سمٕمغم َمـ احلٗم٣مق ؾمٝمًئ٣م. ىم٣من َمًٚمك زمٕمغم هذا آؽمؿ

٘مٍِر ضَمَرامٌ »قولُ:  ًْ  ش. َوىُمؾُّ َُم

ؽمقاء ىم٣من َمـ ايمٔمِمغم, أو َمـ ايمٛمٌٝمذ,  همٜمذا ديمٝمؾ فمعم حتريؿ ىمؾ َمً٘مر,

 ونمغم ذيمؽ.

*  ********* 
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 ]بيان أن ما أسكره كثيرة فشرب القليل منه حرام[

ـْ ) – 1981 صعم اهلل فمٙمٝمف  -َأنه َرؽُمقَل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  -صَم٣مزمٍِر َوفَم

شََم٣م َأؽْمَ٘مَر ىَمثغُِمُه, هَمَٗمٙمِٝمُٙمُف ضَمَرامٌ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ 
(1)

َْرزَمَٔم٥ُم.   ْٕ . َأطْمَرصَمُف َأمْحَُد, َوا

َحُف  ٌه٣منَ َوَصحه ـُ ضِم  (.ازْم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ حتسِٜ ارتُس ٜطتٟٛ فٝ٘ 
 غسب ايكًٌٝ, ٚغسب ايهجري.

 ودم ؽمٛمـ أِب داود رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

َصعمه اهلُل َرؽُمقَل اهللهِ  َمـ ضمدي٧م فَم٣مئَُِم٥َم َرِِضَ اهللهُ فَمٛمَْٜم٣م, وَم٣ميَم٦ْم: ؽَمِٚمْٔم٦ُم 

َؿ َيُٗمقُل:  ٘مٍِر ضَمَراٌم, َوََم٣م َأؽْمَ٘مَر َِمٛمُْف ايْمَٖمْرُق هَمِٚمْؾُء ايْمَ٘مػِّ َِمٛمُْف »فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًْ ىُمؾُّ َُم

شضَمَرامٌ 
(3)

. 

                                                           
(, 1856(, كالترمذم )2581(, كأبو داكد )222/ 2ركاه أحمد )الحديث صحيح بشواىده.  (1)

« تنبيو»(, كسنده حسن إال أف لو شواىد يصح بها. 6268(, كابن حباف )2222كابن ماجو )
إذ لم يركه النسائي. كإنما أخرج الحديث في سننو  -رحمو اهلل  -عزكه لألربعة كىم من الحافظ 

عن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما بإسناد حسن, كعن سعد بن أبي كقاص رضي اهلل عنو 
 بإسناد صحيح.

(, كصححو اإلماـ األلباني 1855, كالترمذم في سننو )(2588)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)
يف أبي داكد. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو رحمو اهلل تعالى في صحيح كضع

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 1622اهلل تعالى برقم )
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 وزاد اإلَم٣مم ايمؼمَمذي دم ؽمٛمٛمف دم احلدي٧م: 

٣م دِم ضَمِديثِِف:  َقُة َِمٛمُْف ضَمَرامٌ »وَم٣مَل َأضَمُدُُهَ ًْ ًَ ش, احَل .َهَذا ضَمِدي٧ٌم ضَم  ـٌ

 (: 8/207قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
 وَمْقيُمُف: )هَمِٚمْؾُء ايْمَ٘مػِّ َِمٛمُْف ضَمَراٌم(. 

زَم٥ِم زمَِٙمْٖمِظ:  َْذِ ْٕ ََم٣مِم َأمْحََد دِم ا ُووِمٝمه٥ُم َِمٛمُْف ضَمَراٌم  "دِم ِرَواَي٥ِم اإْلِ ْٕ  . "هَم٣م

ُووِمٝمه٥َم دِم ا ْٕ ُة َوِذىْمُرُه َِمْؾَء ايْمَ٘مػِّ َأْو ا اَم ايْمِٔمػْمَ ِدي٧ِم فَمعَم ؽَمٌِٝمِؾ ايمتهْٚمثِٝمِؾ, َوإِٞمه حْلَ

 زمَِٟمنه ايمتهْٚمثِٝمَؾ ؾَم٣مَِمٌؾ يمِْٙمَٗمْْمَرِة َوَٞمْحِقَه٣م. 

 وَمْقيُمُف: )ََم٣م َأؽْمَ٘مَر ىَمثغُِمُه هَمَٗمٙمِٝمُٙمُف ضَمَراٌم( 

 : ـِ ٛمَ ًُّ ِح ايم ـُ َرؽْماَلَن دِم َذْ ٙمُِٚمقَن فَمعَم ُوصُمقِب اوَم٣مَل ازْم ًْ َع اظمُْ دِّ فَمعَم َأمْجَ حْلَ

َب وَمٙمِٝماًل َأْو ىَمثغًِما َويَمْق وَمْْمَرًة َواضِمَدًة. ٣م ؽَمَقاٌء َذِ  ؾَم٣مِرهِبَ

رَ  وَم٣مَل: ٣م َوإِْن سَمَ٘مره َٓ ُيْٗمَتُؾ ؾَم٣مِرهُبَ ُف   ق. اَوَأمْجَُٔمقا فَمعَم َأٞمه
  ********** 
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 ]بيان حكم األشربة المتخذة من غير العنب[

ـِ ) – 1989 ٌه٣مٍس َوفَم ـِ فَم صعم  -ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللهِ »ِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل: رَ ازْم

زُمُف َيْقََمُف, َوايْمَٕمَد, َوزَمْٔمَد  -اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  َٗم٣مِء, هَمَٝممْمَ ًِّ زمِٝم٤ُم دِم ايم ٌَُذ يَمُف ايمزه ُيٛمْ

ٌء َأْهَراوَمفُ  زَمُف َوؽَمَٗم٣مُه, هَم١مِْن هَمَّمَؾ َرْ ٣مُء ايمثه٣ميمَِث٥ِم َذِ ًَ شايْمَٕمِد, هَم١مَِذا ىَم٣مَن ََم
 (1)

 .

ٙمِؿٌ  ًْ  (.َأطْمَرصَمُف َُم

 *******************************الشرح:

 .املباح١ ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ إٔ األْبر٠ 
 ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

, وَم٣مَل: يَمِٗمٝم٦ُم فَم٣مئَُِم٥َم رِض اهلل  يه ـَ ضَمْزٍن ايْمُٗمَُمغْمِ َمـ ؿمريؼ شُماَمََم٥ُم َئْمٛمِل ازْم

ٌَُِمٝمه٥ًم, هَمَٗم٣ميَم٦ْم: ؽَمْؾ َهِذِه,  ـِ ايمٛمهٌِٝمِذ, هَمَدفَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم صَم٣مِرَي٥ًم ضَم َٟميْمُتَٜم٣م فَم ًَ فمٛمٜم٣م, هَم

ٌَُِمٝمه٥ُم:  َؿ, هَمَٗم٣ميَم٦ِم احْلَ ٣َم ىَم٣مَٞم٦ْم سَمٛمٌُِْذ يمَِرؽُمقِل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ىُمٛم٦ُْم »هَم١مهِنه

ْٝمِؾ وَ  ـَ ايمٙمه َب َِمٛمْفُ َأْٞمٌُِذ يَمُف دِم ؽِمَٗم٣مٍء َِم ٌََح َذِ ُٗمُف, هَم١مَِذا َأْص شُأوىمِٝمِف َوُأفَمٙمِّ
(3)

. 

ىُمٛمه٣م َٞمٛمٌُِْذ يمَِرؽُمقِل »ودم يمٖمظ آطمر دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

زُمُف  ُء, َٞمٛمٌُِْذُه نُمْدَوًة هَمَٝممْمَ َٓ َؿ دِم ؽِمَٗم٣مٍء ُيقىَمك َأفْماَلُه َويَمُف فَمْز اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

زُمُف نُمْدَوةً فمِ   ش.َُم٣مًء, َوَٞمٛمٌُِْذُه فِمَُم٣مًء هَمَٝممْمَ

                                                           
 (.83( )3662أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (1)

 .(3666)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 (: 2/452قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
َٓ ىَماَلَم دِم صَمَقاِزِه.  ٣ٌَمِذ َو

ْٞمتِ ِٓ  َوهمِٝمِف َديمِٝمٌؾ فَمعَم صَمَقاِز ا

ِب ايمٛمهٌِٝمِذ إَذا اؾْمَتده زمِٗمَ  ـْ َيُٗمقُل زمَِجَقاِز ُذْ ْقيمِِف دِم ِرَواَي٥ٍم ُأطْمَرى: َووَمْد اضْمَت٨مه ََم

ٌِّفِ » ٣مِدُم َأْو َأََمَر زمَِِم  . شؽَمَٗم٣مُه اخْلَ

اَم سَمَرىَمُف  زمِِف, َوإِٞمه ٣مِدِم َديمِٝمٌؾ فَمعَم صَمَقاِز ُذْ َؿ  -هَم١مِنه ؽَمِٗمٝمه٥َم اخْلَ َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ًه٣م فَمٛمُْف.  -  سَمٛمَزُّ

َٓ َديمِٝمَؾ فَمعَم أَ َوُأصِمٝم٤َم  ُف  ٍ دِم : زمَِٟمٞمه اَم زَمَدا همِٝمِف زَمْٔمُض سَمَٕمغمُّ ؽْمَ٘م٣مِر َوإِٞمه ُف زَمَٙمَغ ضَمده اإْلِ ٞمه

٣مِد.  ًَ ُْمَٝم٥ِم ايْمَٖم ٣ٌَمَدَرًة خِلَ ٣مِدُم8 َُم َٗم٣مُه اخْلَ ًَ ـْ مُحُقَو٥ٍم َأْو َٞمْحِقَه٣م هَم  ؿَمْٔمِٚمِف َِم

َتَٚمُؾ  ٣مِدُم أَ َوحُيْ ُف وَم٣مَل: ؽَمَٗم٣مُه اخْلَ ْو َأََمَر زمِِف هَمُٟمْهِريَؼ َأْي : َأْن سَمُ٘مقَن َأْو يمِٙمتهٛمِْقيِع ىَمَٟمٞمه

٣مِدُم َوإِْن اؾْمَتده َأََمَر زم١ِمِْهَراوِمِف  ٍ َومَلْ َيُْمَتده ؽَمَٗم٣مُه اخْلَ إْن ىَم٣مَن زَمَدا دِم ؿَمْٔمِٚمِف زَمْٔمُض سَمَٕمغمُّ

ِدي٧ِم. َذا صَمَزَم ايمٛمهَقِويُّ دِم ََمْٔمٛمَك احْلَ  قا َوهِبَ
  ********** 
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 بأي مسكر[ ]بيان تحريم التداوي بالخمر أو

ـْ ) – 1989  ـِ ايمٛمهٌِلِّ ُأمِّ ؽَمَٙمَٚم٥َم َوفَم صعم اهلل فمٙمٝمف  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمَْٜم٣م, فَم

َم فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ »وَم٣مَل:  -وؽمٙمؿ  ْ َُئَْمْؾ ؾِمَٖم٣مَءىُمْؿ همِٝماَم ضَمره شإِنه اهللهَ مَل
 (1)

. َأطْمَرصَمُف 

ٌه٣منَ  ـُ ضِم َحُف ازْم , َوَصحه ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  (.ايْم

ـْ ) – 1984 َِملِّ َوفَم ْيَ ـَ ؽُمَقْيٍد َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜماَم  ;َوائٍِؾ احْلَ  -َأنه ؿَم٣مِرَق زْم

َواءِ  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ؽَمَٟمَل ايمٛمهٌِله  ْٚمِر َيِْمٛمَُٔمَٜم٣م يمِٙمده ـْ اخْلَ ٣َم »هَمَٗم٣مَل:  ?فَم إهِنه

٦ْم زمَِدَواٍء, َويَم٘مِٛمهَٜم٣م َداءٌ  ًَ شيَمْٝم
 (3)

ٙمٌِؿ. َوَأزُمق َدا ًْ ٣م. َأطْمَرصَمُف َُم ُُهَ  (.ُوَد َونَمغْمُ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜجني يبٝإ أْ٘ ال جيٛش ايتداٟٚ بارتُس, 
 ٚاملطهس.

 وٓ ُيقز أن سمِمٛمع َمـ اخلٚمر واظمً٘مرات ايمٔمٗم٣مومغم ايمْمٌٝم٥م.

همٝمام زمٝم٣من أن اهلل فمز وصمؾ َمـ رمحتف زمٔم٣ٌمده اظم٠مَمٛمكم مل ُئمؾ دواؤهؿ همٝمف و

 ضمرم فمٙمٝمٜمؿ.

                                                           
اف بن المخارؽ, (, كفي إسناده حس1221(, كابن حباف )6/ 16ركاه البيهقي )الحديث حسن.  (1)

كلو شاىد صحيح عن ابن مسعود موقوفنا «. في حراـ» ... كىو مجهوؿ, كفي ركاية ابن حباف: 
 عليو.

( كاللفظ لمسلم؛ إال أنو عنده 2882(, كأبو داكد )1282أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (3)
 «.إنو ..... كلكنو»عنو بتذكير الضمير 
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أن يِمٛمع َمـ ؾمحقم همال ُيقز  وايمدواء ي٘مقن همٝمام أضمؾ اهلل فمز وصمؾ

وٓ َمـ أي رء ضمرَمف اهلل فمز وصمؾ فمعم فم٣ٌمده  َمـ ؾمحقم اظمٝمت٥موٓ  اخلٛمزير

 اظم٠مَمٛمكم.

 (: 453-2/452قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ضبٌ ايطالّ )
ُف حُيَ  ِدي٧ُم َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه ـْ همِٝمِف ؾِمَٖم٣مٌء َواحْلَ ْ َيُ٘م ُف إَذا مَل َٞمه ِٕ ْٚمِر8  ُم ايمتهَداِوي زم٣ِمخْلَ ره

ـْ ايمٛمهْٖمِس. َر فَم َ ُف َيْدهَمُع ايميه ُز َأٞمه قُّ َٓ َيْرهَمُٔمُف ََتَ ٣م زَم٣مٍق.  هِبَ  هَمَتْحِريُؿ ُذْ

. ٣مهمِِٔملُّ  َوإلَِم َهَذا َذَه٤َم ايمُمه

٣م َووَم٣مَل َأزُمق ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  ِم َوؽَم٣مِئِر : َُيُقُز ايمتهَداِوي هِبَ ٌَْقِل َوايمده ُب ايْم ىَماَم َُيُقُز ُذْ

 ايمٛمهَج٣مؽَم٣مِت يمِٙمتهَداِوي. 

ٌم زم٣ِميمٛمهصِّ اظْمَْذىُمقِر يمُِٔمُٚمقَِمِف يمُِ٘مؾِّ وُمْٙمٛم٣َم:  ايْمِٗمَٝم٣مُس زَم٣مؿمٌِؾ هَم١مِنه اظْمَِٗمٝمَس فَمَٙمْٝمِف حُمَره

ٍم.  اهـ  حُمَره

ِدي٧ُم  ْ٘مُؿ ايمهِذي َدله فَمَٙمْٝمِف احْلَ ْٚمِر  َأهَم٣مَد احْلُ ِريُؿ ايمتهَداِوي زم٣ِمخْلَ ُل َوُهَق حَتْ َوه ْٕ ا

٣َم َداٌء. ٣ٌَمِر زمَِٟمهنه طَْم ْٕ  َوِزَي٣مَدُة ا

٣م َأْدَواٌء ىَمثغَِمٌة, َوىَمْٝمَػ  هِبَ ـْ ُذْ ُف َيَتَقيمهُد فَم َتْٔمِٚمُٙمَٜم٣م َأٞمه ًْ ـْ َي ـْ ضَم٣مٍل ََم َووَمْد فُمٙمَِؿ َِم

٣مِرِع أَ  ٣ٌَمِر ايمُمه ٣َم َداٌء.َٓ َيُ٘مقُن َذيمَِؽ زَمْٔمَد إطْم  هنه

٣م َوسَمُْمِقيَؼ ايمٛمه٣مِس  هِبَ ٣مَف ُذْ َٙمَٔم٣مِء َوَوصه َٔمَراِء اخْلُ ـْ ايمُمُّ ٣مهَمَٜم٣م َِم ٌهَح اهللهُ َوصه هَمَٗم

َم. وَن اهللهَ سَمَٔم٣ملَم َوَرؽُمقيَمُف همِٝماَم ضَمره ُْؿ ُيَّم٣مدُّ ٣م َوايْمُٔمُ٘مقَف فَمَٙمْٝمَٜم٣م ىَمَٟمهنه هِبَ  إلَم ُذْ
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ُْؿ َيُٗمقيُمقنَ  َٓ ؾَمؽه َأهنه ََمُف  َو ٣مٍن ؾَمْٝمَْم٣مِِنٍّ َيْدفُمقَن إلَم ََم٣م ضَمره ًَ
ؾَْمَٔم٣مَر زمِٙمِ ْٕ سمِْٙمَؽ ا

 قا اهللهُ سَمَٔم٣ملَم َوَرؽُمقيُمُف.
 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم.

  ********** 
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 ]باب التعزير وحكم الصائل[

 [َباب التَِّعِشيِز َوُحْلِه الصَّاِئِل]

 *******************************الشرح:

وهل: ضمد ايمزٞمك, وايمٗمذف,  زم٣محلدوديتٔمٙمؼ  َم٣مرمحف اهلل  اظمِمٛمػ ظم٣م ذىمر

 وايمنوم٥م, وؾم٣مرب اخلٚمر, طمتؿ زم٣مب ايمتٔمزير. 

 .ه ٣ميمتٔمزير أفمؿ َمـ احلدود همٗمد يٗمع همٝمام همٝمف ضمد, ويٗمع دم نمغمهم

 يٛمٓمر همٝمف إلم اظمِمٙمح٥م ايمممفمٝم٥م. و ومد ي٘مقن يًغًما, وومد ي٘مقن َمٕمٙمًٓم٣مو

ٗمقل ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: يمؿ زم٣ميم٘م٣مهمر, ٓ ُيقز ومتؾ اظمًٙمهمٚمثاًل: 

 .شوٓ يٗمتؾ َمًٙمؿ زم٘م٣مهمر»

يم٘مـ ومد يرى ورم أَمر اظمًٙمٚمكم سمٔمكم ومتؾ ايمٗم٣مسمؾ: إَم٣م يمٕمٝمٙمتف, وإَم٣م يمٔمراَمتف8 

 همٝمٗمتؾ سمٔمزيًرا ٓ ضمد. 

 بٝإٔ ايتعصٜس يف إالب ٜكتٌ ٚيدٙ: 
 ومتؾ ويمده:  دم َمـوَمثٙمف 

 ده. همٗمقل مج٣مهغم ايمٔمٙمامء أٞمف ٓ يٗمتؾ ايمقايمد زمقيم

 يم٘مـ فمٛمد َم٣ميمؽ أٞمف إذا ىم٣من َمتٗمِمًدا َمؼمصًدا يمٗمتٙمف, يٗمتؾ زمف. 

 ٕ ايتعصٜس يػازب ارتُس إذا تهسز غسب٘:  ابٝ
 فمعم ايمٗمقل زمٗم٣مسمؾ ايمُم٣مرب دم اخل٣مَم٥ًم ي٘مقن ومتٙمف سمٔمزيًرا ٓ ضمًدا. و
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 فمعم زم٣مب ايمتٔمزير. َتريٓضم٘م٣مم دم حم٣مىمؿ اظمًٙمٚمكم اَمـ  اً ىمثغمَتد أن و

 طمر:يمق أن رصمال ؽم٤م آ: فيم٣مَمث

 ضم٘مٚمقا فمٙمٝمف صمٙمد اظمٖمؼمي سمٔمزيًرا ومٝم٣مؽم٣م فمعم ايمٗمذف.همرزمام 

 ش: وضم٘مؿ ايمِم٣مئؾ»قولُ: 

 أي أن هذا ايم٣ٌمب سمّمٚمـ ايم٘مالم فمعم َمًٟميمتكم: 

 َمًٟميم٥م ايمتٔمزير. اظمًٟميم٥م إٓولم: 

 ضم٘مؿ ايمِم٣مئؾ. واظمًٟميم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: 

 بٝإ َع٢ٓ ايصا٥ٌ: 
 ئمٚمد إلم ايمُمخص َمتٗمقًي٣م فمٙمٝمف.  ـ: هق َموايمِم٣مئؾ

هم١مذا  ومؾ٣ٕمومؾ هم٣ٕمزم ٜم٣مٓٞم٣ًمن يداهمع فمـ ٞمٖمًف, يم٘مـ يدهمع فمٛماأن هم٣محل٘مؿ 

 . مت٣مدى ايمِم٣مئؾ دهمٔمف زم٣مٕىمثر وٓ رء فمٙمٝمف 

 : دفع ايصا٥ٌ بٝإ إالصٌ يف 
ـِ }ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م, وم٣مل سمٔم٣ملم:  ٓصؾ دم هذا ايم٣ٌمباو  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  افْمَتَدى هَمَٚم

ـِ }, ووم٣مل: [174: ايمٌٗمرة] { فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  افْمَتَدى ََم٣م زمِِٚمْثؾِ  فَمَٙمْٝمفِ  هَم٣مفْمَتُدوا  اْٞمَتٌَمَ  َوظمََ

ـْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ََم٣م هَمُٟمويَمئَِؽ  ـُمْٙمِٚمفِ  زَمْٔمَد  , ودم ايمًٛم٥م ايم٘مثغم [41: ايمُمقرى] {ؽَمٌِٝمؾٍ  َِم

  َم٣م صم٣مء دم ايمِمحٝمحكم:َمٛمٜم٣م 
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ـِ ُأََمٝمه٥َم َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف, وَم٣مَل:   نَمَزْوُت ََمَع ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهللُ  »َمـ ضمدي٧م َئْمعَم زْم

ـْ أوشَمِؼ َأفْماَمرِم دِم َٞمْٖمِز, هَم٘م٣من رِم َأصِمغٌم,  ِة, هَم٘م٣من َِم َؿ صَمْٝمَش ايمُٔمْنَ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٌََٔمُف, هَمَٟمْٞمَدَر شَمٛمِٝمهَتُف,  ٌََع َص٣مضِمٌِِف, هَم٣مْٞمَتَزَع إِْص ٣م إِْص ٣مًٞم٣م, هَمَٔمضه َأضَمُدُُهَ ًَ هَمَٗم٣مسَمَؾ إِْٞم

َٗمَْم٦ْم, هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ إلَِم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه  ًَ َؿ هَمَٟمْهَدَر شَمٛمِٝمهَتُف, َووَم٣مَل: هَم َأهَمَٝمَدُع  " اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٌََٔمُف دِم همِٝمَؽ سَمْٗمَّمُٚمَٜم٣م  ٌُُف وَم٣مَل  -إِْص
ًِ شىَماَم َيْٗمَّمُؿ ايمَٖمْحُؾ  -وَم٣مَل: َأضْم

 (1)
. 

ـِ ضُمَِمكْمٍ رِض اهلل وَم٣م صم٣مء دم ايمِمحٝمحكم أيًّم٣م:  َمـ ضمدي٧م فِمْٚمَراَن زْم

ـْ هَمِٚمِف, هَمَقوَمَٔم٦ْم شَمٛمِٝمهَت٣مُه, َأنه َرصُماًل فمَ  »فمٛمف:  ضه َيَد َرصُمٍؾ, هَمٛمََزَع َيَدُه َِم

َؿ هَمَٗم٣مَل:  َئَمضُّ َأضَمُدىُمْؿ َأطَم٣مُه ىَماَم »هَم٣مطْمَتَِمُٚمقا إلَِم ايمٛمهٌِلِّ َصعمه اهلُل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

شَئَمضُّ ايمَٖمْحُؾ؟ َٓ ِدَي٥َم يَمَؽ 
 (3)

. 

 اهلل سمٔم٣ملم: وه٘مذا َم٣م صم٣مء دم صحٝمح إَٓم٣مم َمًٙمؿ رمحف 

َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة رِض اهلل فمٛمف, وَم٣مَل: صَم٣مَء َرصُمٌؾ إلَِم َرؽُمقِل اهللِ َصعمه 

َؿ, هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ, َأَرَأْي٦َم إِْن صَم٣مَء َرصُمٌؾ ُيِريُد َأطْمَذ ََم٣مرِم؟  اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

وَم٣مَل: َأَرَأْي٦َم إِْن ش وَم٣مسمِْٙمفُ »ْن وَم٣مسَمَٙمٛمِل؟ وَم٣مَل: وَم٣مَل: َأَرَأْي٦َم إِ ش هَماَل سُمْٔمْمِِف ََم٣ميَمَؽ »وَم٣مَل: 

شُهَق دِم ايمٛمه٣مرِ », وَم٣مَل: َأَرَأْي٦َم إِْن وَمَتْٙمُتُف؟ وَم٣مَل: شهَمَٟمْٞم٦َم ؾَمِٜمٝمٌد »وَمَتَٙمٛمِل؟ وَم٣مَل: 
(2)

. 

                                                           
 .(1582)كإالماـ مسلم في صحيحو  (,3356) أخرجو إالماـ البخارم في صحيحو (1)

 .(1582)كإالماـ مسلم في صحيحو  (,5823)أخرجو إالماـ البخارم في صحيحو  (3)

 .(126)أخرجو إالماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 وإديم٥م دم ايم٣ٌمب ىمثغمة .

 : (87/ 19) وم٣مل ايمٔمٚمراِن دم ايمٌٝم٣من

 َمقوع دم ىم٣من هم١من ضمريٚمف, وأ َم٣ميمف أو دَمف يْمٙم٤م رصمال رصمؾ ومِمد إذا

 زمؾ ييزمف, وٓ يٗم٣مسمٙمف أن يمف ي٘مـ مل.. زم٣ميمٛم٣مس ص٣مح إذا ايمٕمقث يٙمحٗمف

 .زمذيمؽ َمٛمف ايمتخٙمص يٚم٘مٛمف ٕٞمف َمٛمف8 يمٝمخٙمِمقه زم٣ميمٛم٣مس يًتٕمٝم٧م

 َمـ إيمٝمف, ايمقصقل فمعم يٗمدر ٓ أٞمف ئمٙمؿ ضم٣مئؾ وزمٝمٛمف زمٝمٛمف ىم٣من إذا: وه٘مذا

 .َمٛمف ْخ٣مف ٓ ٞمفٕ وضزمف8 ومت٣ميمف ُيز مل.. ضمِمـ أو ضم٣مئط, أو هنر,

 زمٙمد, أو زمري٥م, دم ي٘مقن أن: َمثؾ ايمٕمقث, يٙمحٗمف ٓ َمقوع دم ىم٣من وإن

 إٓ ضم٣مئط, أو هنر أو ضمِمـ زمٝمٛمٜمام ىم٣من أو ايمٕمقث, يٙمحٗمف أن إلم َمٛمف همخ٣مف

 اٞمدهمع هم١من يٚم٘مٛمف, َم٣م زمٟمؽمٜمؾ ٞمٖمًف فمـ يدهمٔمف أن همٙمف.. رحمف أو رَمٝمف يٌٙمٕمف أٞمف

 .زم٣ميمٔمِم٣م ييزمف أن همٙمف.. زم٣ميمٔمِم٣م ٓإ يٛمدهمع مل وإن زم٣ميمٔمِم٣م, ييزمف مل.. زم٣ميمٝمد

 همٙمف.. زم٣محلجر أو زم٣ميمًٜمؿ زم٣ميمرَمل أو زم٣ميمًٝمػ زم٣ميميب إٓ فمٛمف يٛمدهمع مل هم١من

ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  - ايمٛمهٌل أن: ُرِوي ظم٣م ٞمٖمًف8 فمعم أسمك وإن زمذيمؽ يدهمٔمف أن  َوؽَمٙمه

 ٓ زم٣ميمٗمتؾ وايمُمٜم٣مدة شؾمٜمٝمد همٜمق.. همٗمتؾ وَم٣ميمف, أهٙمف دون وم٣مسمؾ َمـ: »وم٣مل -

 .صم٣مئز زمٗمت٣مل إٓ سم٘مقن

 ٞمٖمًٜم٣م, فمـ همراوده٣م رصمؾ, همتٌٔمٜم٣م يمتحتْم٤م, طمرصم٦م اَمرأة أن: وُرِوي

: همٗم٣مل - وأرو٣مه - فَمْٛمفُ  اهللهُ َرِِضَ  - فمٚمر إلم ذيمؽ همرهمع همٗمتٙمتف, زمٖمٜمر همرَمتف
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 همدله  ايمِمح٣مزم٥م, َمـ أضمد فمٙمٝمف يٛم٘مر ومل( . أزمدا ُيقَدى ٓ واهلل احلؼ, ومتٝمؾ هذا)

 .إمج٣مع أٞمف: فمعم

 :همٝمف يٛمٓمر ايمدهمع؟ فمٙمٝمف ُي٤م وهؾ

 .إزم٣مضمتف ُيقز اظم٣مل ٕن ايمدهمع8 فمٙمٝمف ُي٤م مل.. َم٣ميمف أطمذ ؿمٙم٤م هم١من

 إزم٣مضمتف ُيقز ٓ ٕٞمف دهمٔمف8 فمٙمٝمف وصم٤م.. زمحريٚمف يزِن ؿمٙم٤م وإن

 .زم٣مإلزم٣مضم٥م

 :وصمٜم٣من همٖمٝمف...  دَم٣م ؿمٙم٤م وإن

 سُمْٙمُٗمقا َوٓ اهللهِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َوَأْٞمِٖمُٗمقا}: سَمَٔم٣ملَم  يمَِٗمْقيمِفِ  دهمٔمف8 فمٙمٝمف ُي٤م: أضمدُه٣م

ٛمُقا ايمتهْٜمُٙمَ٘م٥مِ  إلَِم  زمَِٟمْيِديُ٘مؿْ 
ًِ ٛمكِمَ  حُي٤ِمُّ  اهللهَ إِنه  َوَأضْم ًِ [ 176: ايمٌٗمرة] {اظمُْْح

 فمٙمٝمف يمقصم٤م.. ايمْمٔم٣مم زمف وفمن إىمؾ, إلم اوْمر يمق وٕٞمف[ . 176: ايمٌٗمرة]

  .إلضمٝم٣مئٜم٣م ٞمٖمًف فمـ ايمدهمع فمٙمٝمف همقصم٤م ٞمٖمًف, إلضمٝم٣مء أىمٙمف

 - َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  - ايمٛمهٌل أن: »ُرِوي ظم٣م ايمدهمع8 ٙمٝمففم ُي٤م ٓ: وايمث٣مِن

 زمـ فُمثامنَ  أن: وُرِوي شايمٗم٣مسمؾ اهلل فمٌد سم٘مـ وٓ اظمٗمتقل, اهلل فمٌد ىمـ ": وم٣مل

 فمٌد, أرزمٔمامئ٥م وَمٔمف ايمدار, دم ضمٌم - وأرو٣مه - فَمٛمْفُ  اهللهُ َرِِضَ  - فمٖم٣من

 همٟمنمٚمدوا ضُمّر, همٜمق.. ؽمٝمٖمف أنمٚمد ـَم: )همٗم٣مل فمٛمف, يمٝمٗم٣مسمٙمقا ايمًٝمقف همجردوا

ـ فمٙمٝمف ودطمؾ ؽمٝمقهمٜمؿ, ًَ  - فَمٛمُْٜمؿْ  اهللهُ َرِِضَ  - فمقم ازمٛم٣م واحلًكم, احَل

 ومل ,( ومتؾ ضمتك ايمٗمت٣مل وسمرك ايمٗمت٣مل, َمـ همٚمٛمٔمٜمام فمٛمف يمٝمدهمٔم٣م - وأرو٣مهؿ
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 سمرك دم نمرو٣م يمف وٕن إمج٣مع, أٞمف: فمعم همدله  ايمِمح٣مزم٥م, َمـ أضمد فمٙمٝمف يٛم٘مر

: ُرِوي َم٣م اظمٔمٛمك هذا ودم. َل٣م ايمتٔمرض يمف همج٣مز يمُمٜم٣مدة,ا يمف يمتحِمؾ ايمٗمت٣مل

 اٞمٕمٚم٦ًم يمق أرأي٦م - َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  - اهلل رؽمقل ي٣م: وم٣مل رصمال أن»

 هم٣مٞمٕمٚمس ," ٞمٔمؿ ": وم٣مل اجلٛم٥م؟ أإلم حمت٣ًٌم, ص٣مزمرا همٗمتٙم٦م اظمممىمكم, دم

 . شومتؾ ضمتك همٗم٣مسمؾ همٝمٜمؿ,

 َمـ آَمتٛم٣مع دم نمرض يمف يمٝمس ٞمفٕ ايمْمٔم٣مم8 أىمؾ َمـ آَمتٛم٣مع وْخ٣ميمػ

 . اهـ ذيمؽ يمف ي٘مـ همٙمؿ ايمُمٜم٣مدة, زمٕمغم ٞمٖمًف ومتؾ إٓ أىمٙمف

وايمذي يٓمٜمر أن دهمع ايمِم٣مئؾ ويمق أدى إلم سمٙمػ ٞمٖمًف ٓ ضمرج, وهق 

 ؾمٜمٝمد, واهلل أفمٙمؿ .

  ********** 
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الضرب بأكثر من عشرة أسواط إال في  النهي عن]

 حد[

ـْ ) – 1986 أٞمُف ؽَمِٚمَع َرؽُمقَل اهللهِ  -رِض اهلل فمٛمف  -ْٞمَِم٣مِريِّ َأِِب زُمْرَدَة إٓفَم

ـْ »َيُٗمقُل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - ِة َأؽْمَقاٍط, إٓ دِم ضَمدِّ َِم َٙمُد هَمْقَق فَممَمَ َٓ ُُيْ

شضُمُدوِد اهللهِ
(1)

 (.. َُمتهَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

 *******************************الشرح:

باب ايتأدٜب ال ٜصٜد فٝ٘ املؤدب ع٢ً عػس٠ ضام املصٓف اذتدٜح يبٝإ إٔ 
 أضٛاط. 

 ش: ٓ ُيٙمد همقق فمممة أؽمقاط»قولُ: 

 َهْؾ  ايمتهْٔمِزيرِ  دِم  ايْمُٔمَٙماَمءُ  اطْمَتَٙمَػ  :(221/ 11) مضله قال اليووي يف شزح

ةِ  فَمعَم  همِٝمفِ  ُيْٗمَتٌَمُ  َٓ  ُدوهَن٣َم هَماَم  َأؽْمَقاطٍ  فَممَمَ َي٣مَدةُ  َتقز َو قزُ  َأمْ  ايمزِّ َي٣مَدةُ ايم ََتُ  هَمَٗم٣مَل  زِّ

ُد  ـُ  َأمْحَ ٌَؾٍ  زْم قزُ  َٓ  َأْصَح٣مزمِٛم٣َم َوزَمْٔمُض  اظم٣َْميمِ٘مِلُّ  َوَأؾْمَٜم٤ُم  ضَمٛمْ َي٣مَدةُ  ََتُ ةِ  فَمعَم  ايمزِّ  فَممَمَ

ْٚمُٜمقرُ  َوَذَه٤َم  َأؽْمَقاطٍ  ـَ  اجْلُ َح٣مزَم٥مِ  َِم ـْ  َوايمته٣مزمِِٔمكمَ  ايمِمه  صَمَقازِ  إلَِم  زَمْٔمَدُهؿْ  َوََم

َي٣مَدةِ  ءِ  اطْمَتَٙمَػ  شُمؿه  ايمزِّ َٓ ٌد  ُيقؽُمَػ  َوَأزُمق َوَأْصَح٣مزُمفُ  ََم٣ميمٌِؽ  هَمَٗم٣مَل  َه٠ُم  َوَأزُمق َوحُمَٚمه

ٌْطَ  َٓ  َوايمْمهَح٣مِويُّ  شَمْقرٍ  زَم٣مِت  يمَِٔمَددِ  َو َ ََم٣ممِ  َرْأِي  إلَِم  َذيمَِؽ  زَمْؾ  ايميه  َيِزيَد  َأنْ  َويَمفُ  اإْلِ

                                                           
/ فتح(, كإالماـ مسلم في صحيحو  185 - 186أخرجو إالماـ البخارم في صحيحو ) (1)

(1868.) 
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ُدودِ  وَمْدرِ  فَمعَم  َنه  وَم٣ميُمقا احْلُ
ـَ  فُمَٚمرَ  ِٕ ْمه٣مِب  زْم ـْ  (ضب فَمٛمْفُ  اهللهُ َرِِضَ  اخْلَ  َٞمَٗمَش  ََم

َب  َِم٣مَئ٥مً  طَم٣ممَتِفِ  فَمعَم  ـَ  َأىْمَثرَ  َصٌِٝم٣ًّم َوَضَ دِّ  َِم  َٓ  فَمٛمْفُ  اهللهُ َرِِضَ  ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق َووَم٣مَل  احْلَ

ٌُْٙمغُ  ٥مٌ  يَمْٝمعَم  َأِِب  زمـ َووَم٣مَل  َأْرزَمِٔمكمَ  زمِفِ  َي ًَ ٌُْٔمقنَ  ََخْ ـْ  ِرَواَي٥مٌ  َوِهلَ  َوؽَم  ِِب َوأَ  ََم٣ميمٍِؽ  فَم

ـْ  ُيقؽُمَػ   ُدونَ  ُهقَ  ُأطْمَرى ِرَواَي٥مٌ  يَمْٝمعَم  َأِِب  زمـ وفمـ شمامٞمكم زمف ُُي٣َمِوزُ  َٓ  فُمَٚمرَ  َوفَم

َٝمك َأِِب  وزمـ ذئ٤م أِب زمـ ووم٣مل ؾمػمَم٥م زمـ ومقل وهق اظم٣ِْمَئ٥مِ  ُب  َٓ  حَيْ ـْ  َأىْمَثرَ  َيْيِ  َِم

ََدِب  دِم  شَماَلشَم٥مٍ  ْٕ ٣مهمِِٔملُّ  َووَم٣مَل  ا ٌُْٙمغُ  َٓ  فِ َأْصَح٣مزمِ  َومُجُْٜمقرُ  ايمُمه ٣منٍ  ىُمؾِّ  زمَِتْٔمِزيرِ  َي ًَ  إِْٞم

ٌُْٙمغُ  هَماَل  ضُمُدوِدهِ  َأْدَٞمك ٌْدِ  زمَِتْٔمِزيرِ  َي ـَ  ايْمَٔم ي َٓ  فِممْمِ رِّ  زمَِتْٔمِزيرِ  َو  َووَم٣مَل  َأْرزَمِٔمكمَ  احْلُ

ٌُْٙمغُ  َٓ  َأْصَح٣مزمِٛم٣َم زَمْٔمُض  ٌُْٙمغُ  َٓ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َووَم٣مَل  َأْرزَمِٔمكمَ  َِمٛمُْٜماَم  زمَِقاضِمدٍ  َي  اضِمدٍ زمِقَ  َي

ـَ  َِمٛمُْٜماَم  ي ـِ  َأْصَح٣مزُمٛم٣َم َوَأصَم٣مَب  فِممْمِ ِدي٧ِم  فَم فُ  احْلَ قٌخ  زمَِٟمٞمه ًُ  زمَِٟمنه  َواؽْمَتَديمُّقا ََمٛمْ

َح٣مزَم٥مَ  ةَ  صَم٣مَوُزوا فَمٛمُْٜمؿْ  اهللهُ َرِِضَ  ايمِمه يَمفُ  َأؽْمَقاطٍ  فَممَمَ  فَمعَم  ََم٣ميمٍِؽ  َأْصَح٣مُب  َوسَمَٟموه

فُ  ٣م َذيمَِؽ  ىَم٣منَ  َأٞمه ـِ  خُمَْتِمًّ فُ  َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللهُ َصعمه  ٛمهٌِلُّ ايم زمَِزََم َٞمه ٣مِِنَ  َيْ٘مِٖمل ىَم٣منَ  ِٕ  اجْلَ

 . اهـ  َأفْمَٙمؿُ  َواهللهُ َؤِمٝمٌػ  ايمتهْٟمِويُؾ  َوَهَذا ايْمَٗمْدرَ  َهَذا َِمٛمُْٜمؿْ 

أؾمد ضمرارة وأطمػ فمعم اجلًؿ8 همٟمٞمف ٓ ي٘من,  زمفٕن اجلٙمد وذىمر ايمًقط 

 إذا ىم٣مٞم٦م نمٙمٝمٓم٥م.  وٓ ْخرج ايمدم زمخالف ايمٔمِم٣م8 ٓ ؽمٝمام

 ايميب زم٣محلديدة. ـهنك صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فم وومد
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ِلِّ َصعمه  :صحٝمح َمًٙمؿٖمل هم ـِ ايمٛمٌه َمـ ضمدي٧م َأِِب ُهَرْيَرَة رِض اهلل فمٛمف, فَم

َؿ وَم٣مَل:  ـْ َأؾَم٣مَر فَمعَم َأطِمٝمِف زمَِحِديَدٍة يَمَٔمٛمَتُْف اظماََلئَِ٘م٥مُ »اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه شََم
 (1)

 . 

 اذتدٚد: بٝإ أقٌ 

 . دم ضم٣مل إطمراج ضمد اخلٚمر شمامٞمقن وأومؾ احلدود 

 ٖمل صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: هم

ـِ ََم٣ميمٍِؽ رِض اهلل فمٛمف:  َؿ »َمـ ضمدي٧م َأَٞمِس زْم َأنه َٞمٌِله اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ِريِد, َوايمٛمَِّٔم٣ملِ  ْٚمِر زم٣ِمجْلَ زَمْ٘مٍر َأْرزَمِٔمكَم, هَمَٙمامه ىَم٣مَن فُمَٚمُر, , شُمؿه صَمَٙمَد َأزُمق شصَمَٙمَد دِم اخْلَ

يِػ َوايْمُٗمَرى, وَم٣مَل:  ـَ ايمرِّ ْٚمِر؟»َوَدَٞم٣م ايمٛمه٣مُس َِم ٌُْد ش ََم٣م سَمَرْوَن دِم صَمْٙمِد اخْلَ هَمَٗم٣مَل فَم

ُدوِد, وَم٣مَل:  َٔمَٙمَٜم٣م ىَمَٟمطَمػِّ احْلُ ـُ فَمْقٍف: َأَرى َأْن ََتْ ـِ زْم مْحَ هَمَجَٙمَد فُمَٚمُر     »ايمره

ششَماَمٞمكِمَ 
 (3)

. 

 (: 455-2/454قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ِب َأْو فُمُٗمقزَم٥ًم  ْ ـْ ايميه ٣مِرُع همِٝمِف فَمَدًدا َِم َ ايمُمه َواظمَُْراُد زمُِحُدوِد اهللهِ ََم٣م فَمكمه

صْمِؿ َوَهَذاِن َداطِماَلِن دِم فُمُٚمقِم ضُمُدوِد اهللهِ طَم٣مِرصَم٣منِ  فَمامه  خَمُِْمقَص٥ًم ىَم٣ميْمَٗمْْمِع َوايمره

ِب. ْ َٝم٣مُق دِم ايميه ًِّ َٝم٣مُق إْذ ايم ًِّ  همِٝمِف ايم

                                                           
, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3153)رحمو اهلل  أخرجو اإلماـ الترمذم (1)

 كضعيف الترمذم.

 .(1865)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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ْٚمِر َوضَمدِّ اظْمَُح٣مِرِب  ِب اخْلَ وَم٥ِم َوُذْ ِ َٞمك َوايمنه َٖمَؼ ايْمُٔمَٙماَمُء فَمعَم ضَمدِّ ايمزِّ َووَمْد اسمه

ِة َوايْمِٗمَِم٣مِص دِم ايمٛمهْٖمِس. ده َٞمك َوايْمَٗمْتِؾ دِم ايمرِّ  َوضَمدِّ ايْمَٗمْذِف زم٣ِميمزِّ

؟  َواطْمَتَٙمُٖمقا َٓ ا َأْم  ك ضَمدًّ ٚمه ًَ ؿَْمَراِف َهْؾ ُي ْٕ  دِم ايْمِٗمَِم٣مِص دِم ا

ِٚمٝمِؾ اظمَْْرَأِة  ٌَِٜمٝمَٚم٥ِم َوحَتْ َقاِط َوإسِْمَٝم٣مِن ايْم ٥ِم َوايمٙمِّ ىَماَم اطْمَتَٙمُٖمقا دِم فُمُٗمقزَم٥ِم صَمْحِد ايْمَٔم٣مِريه

ِم َواظمَْٝمْ  َح٣مِق َوَأىْمِؾ ايمده ًِّ ٌََٜم٣مئِِؿ فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوايم ـْ ايْم ٛمِْزيِر يمَِٕمغْمِ ايْمَٖمْحَؾ َِم
ِؿ اخْلِ َت٥ِم َوحَلْ

ىَْمِؾ دِم  ْٕ اَلِة سَمَ٘م٣مؽُماًل َوا ْٚمِر َوسَمْرِك ايمِمه ِب اخْلَ ْحِر َوايْمَٗمْذِف زممُِمْ ًِّ وَرٍة َوايم َضُ

؟  َٓ ا َأْو  ك ضَمدًّ ٚمه ًَ  َرََمَّم٣مَن َهْؾ ُي

َي٣مَدَة دِم ايمتهْٔمِزيِر فَمَٙمْٝمَٜم٣م  ا َأصَم٣مَز ايمزِّ ك ضَمدًّ ٚمه ًَ ـْ وَم٣مَل ُي ؽَْمَقاِط8 هَمَٚم ْٕ ِة ا فَمعَم ايْمَٔممَمَ

ك مَلْ ُُيِْزُه. ٚمه ًَ َٓ ُي ـْ وَم٣مَل   اهـ  َوََم

  ********** 
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 ذوي الهيئات عثراتهم[ إقالة]

ـْ ) – 1988  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمَْٜم٣م َأنه ايمٛمهٌِله فَم٣مئَُِم٥َم َوفَم

ْٝمَئ٣مِت فَمَثرَ »وَم٣مَل:  ُدودَ َأوِمٝمُٙمقا َذِوي اَْلَ ٓه احْلُ شاهِتِْؿ إِ
 (1)

. َرَواُه َأزُمق َداُوَد, 

لُّ 
٣مئِ ًَ  (.َوايمٛمه

 *******************************الشرح:

 ٝإ إٔ ذٟٚ اهل٦ٝات تكاٍ عجساتِٗضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يب

 ., أي َم٣م ىم٣من َمـ زيم٥م أو طمْمٟم وٞمحق ذيمؽ أي يتج٣موز فمـ فمثراهتؿ

 ات: بٝإ َع٢ٓ ذٟٚ اهل٦ٝ
, ؽمقاء ىم٣من َمـ ايمرصم٣مل, أو َمـ أهؾ ايمِمالح واظمروءة َمـ ىم٣منوهؿ 

َمرة, ايمٛم٣ًمء, هم١مٞمف يتج٣موز فمٛمف8 وهذا زم٤ًٌم أن هذا ايمًمء وومع فمٙمٝمف ٕول 

, ومل ئمٙمؿ َمٛمف ايمت٣ًمهؾ, واإلىمث٣مر َمـ أهمٔم٣مل أهؾ ٙمفومل ُئمٙمؿ فمٛمف ايمقومقع دم َمث

 ايمٖمًؼ.

ْٝمَئ٣مِت فَمَثَراهِتِ »قولُ:   . شْؿ َأوِمٝمُٙمقا َذِوي اَْلَ

 (: 2/455قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
                                                           

(, كفي إسناده عبد 8362الكبرل )»(, كالنسائي في 2286ركاه أبو داكد ) الحديث صحيح. (1)
عدم حديثو بالكامل كقاؿ منكر  الملك بن زيد العدكم ضعفو ابن الجنيد كابن عدم. كأكرد ابن

كلو متابعات كلها فيها ضعف, كأحسنها مرسل عمرة, أخرجو النسائي في الكبرل بإسناد صحيح 
عنها مرسلة. كلو شواىد ال تصلح لتقويتو. كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح 

 كضعيف أبي داكد.
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وَم٣ميَم٥ُم:  ٌَْٝمِع, َوَأوِمٝمُٙمقا ُهٛم٣َم ََمْٟمطُمقٌذ َِمٛمَْٜم٣م.َواإْلِ ٣ٌَمئِِع فَمعَم َٞمْٗمِض ايْم  ِهَل َُمَقاهَمَٗم٥ُم ايْم

ْٝمَئ٥ِم فَمعَم سَمْرِك اظم٠َُْماطَمَذِة يَمُف َأْو خَتْ َواظمَُْراُد ُهٛم٣َم:   ِٖمٝمِٖمَٜم٣م.َُمَقاهَمَٗم٥ُم ِذي اَْلَ

٣مهمِِٔملُّ  َ ايمُمه ِّ : -رمحف اهلل سمٔم٣ملم-َوهَمنه َٓ ُئْمَرهُمقَن زم٣ِميمممه ـَ  ْٝمَئ٣مِت زم٣َِميمهِذي َذِوي اَْلَ

يمه٥َم.  هَمَٝمِزلُّ َأضَمُدُهْؿ ايمزه

يمه٥ُم.  ُع فَمْثَرٍة َواظمَُْراُد ُهٛم٣َم ايمزه  َوايْمَٔمَثَراُت: مَجْ

 : َوضَمَ٘مك اظم٣َْمَوْرِديُّ دِم َذيمَِؽ َوصْمَٜمكْمِ 

٣م: ٣ٌَمئِِر.  َأضَمُدُُهَ َٕم٣مئِِر ُدوَن ايْمَ٘م ُْؿ َأْصَح٣مُب ايمِمه  َأهنه

ـْ إَذا َأْذَٞم٤َم سَم٣مَب. َوايمثه٣مِِن:   ََم

 َودِم فَمَثَراهِتِْؿ َوصْمَٜم٣مِن: 

٣م:  َٕم٣مئُِر. َأضَمُدُُهَ  ايمِمه

ُل ََمْٔمِِمَٝم٥ٍم َيِزلُّ همِٝمَٜم٣م َُمْمِٝمٌع. َوايمثه٣مِِن:   َأوه

َْم٣مَب دِم  ـَ إيَمْٝمِٜمْؿ ايمتهْٔمِزيُر8 , "َأوِمٝمُٙمقا": َوافْمَٙمْؿ َأنه اخْلِ ُْؿ ايمهِذي هَنه
ِٕ ٥ِم  يمأِْلَئِٚمه

طْمتاَِلِف َذيمَِؽ  ِٓ َْصَٙمِح  ْٕ صْمتَِٜم٣مُد دِم اطْمتَِٝم٣مِر ا ِٓ َيتِِٜمْؿ, هَمَٝمِج٤ُم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ا َٓ يمُِٔمُٚمقِم ِو

 زم٣ِمطْمتاَِلِف ََمَراسم٤ِِم ايمٛمه٣مِس َوزم٣ِمطْمتاَِلِف اظمََْٔم٣مِص. 

ِه.  َويَمْٝمَس يَمفُ  َٓ إلَم نَمغْمِ ِف َو َتِحٗمِّ ًْ َوُف إلَم َُم  َأْن ُيَٖمقِّ

ٓه يمَِثاَلشَم٥ٍم:  ََم٣مِم إ  َويَمْٝمَس ايمتهْٔمِزيُر يمَِٕمغْمِ اإْلِ
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طَْماَلِق,  ْٕ ـْ ؽَمٝمِِّئ ا صْمِر فَم ِٕمغِم يمِٙمتهْٔمٙمِٝمِؿ َوايمزه َُب هَم١مِنه يَمُف سَمْٔمِزيَر َويَمِدِه ايمِمه ْٕ ا

ُمه دِم  ْٕ اَلِة َوايمٓمه٣مِهُر َأنه ا ٣م َذيمَِؽ, َويمأِْلََْمِر زم٣ِميمِمه ٣ٌَم دِم ىَمَٖم٣ميَمتِِف ََلَ ـِ ايمِمِّ َٟميَم٥ِم َزََم ًْ  ََم

٣ٌَميمِِغ َوإِْن ىَم٣مَن ؽَمِٖمٝمًٜم٣م. ِب فَمَٙمْٝمَٜم٣م, َويَمْٝمَس يمأِْلَِب سَمْٔمِزيُر ايْم ْ  َوايميه

ِف, َودِم ضَمؼِّ اهللهِ سَمٔمَ َوايمثه٣مِِن  ًِ ُر َروِمٝمَٗمُف دِم ضَمؼِّ َٞمْٖم ٝمُِّد ُئَمزِّ ًه .ايم ََصحِّ ْٕ  ٣ملَم فَمعَم ا

َح زمِِف ايْمُٗمْرآُن.  َوايمثه٣ميم٧ُِم  ْوُج يَمُف سَمْٔمِزيُر َزْوصَمتِِف دِم َأَْمِر ايمٛمُُُّمقِز ىَماَم َسه  ايمزه

اَلِة َوَٞمْحِقَه٣م؟  ٣م فَمعَم سَمْرِك ايمِمه هُبَ  َوَهْؾ يَمُف َضْ

َٞمه  ِٕ صْمُر8  ْ َيْ٘مِػ همِٝمَٜم٣م ايمزه ـْ زَم٣مِب إْٞمَ٘م٣مِر اظمُْٛمَْ٘مِر ايمٓمه٣مِهُر َأنه يَمُف َذيمَِؽ, إْن مَل ُف َِم

ٛم٣َمِن.  ٣مِن َأْو اجْلَ ًَ ْٞمَ٘م٣مِر زم٣ِميْمَٝمِد َأْو ايمٙمِّ ُػ زم٣ِمإْلِ ـْ ُيَ٘مٙمه َٙم٥ِم ََم ـْ مُجْ ْوُج َِم  َوايمزه

ِن. َٓ َوه ْٕ  قا َواظمَُْراُد ُهٛم٣َم ا
 ش. إٓ احلدود»قولُ: 

ْم٣من, أي إٓ احلدود همال ُيقز ٕضمد أن ئمٖمقا فمٛمٜم٣م زمٔمد أن سمِمؾ إلم ايمًٙم

ىمام ؽمٌؼ زصمر ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ٕؽم٣مَم٥م زمـ زيد رِض اهلل 

 دم اظمرأة اظمخزوَمٝم٥م. فمـ ايمُمٖم٣مفم٥مفمٛمٜمام 

  ********** 
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 [دية المحدود في الخمر]

ـْ ) – 1985 وُِمٝمَؿ فَمعَم َأضَمٍد "وَم٣مَل:  -رِض اهلل فمٛمف  - فَمقِمٍّ َوفَم ِٕ ََم٣م ىُمٛم٦ُْم 

ا, هَمَٝمُٚمقُت, هَمٟمَ  ْٚمرِ ضَمدًّ ٓه ؾَم٣مِرَب اخْلَ ُف يَمْق ََم٣مَت َوَدْيُتفُ  ;صِمُد دِم َٞمْٖمِز, إِ "هَم١مِٞمه
 (1)

 .

ٌَُخ٣مِريُّ   (.َأطْمَرصَمُف ايْم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ َا ضبل يف غازب ارتُس, ٌٖ 
 تعصّٜسا؟ أٜٚطسب حّدا, 

 

 (: 2/456زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ 
ُف يَمْق ََم٣مَت َوَدْيتف»قولُ:  ْٚمِر هَم١مِٞمه ٓه ؾَم٣مِرَب اخْلَ  ش: إ

اِل اظمُْْٜمَٚمَٙم٥ِم َوؽُمُ٘مقِن اظمَُْثٛمه٣مِة ايمتهْحتِٝمه٥ِم َأْي نَمِرَْم٦م ِدَيَتُف.  زمَِتْخِٖمٝمِػ ايمده

ـْ همِٝمِف ضَمدٌّ حَمْ  فيُ: ْٚمَر مَلْ َيُ٘م ـْ َرؽُمقِل اهللهِ َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأنه اخْلَ َصعمه اهللهُ  -ُدوٌد َِم

ـْ زَم٣مِب ايمتهْٔمِزيَراِت.  -فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ   هَمُٜمَق َِم

ََم٣مُم. ٍر َيُٚمقُت زم٣ِميمتهْٔمِزيِر َيّْمَٚمٛمُُف اإْلِ ََم٣مُم َوىَمَذا ىُمؾُّ َُمَٔمزه  هَم١مِْن ََم٣مَت َوِٚمٛمَُف اإْلِ

ْٚمُٜمقُر.  َوإلَِم َهَذا َذَه٤َم اجْلُ

                                                           
كزاد: « شارب خمر»بدؿ: « صاحب خمر»ده: ( كعن5888أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 «.كذلك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لم يسنو»
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٦ٌَْم  فُ  إلَم  )زمٔمّمٜمؿ(َوَذَه ـْ ََم٣مَت زمَِحدٍّ َأْو سَمْٔمِزيٍر وِمَٝم٣مؽًم٣م َِمٛمُْٜمْؿ  َأٞمه َء همِٝمَٚم َٓ َرْ

٣مِرَع وَمْد َأِذَن همِٝمِٜماَم. , زمَِج٣مَِمِع َأنه ايمُمه دِّ  يمِٙمتهْٔمِزيِر فَمعَم احْلَ

اَم ُهَق يماِِلضْمتَِٝم٣مِط. -َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -َووَمْقُل فَمقِمٍّ وَم٣ميُمقا:   إٞمه

َقاُب: َوسمَ  َم اجْلَ ـْ َٗمده ُف نَمغْمُ ََمْٟمُذوٍن همِٝمِف َِم ُف إَذا َأفْمٛم٦ََم دِم ايمتهْٔمِزيِر َدله فَمعَم َأٞمه زمَِٟمٞمه

 َأْصٙمِِف. 

ُف ََمْٟمُذوٌن دِم َأْصٙمِِف, هَم١مِْن َأفْمَٛم٦َم  َٞمه ِٕ ـُ  َٓ َيّْمَٚم ُف  دِّ هَم١مِٞمه فْمٛم٣َمِت دِم احْلَ زمِِخاَلِف اإْلِ

ُف يمِْٙمَخَْمٟمِ دِم ِص  ـْ ََمْٟمُذوًٞم٣م دِم نَمغْمِ ََم٣م ُأِذَن زمِِف هَم١مِٞمه ْ َيُ٘م ُف مَل ُْؿ ُيِريُدوَن َأٞمه َٖمتِِف َوىَمَٟمهنه

ِب ََمَثاًل.  ْ  زمُِخُِمقِصِف ىَم٣ميميه

ٓه هَمُٜمَق ََمْٟمُذوٌن دِم َُمْْمَٙمِؼ ايمتهْٔمِزيِر, َوسَمْٟمِويُٙمُٜمْؿ يمَِٗمْقِل فَمقِمٍّ   –َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف  -َوإِ

 ؽَم٣موِمٌط. 

ُف  َنه دِم مَت٣َمِم ضَمِديثِِف هَم١مِٞمه
ِٕ ضْمتَِٝم٣مِط, َو ِٓ ـْ زَم٣مِب ا َٓ َِم يٌح دِم َأنه َذيمَِؽ َواصِم٤ٌم  َسِ

َنه َرؽُمقَل اهللهِ "
َؿ  -ِٕ ٛمهُف  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه ًُ  . "مَلْ َي

٣م وَمْقيُمُف:  َؿ  -صَمَٙمَد َرؽُمقُل اهللهِ »َوَأَمه إلَم وَمْقيمِِف  -َأْرزَمِٔمكَم  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

َرْت ش َوىُمؾٌّ ؽُمٛمه٥مٌ  - َٓ سَمَٗمره ٍر, َو ُف صَمَٙمَد صَمْٙمًدا نَمغْمَ َُمَٗمده ُف ُيِريُد َأٞمه َم هَمَٙمَٔمٙمه َووَمْد سَمَٗمده

َْيِدي, َويمَِذا وَم٣مَل َأَٞمٌس َٞمْحُق َأْرزَمِٔمكَم.  ْٕ ِريِد َوايمٛمَِّٔم٣مِل َوا  ِصَٖمُتُف زم٣ِمجْلَ
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ٙمِؿ ََم٣م ََمْٔمٛم٣َمُه: وَم٣مَل ايمٛمهَقِويُّ دِم  ًْ ِح َُم ُدوِد نَمغْمِ  َذْ ـْ احْلُ ـْ ََم٣مَت دِم ضَمدٍّ َِم ٣م ََم َوَأَمه

َٓ ِدَي٥َم  ُف  ُدُه هَماَمَت هَم١مِٞمه ََم٣مُم َأْو صَماله ُف إَذا صَمَٙمَدُه اإْلِ َع ايْمُٔمَٙماَمُء فَمعَم َأٞمه ِب هَمَٗمْد َأمْجَ ْ ايمممُّ

َٓ فَمعَم صَم  ََم٣مِم َو ٣مَرَة فَمعَم اإْلِ َٓ ىَمٖمه َٓ زَمْٝم٦ِم اظم٣َْمِل. َو ِدِه َو  اله

٣مَرِة َوَذىَمَر  َي٥ِم َوايْمَ٘مٖمه اَمِن يمِٙمدِّ ٌُٛم٣َم ُوصُمقُب ايمّمه ـْ ََم٣مَت زم٣ِميمتهْٔمِزيِر هَمَٚمْذَه ٣م ََم َوَأَمه

 قا سَمَٖم٣مِصٝمَؾ دِم َذيمَِؽ ََمْذَهٌِٝمه٥ًم.
  ********** 
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 [دفع الصائل]

ـْ ) – 1986 ـِ َزْيٍد َوفَم  -وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللهِ  -فمٛمف رِض اهلل  -ؽَمِٔمٝمِد زْم

ـْ وُمتَِؾ ُدوَن ََم٣ميمِِف هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد »صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  شََم
 (1)

َْرزَمَٔم٥ُم,  ْٕ . َرَواُه ا

َِمِذيُّ  ْ َحُف ايمؼمِّ  (.َوَصحه

 *******************************الشرح:

 صاق املصيف احلديث لبياٌ حله دفع الصائل .

ـِ »قولُ:   . ش -رِض اهلل فمٛمف  -َزْيٍد ؽَمِٔمٝمِد زْم

 هق أضمد ايمٔمممة اظمٌمميـ زم٣مجلٛم٥م, وهق ايمراوي يمٙمحدي٧م, رِض اهلل فمٛمف.

وأزمقه: زيد زمـ فمٚمرو زمـ ٞمٖمٝمؾ رِض اهلل فمٛمف, ئٌم٧م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م أَم٥م 

 وضمده.

هم٣مؿمٚم٥م زمـ اخلْم٣مب رِض اهلل فمٛمٜم٣م, أطم٦م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب أَمغم وزوصمتف: 

 رِض اهلل فمٛمف.اظم٠مَمٛمكم, وشم٣مِن اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ, 

                                                           
(, كابن 1231(, كالترمذم )115/ 8(, كالنسائي )2883ركاه أبو داكد )الحديث صحيح.  (1)

كمن قتل دكف دينو فهو شهيد, »( كاقتصر على ىذه الجملة فقط. كزاد الباقوف: 3686ماجو )
كليست -كالسياؽ للترمذم « ف دمو فهو شهيد, كمن قتل دكف أىلو فهو شهيدكمن قتل دك 

 (1128قلت: كانظر رقم )«. ىذا حديث حسن صحيح»كقاؿ:  -الجملة األكلى عند النسائي
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فم٣مسم٘م٥م رِض اهلل فمٛمف, سمزوج هب٣م فمٌد اهلل زمـ أِب زم٘مر ايمِمديؼ رِض وأطمتف: 

اهلل فمٛمف, شمؿ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رِض اهلل فمٛمف , شمؿ ايمززمغم زمـ ايمٔمقام رِض اهلل 

 فمٛمف.

ـْ وُمتَِؾ ُدوَن ََم٣ميمِِف هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد »قولُ:   ش. ََم

 َمًٙمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: أطمرصمف احلدي٧م 

ٌِْد اهللِ َمـ ؿمريؼ شَم٣مزمِ  ُف ظمَه٣م ىَم٣مَن زَمكْمَ فَم ُه, َأٞمه , َأطْمػَمَ ـِ مْحَ ٌِْد ايمره ـِ فَم ًت٣م ََمْقلَم فُمَٚمَر زْم

وا يمِْٙمِٗمَت٣مِل,  ُ ـِ َأِِب ؽُمْٖمَٝم٣مَن ََم٣م ىَم٣مَن سَمَٝمنه ٥َم زْم ًَ ٌَ ـِ فَمْٚمٍرو رِض اهلل فمٛمٜمام, َوزَمكْمَ فَمٛمْ زْم

ـِ  ٌِْد اهللِ زْم ـُ ايْمَٔم٣مِص إلَِم فَم ٌُْد اهلِل  هَمَرىم٤َِم طَم٣ميمُِد زْم فَمْٚمٍرو هَمَقفَمَٓمُف طَم٣ميمٌِد, هَمَٗم٣مَل فَم

ـُ فَمْٚمٍرو  : َأََم٣م فَمٙمِْٚم٦َم َأنه َرؽُمقَل اهللِ َصعمه اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمهَؿ -رِض اهلل فمٛمٜمام-زْم

ـْ وُمتَِؾ ُدوَن ََم٣ميمِِف هَمُٜمَق ؾَمِٜمٝمٌد »وَم٣مَل:  شََم
 (1)

. 

 أي ومتؾ وهق يداهمع فمـ َم٣ميمف ممـ صم٣مء يٓمٙمٚمف.

يٕمًؾ, وي٘مٖمـ,  إضم٘م٣مم إطمروي٥م وأَم٣م دم أَمر ايمدٞمٝم٣م هم١مٞمف دموايمُمٜم٣مدة: 

 ويِمقم فمٙمٝمف.

يتقرع فمـ ؽمٖمؽ ايمدَم٣مء, ويؼمك َم٣ميمف يمٙمٓم٣ممل, ويمف أصمر فمٓمٝمؿ  فوإهمّمؾ أٞم

 . فمٛمد اهلل فمز وصمؾ, وؽمٝمخٙمٖمف اهلل فمز وصمؾ دم ايمدٞمٝم٣م زمٟمفمٓمؿ مم٣م أطمذ َمٛمف

 . , ويٗمتٙمف ذ ومتٙمفوومد يٛمتٗمؿ اهلل فمز وصمؾ َمـ ايمٓم٣ممل

                                                           
 .(121)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 األصٌ يف دفع ايصا٥ٌ ٖٛ االضتعا١ْ بايػري:  بٝإ إٔ
 إصؾ أن اإلٞم٣ًمن يًتٔمكم زمٕمغمه دم دهمع ايمِم٣مئؾ.و

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة وَم٣مَل:  صَم٣مَء َرصُمٌؾ هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ َأَرَأْي٦م إْن صَم٣مَء َرصُمٌؾ »همَٔم

٦م إْن وَم٣مسَمَٙمٛمِل؟ وَم٣مَل: وَم٣مسمِْٙمُف ُيِريُد َأطْمَذ ََم٣مرِم, وَم٣مَل: هَماَل سُمْٔمْمِِف ََم٣ميَمؽ, وَم٣مَل: َأَرَأيْ 

وَم٣مَل: َأَرَأْي٦م إْن وَمَتَٙمٛمِل؟ وَم٣مَل: هَمَٟمْٞم٦َم ؾَمِٜمٝمٌد, وَم٣مَل: َأَرَأْي٦م إْن وَمَتْٙمتف؟ وَم٣مَل: ُهَق دِم 

ٙمٌِؿ َوَأمْحَُد.ش ايمٛمه٣مرِ  ًْ  َرَواُه َُم

, "َأْٞمُِمْد اهللهَ  " َي٣م َرؽُمقَل اهللهِ َأَرَأْي٦م إْن فَمَدا فَمعَم ََم٣مرِم؟ وَم٣مَل:»َودِم يَمْٖمٓمِِف: 

؟ وَم٣مَل: "َأْٞمُِمْد اهللهَ  "وَم٣مَل: هَم١مِْن َأزَمْقا فَمقَمه وَم٣مَل:  وَم٣مسمِْؾ, هَم١مِْن  ", وَم٣مَل: هَم١مِْن َأزَمْقا فَمقَمه

ٛمه٥ِم َوإِْن وَمَتْٙم٦َم هَمِٖمل ايمٛمه٣مِر  شوُمتِْٙم٦َم هَمِٖمل اجْلَ
 (1)

" . 

  قاٍ اجملد ابٔ ت١ُٝ زمح٘ اهلل تعاىل:

ـْ ايمْ " ؽَْمَٜمؾِ همِٝمِف َِم ْٕ ؽَْمَٜمِؾ هَم٣م ْٕ ُف ُيْدهَمُع زم٣ِم  ."ِٖمْٗمِف َأٞمه

 (: 5/390391قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
٣مٍن  ًَ ـْ َأَراَد َأطْمَذ ََم٣مِل إْٞم قُز َُمَٗم٣مسَمَٙم٥ُم ََم ُف ََتُ ٣ٌَمِب همِٝمَٜم٣م َديمِٝمٌؾ فَمعَم َأٞمه َوَأضَم٣مِدي٧ُم ايْم

ـْ نَمغْمِ هَمْرٍق زَمكْمَ ايْمَٗمٙمِٝمِؾ وَ  . َِم طَْمُذ زمَِٕمغْمِ ضَمؼٍّ ْٕ  ايْمَ٘مثغِِم إَذا ىَم٣مَن ا

٣مهمُِظ دِم ايْمَٖمْتِح.  ْٚمُٜمقِر ىَماَم ضَمَ٘م٣مُه ايمٛمهَقِويُّ َواحْلَ  َوُهَق ََمْذَه٤ُم اجْلُ

٥ٌٌَم.َووَم٣مَل زَمْٔمُض ايْمُٔمَٙماَمِء:   إنه اظمَُْٗم٣مسَمَٙم٥َم َواصِم

                                                           
 .(3221)ذكر ىذا اللفظ المجد ابن تيمة في منتقى األخبار  (1)
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ْ َووَم٣مَل زَمْٔمُض اظم٣َْميمِ٘مِٝمه٥ِم:  قُز إَذا ؿَمَٙم٤َم ايمًمه ِٖمٝمَػ.َٓ ََتُ  َء اخْلَ

ـْ وَم٣مَل زم٣ِميْمُقصُمقِب  َؽ ََم ًه ََْمِر َويَمَٔمؾه َُمَتَٚم ْٕ ـْ ا : ََم٣م دِم ضَمِدي٧ِم َأِِب ُهَرْيَرَة َِم

ٌَُف. ـْ َراَم نَمِْم ٙمِٝمِؿ اظم٣َْمِل إلَم ََم ًْ ـْ سَم  زم٣ِمظمَُْٗم٣مسَمَٙم٥ِم َوايمٛمهْٜمِل فَم

ِٖمٝمِػ, ِء اخْلَ ْ َقاِز دِم ايمًمه ٣م ايْمَٗم٣مئُِؾ زمَِٔمَدِم اجْلَ ٣ٌَمِب َيُردُّ  َوَأَمه هَمُٔمُٚمقُم َأضَم٣مِدي٧ِم ايْم

 فَمَٙمْٝمِف. 

, هَماَل َئْمِدُل اظمَُْداهمُِع إلَم ايْمَٗمْتِؾ ََمَع  طََمػِّ ْٕ طََمػِّ هَم٣م ْٕ ٌَِٕمل سَمْٗمِديُؿ ا َويَم٘مِٛمهُف َيٛمْ

هْمِع زمُِدوٞمِِف, َوَيُدلُّ فَمعَم َذيمَِؽ َأَْمُرُه  َؿ  -إَْمَ٘م٣مِن ايمده ١مِْٞمَُم٣مِد زمِ  -َصعمه اهللهُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمه

ٌَْؾ اظمَُْٗم٣مسَمَٙم٥ِم.  اهللهِ وَم

ـْ َأَراَد َأطْمَذ اظم٣َْمِل سَمُدلُّ  ضََم٣مِدي٧ُم اظمَْْذىُمقَرُة فَمعَم صَمَقاِز اظمَُْٗم٣مسَمَٙم٥ِم ظمَِ ْٕ َوىَماَم سَمُدلُّ ا

َْهِؾ. ْٕ ـِ َوا ي ِم َوايْمِٖمْتٛم٥ََم دِم ايمدِّ ـْ َأَراَد إَراوَم٥َم ايمده  فَمعَم صَمَقاِز اظمَُْٗم٣مسَمَٙم٥ِم ظمَِ

ُف وَم٣مَل:  ٣مهمِِٔملِّ َأٞمه ـْ ايمُمه ـُ اظمُْٛمِْذِر فَم ُف َأْو ضَمِريُٚمُف َوضَمَ٘مك ازْم ًُ ـْ ُأِريَد ََم٣ميُمُف َأْو َٞمْٖم ََم

٣مَرٌة. َٓ ىَمٖمه َٓ ِدَي٥ٌم َو  هَمَٙمُف اظمَُْٗم٣مسَمَٙم٥ُم, َويَمْٝمَس فَمَٙمْٝمِف فَمْٗمٌؾ َو

ـُ اظمُْٛمِْذِر:  صُمِؾ َأْن َيْدهَمَع فَمامه ُذىمَِر إَذا  َوَايمهِذي فَمَٙمْٝمِف َأْهُؾ ايْمِٔمْٙمِؿ َأنه وَم٣مَل ازْم يمِٙمره

 ُأِريَد ـُمْٙماًم زمَِٕمغْمِ سَمْٖمِِمٝمٍؾ. 

ِدي٧ِم ىَم٣مظْمُْجِٚمِٔمكَم فَمعَم اؽْمتِْثٛم٣َمِء  ـْ فُمَٙماَمِء احْلَ َٖمُظ فَمٛمُْف َِم ـْ حُيْ ٓه َأنه ىُمؾه ََم إ

ػْمِ فَمعَم صَمْقرِ  ََْمِر زم٣ِميمِمه ْٕ ْٙمَْم٣مِن يمِْمشَم٣مِر ايْمَقاِرَدِة زم٣ِم ًُّ  قاِه َوسَمْرِك ايْمِٗمَٝم٣مِم فَمَٙمْٝمِف. ايم
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َٖم٥ِم اظمَْْذىُمقَرِة ََم٣م  ـْ ىَم٣مَن فَمعَم ايمِمِّ َي٥ِم دِم وَمْتِؾ ََم َوَيُدلُّ فَمعَم فَمَدِم يُمُزوِم ايْمَٗمَقِد َوايمدِّ

ـْ ضَمِدي٧ِم َأِِب ُهَرْيَرَة.   َذىَمرَٞم٣م َِم

٣ميَم٥ِم ايمهتِل ٣ٌَمِب فَمعَم احْلَ َْوَزافِملُّ َأضَم٣مِدي٧َم ايْم ْٕ  يمِٙمٛمه٣مِس همِٝمَٜم٣م إََم٣مٌم.  َومَحََؾ ا

 َٓ ِف َأْو ََم٣ميمِِف َو ًِ ٌِْٕملُّ فَمعَم َٞمْٖم ٙمِْؿ اظمَْ ًْ َت ًْ طْمتاَِلِف هَمٙمَِٝم ِٓ ٣م ضَم٣ميَم٥ُم ايْمُٖمْروَم٥ِم َوا َوَأَمه

 ُيَٗم٣مسمِْؾ َأضَمًدا. 

ٙمٍِؿ, َئْمٛمِل: ضَمِدي٧َم وَم٣مَل دِم ايْمَٖمْتِح:  ًْ َوَيُردُّ فَمَٙمْٝمِف ضَمِدي٧ُم َأِِب ُهَرْيَرَة فِمٛمَْد َُم

٣ٌَمِب.ا  يْم

ِف َوَأْهٙمِِف َوِديٛمِِف  ًِ ضَم٥ٌم زمَِٟمنه اظمَْْٗمُتقَل ُدوَن ََم٣ميمِِف َوَٞمْٖم ٣ٌَمِب َُمٌَمِّ َوَأضَم٣مِدي٧ُم ايْم

ٌْْمٌِؾ.  ؼٌّ َوايمثه٣مِِن َُم َل حُمِ َوه ْٕ َنه ا
ِٕ  ؾَمِٜمٝمٌد, َوَُمَٗم٣مسمُِٙمُف إَذا وُمتَِؾ دِم ايمٛمه٣مِر, 

 وَمْقيُمُف: )ُدوَن ََم٣ميمِِف(:

َتْٔمَٚمُؾ : وَم٣مَل ايْمُٗمْرؿُمٌِلُّ  ًْ ٦ُم, َوسُم ُدوَن دِم َأْصٙمَِٜم٣م ـَمْرُف ََمَ٘م٣من زمَِٚمْٔمَٛمك حَتْ

َٔمُٙمُف طَمْٙمَٖمُف َأْو  اَم َُيْ ٣ًٌم إٞمه
ـْ ََم٣ميمِِف نَم٣ميمِ يمِْٙمَخْٙمِٖمٝمه٥ِم فَمعَم اظمََْج٣مِز َوَوصْمُٜمُف َأنه ايمهِذي ُيَٗم٣مسمُِؾ فَم

َتُف شُمؿه ُيَٗم٣مسمُِؾ فَمَٙمْٝمفِ   ق. احَتْ
ـِ َزْيٍد  َويَم٘مِٛمهُف ُيُْم٘مُِؾ فَمعَم  ُدوَن ِديٛمِِف ُدوَن    "َهَذا وَمْقيُمُف دِم ضَمِدي٧ِم ؽَمِٔمٝمِد زْم

 قا ."َدَِمِف 
  ********** 
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 [البعد عن الفتن طلبًا لسالمة من معرتها]

ـْ ) – 1987 ٌه٣مٍب َوفَم ـِ طَم ٌِْد اهللهِ زْم  -رِض اهلل فمٛمف  -َأِِب  ]وَم٣مَل[: ؽَمِٚمْٔم٦َم فَم

ـْ »َيُٗمقُل:  -صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  - َيُٗمقُل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللهِ , هَمُ٘م ـٌ سَمُ٘مقُن همَِت

ـْ ايْمَٗم٣مسمَِؾ  َٓ سَمُ٘م ٌَْد اهللهِ اظمَْْٗمُتقَل, َو شهمِٝمَٜم٣م فَم
 (1)

ـُ َأِِب طَمْٝمَثَٚم٥َم.  . َأطْمَرصَمُف ازْم

اَروُمْْمٛمِلُّ   (.َوايمده

ُد َٞمْحَقُه: ) – 1951 ـِ فُمْرهُمَْم٥َم َوَأطْمَرَج َأمْحَ ـْ طَم٣ميمِِد زْم           رِض اهلل -فَم

فمٛمف
 (3)

.) 

 *******************************الشرح:

ضام املصٓف زمح٘ اهلل تعاىل اذتدٜح يبٝإ َا جيب ع٢ً املس٤ يف آخس ايصَإ 
 عٓد ٚدٛد ايفنت ٚايكتاٍ ٚاختالف األَس.

ـٌ »قولُ:   . شسَمُ٘مقُن همَِت

                                                           
(, كىذا الحديث مداره على رجل من 31652أخرجو أحمد في مسنده )ىده. أخرجو حسن بشوا (1)

 «.مجهوؿ»عبد القيس, كىو 

(, كالحديث 33222كلكنو ضعيف السند, أخرجو أحمد في المسند )الحديث حسن لغيره.  (3)
حسن لغيره, كىذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد, كىو ابن جدعاف. كأخرجو ابن أبي شيبة 

, كابن أبي عاصم في "اآلحاد كالمثاني" 2/128لبخارم في "التاريخ الكبير" , كا16/25-28
من  2/618ك 2/381( , كالحاكم في "المستدرؾ" 2625( , كالطبراني في "الكبير" )525)

طرؽ عن حماد بن سلمة, بهذا اإلسناد. كيشهد لو حديث خباب بن األرت السالف برقم 
 (, قالو محقق المسند.31652)
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 اهللُ  عمه َص  اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  أِب زم٘مرة , همٔمـ أي دم آطمر ايمزَم٣من

٣َم ": َوؽَمٙمهؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ـٌ  ؽَمَتُ٘مقنُ  إهِنه َٓ : همَِت ـَ  طَمغْمٌ  همِٝمَٜم٣م ايْمَٗم٣مفِمُد  همِْتٛم٥َمٌ  سَمُ٘مقنُ  شُمؿه  َأ  َِم

ـَ  طَمغْمٌ  همِٝمَٜم٣م َواظم٣َْمِر  همِٝمَٜم٣م, اظم٣َْمِر  ٣مفِمل َِم ًه ,. إيَِمْٝمَٜم٣م ايم َٓ  َووَمَٔم٦ْم, َأوْ  َٞمَزيَم٦ْم  هَم١مَِذا َأ

ـْ  ـْ  زم١ِمزِمِٙمِِف, ْٙمَٝمْٙمَحْؼ همَ  إزِمٌِؾ  يَمفُ  ىَم٣منَ  هَمَٚم ـْ  زمَِٕمٛمَِٚمِف, هَمْٙمَٝمْٙمَحْؼ  نَمَٛمؿٌ  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوََم  َوََم

ـْ  َأَرَأْي٦َم  اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م: َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل  وَم٣مَل  " زمَِٟمْرِوفِ  هَمْٙمَٝمْٙمَحْؼ  َأْرٌض  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ْ  ََم  مَل

ـْ  َٓ  إزِمٌِؾ  يَمفُ  َيُ٘م َٓ  نَمٛمَؿٌ  َو هِ  فَمعَم  هَمَٝمُدقُّ  ؽَمْٝمِٖمفِ  إلَِم  َئْمِٚمُد : »وَم٣مَل  َأْرٌض؟ َو  ضَمدِّ

 زَمٙمهْٕم٦ُم؟ َهْؾ  ايمٙمُٜمؿه  زَمٙمهْٕم٦ُم؟ َهْؾ  ايمٙمُٜمؿه  ايمٛمهَج٣مَء, اؽْمَتَْم٣معَ  إِنِ  يمَِٝمٛم٨ُْم  شُمؿه  زمَِحَجٍر,

 ضَمتهك ُأىْمِرْه٦ُم  إِنْ  َأَرَأْي٦َم  اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م: َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل : وَم٣مَل  شزَمٙمهْٕم٦ُم؟ َهْؾ  ايمٙمُٜمؿه 

, َأضَمدِ  لَم إِ  ِِب  ُيٛمَْْمَٙمَؼ  كْمِ ٖمه , إضِْمَدى َأوْ  ايمِمه زَمٛمِل ايْمِٖمَئَتكْمِ ْٝمِٖمِف, َرصُمٌؾ  هَمَيَ ًَ  َأوْ  زمِ

ٌُقءُ : »وَم٣مَل  هَمَٝمْٗمُتُٙمٛمِل؟ ؽَمْٜمؿٌ  َُيِلءُ  ـْ  َوَيُ٘مقنُ  َوإشِْمِٚمَؽ, زم١ِمشِْمِٚمفِ  َي  .شايمٛمه٣مرِ  َأْصَح٣مِب  َِم

 :(11/ 16) َمًٙمؿ فمعم فذضم دم ايمٛمقويوم٣مل 

ٙماَِمنِ  سَمَقاصَمفَ  إَِذا) ًْ ْٝمَٖمْٝمِٜماَم  اظمُْ ًَ  سَمَقاصَمَٜم٣م ََمْٔمٛمَك( ايمٛمه٣مرِ  دِم  َواظمَْْٗمُتقُل  هَم٣ميْمَٗم٣مسمُِؾ  زمِ

َب  َٙمَتفُ  َذاسَمفُ  َأيْ  َص٣مضِمٌِفِ  َوصْمفَ  َواضِمدٍ  ىُمؾُّ  َضَ ٣م َومُجْ ـْ  َواظمَْْٗمُتقُل  ايْمَٗم٣مسمُِؾ  ىَمْقنُ  َوَأَمه  َِم

ـْ  فَمعَم  هَمَٚمْحُٚمقٌل  ايمٛمه٣مرِ  َأْهؾِ  اَم  َوَيُ٘مقنُ  يَمفُ  سمٟمويؾ ٓ ََم  شُمؿه  َوَٞمْحَقَه٣م فَمَِمٌِٝمه٥مً  وِمَت٣مَُلُ

َتِحؼٌّ  ََمْٔمٛم٣َمهُ  ايمٛمه٣مرِ  دِم  ىَمْقُٞمفُ  ًْ ٣م َُم  َهَذا فَمٛمْفُ  سَمَٔم٣ملَم  اهللهُ َئْمُٖمق َووَمْد  َذيمَِؽ زمِ  ُُي٣َمَزى َووَمْد  ََلَ

ؼِّ  َأْهؾِ  ََمْذَه٤ُم  ٌََؼ  َووَمْد  احْلَ اٍت  سَمْٟمِويُٙمفُ  ؽَم ُل  َهَذا َوفَمعَم  ََمره ـْ  صَم٣مءَ  ََم٣م ىُمؾُّ  ُيَتَٟموه  َِم

ََم٣مءَ  َأنه  َوافْمَٙمؿْ  َٞمَٓم٣مئِِرهِ  َح٣مزَم٥مِ  زَمكْمَ  صَمَرْت  ايمهتِل ايمدِّ ٦ْم  فَمٛمُْٜمؿْ  اهللهُ َرِِضَ  ايمِمه ًَ  يَمْٝم
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ٛمه٥مِ  َأْهؾِ  َوََمْذَه٤ُم  ايْمَقفِمٝمدِ  َهَذا دِم  زمَِداطِمَٙم٥مٍ  ًُّ ؼُّ  ايم ٣منُ  َواحْلَ ًَ ِـّ  إضِْم  هِبِؿْ  ايمٓمه

٣مكُ  ًَ َْم ؿْ  َوسَمْٟمِويُؾ  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ؾَمَجرَ  فَمامه  َواإْلِ ُؿْ  وِمَت٣مَِلِ يُمقنَ  جُمَْتِٜمُدونَ  َوَأهنه ْ  َُمَتَٟموِّ  َيْٗمِِمُدوا مَل

ْٞمٝمَ  حمض وٓ ََمْٔمِِمَٝم٥مً  فُ  هَمِريٍؼ  ىُمؾُّ  افْمَتَٗمَد  زَمؾِ  ٣مايمدُّ  هَمَقصَم٤َم  زَم٣مغٍ  َوخُم٣َميمُِٖمفُ  اظمُِْحؼُّ  َأٞمه

صِمعَ  وِمَت٣ميمُفُ  فَمَٙمْٝمفِ  ٣ًٌم زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َوىَم٣منَ  اهللهِ َأَْمرِ  إلَِم  يمغَِمْ  دِم  ََمْٔمُذوًرا خُمْْمًِئ٣م َوزَمْٔمُّمُٜمؿْ  َُمِِمٝم

َْمٟمِ  فُ  اخْلَ َٞمه صْمتَِٜم٣مدٍ  ِٕ  فَمٛمْفُ  اهللهُ َرِِضَ  فَمقِمٌّ  َوىَم٣منَ  فَمَٙمْٝمفِ  إشِْمؿَ  َٓ  َأطْمَْمٟمَ  إَِذا َواظْمُْجَتِٜمُد  ِٓ

ُروِب  سمِْٙمِؽ  دِم  اظمُِِْمٝم٤ُم  اظمُِْحؼُّ  ُهقَ  ٛمه٥مِ  َأْهؾِ  ََمْذَه٤ُم  َهَذا احْلُ ًُّ  ايْمَٗمَّم٣مَي٣م َوىَم٣مَٞم٦ِم  ايم

٣مفَم٥مً  إِنه  ضَمتهك َُمُْمَتٌَِٜم٥مٌ  ـَ  مَجَ َح٣مزَم٥مِ  َِم وا ايمِمه ُ غمه ْ  ايمْمه٣مئَِٖمَتكْمِ  هَم٣مفْمَتَزيُمقا همِٝمَٜم٣م حَتَ  َومَل

ْ  ُيَٗم٣مسمُِٙمقا ٛمُقا َومَل َقاَب  َيَتَٝمٗمه ُروا شُمؿه  ايمِمه ـْ  سَمَٟمطمه ٣مفَمَدسمِفِ  فَم ًَ  إِنْ  ي٦مأأر) وَمْقيُمفُ  َِمٛمُْٜمؿْ  َُم

كْمِ  َأضَمدِ  إلَِم  ِِب  ُيٛمَْْمَٙمَؼ  ضَمتهك ُأىْمِرْه٦ُم  ٖمه زَمٛمِل ايمِمه ْٝمِٖمفِ  َرصُمٌؾ  هَمَيَ ًَ  ؿٌ ؽَمٜمْ  َُيِلءُ  َأوْ  زمِ

ٌُقءُ  وَم٣مَل  هَمَٝمْٗمُتٙمٛمِل ـْ  َوَيُ٘مقنُ  َوإشِْمِٚمَؽ  زم١ِمشِْمِٚمفِ  َي َهَذا ايْمِٗمَت٣مِل َووِمٝمَؾ  (ايمٛم٣مر أصح٣مب َِم

ُل َأَصحُّ َوَهَذ  َوه ْٕ ٌَْٙمُف ُهَق جَم٣َمٌز َواظمَُْراُد سَمْرُك ايْمِٗمَت٣مِل َوا ضََم٣مِدي٧ُم وَم ْٕ ِدي٧ُم َوا ا احْلَ

يرى ايْمِٗمَت٣مَل دِم ايْمِٖمْتٛم٥َِم زمُِ٘مؾِّ ضَم٣مٍل َووَمْد اطْمَتَٙمَػ ايمٔمٙمامء  وزمٔمده مم٣م حيت٨م زمف َمـ ٓ

ٙمِِٚمكَم َوإِْن َدطَمُٙمقا فَمَٙمْٝمِف زَمْٝمَتُف  ذم ومت٣مل ايمٖمتٛم٥م همٗم٣ميم٦م ؿم٣مئٖم٥م ٓ ًْ ـِ اظمُْ يٗم٣مسمؾ دِم همَِت

ٌُقا وَمْتَٙمُف هَماَل َُيُ  ٌل َوَهَذا ََمْذَه٤ُم َوؿَمَٙم َنه ايمْمه٣ميم٤َِم َُمَتَٟموِّ
ِٕ ِف  ًِ ـْ َٞمْٖم قُز يَمُف اظْمَُداهَمَٔم٥ُم فَم

َِمكْمِ  ـُ احْلُ ِه َووَم٣مَل زمـ فُمَٚمَر َوفِمْٚمَراُن زْم َح٣مِِبِّ َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْف َونَمغْمِ َأِِب زَمْ٘مَرَة ايمِمه

ـْ إِْن وُمِِم  َرِِضَ اهللهُ فَمٛمُْٜمْؿ ونمغمُه٣م ٓ
ِف هَمَٜمَذاِن يدطمؾ همِٝمَٜم٣م يَم٘مِ ًِ ـْ َٞمْٖم َد َدهَمَع فَم

ؽْماَلِم َووَم٣مَل َُمْٔمَٓمُؿ  ـِ اإْلِ طُمقِل دِم مَجِٝمِع همَِت ٣ٌَمِن َُمتهِٖمَٗم٣مِن فَمعَم سَمْرِك ايمدُّ اظمَْْذَه
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ـِ َوايْمِٗمَٝم٣مُم  ؽْماَلِم َُي٤ُِم َٞمٌْمُ اظمُِْحؼِّ دِم ايْمِٖمَت ٥ِم فُمَٙماَمِء اإْلِ َح٣مزَم٥ِم َوايمته٣مزمِِٔمكَم َوفَم٣مَمه ايمِمه

٣ٌَمنِمكَم ىَماَم وَم٣مَل سمٔم٣ملم همٗم٣مسمٙمقا  ََمَٔمفُ  ِحٝمُح  ايمتلزمُِٚمَٗم٣مسَمَٙم٥ِم ايْم َي٥َم َوَهَذا ُهَق ايمِمه ْٔ سمٌٕمك ا

ـْ مَلْ َيْٓمَٜمْر يَمُف اظمُِحؼُّ َأْو فَمعَم ؿم٣مئٖمتكم ـم٣مظمتكم ٓ ضََم٣مِدي٧ُم فَمعَم ََم ْٕ ُل ا سمٟمويؾ  َوسُمَتَٟموه

يمُ  َوه ْٕ ٌَْٕمِل يمَِقاضِمَدٍة َِمٛمُْٜماَم َويَمْق ىَم٣مَن ىَماَم وَم٣مَل ا ٣مُد َواؽْمَتَْم٣مَل َأْهُؾ ايْم ًَ قَن يَمَٓمَٜمَر ايْمَٖم

ٌْْمُِٙمقَن َواهللهُ َأفْمَٙمؿُ   ـ. اه َواظمُْ

 1 . رب ايمٔم٣مظمكمهلل احلٚمد و
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بدار الحدٌث بمركز الصحابة بالغٌضة هـ  1661/ القعدة الحرام/2االنتهاء من مراجعته فً كان  

 حرسها هللا .
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 فهرسال

 9 ..................................................... [اجلٛم٣مي٣مت ىمت٣مب]

 15 .... [إَمقر زمٌٔمض إٓ حيؾ ٓ وأٞمف اظمًٙمؿ دم ضمرَم٥م هق إصؾ أن زمٝم٣من]

 97 ................................... [ضمؼ زمٕمغم ايمدَم٣مء ؽمٖمؽ فمٓمؿ زمٝم٣من]

 99 ....................................[وايمٔمٌد ايمًٝمد زمكم ايمٗمِم٣مص زمٝم٣من]

 41 ......................... [ومتٙمف سمٔمٚمد ويمق زمقيمده يٗمتؾ ٓ ايمقايمد أن زمٝم٣من]

 44 .................................. [ اظمًٙمٚمكم زمكم ايمدَم٣مء دم ايمٗمِم٣مص]

 66 ............................... [ومتٙمٜم٣م سمٔمٚمد إذا زم٣مظمرأة ايمرصمؾ ومتؾ زمٝم٣من]

 86 .............................. [اخلْمٟم ومتؾ دم ايمٖمٗمغم نمراَم٥م زمٔمدم ايمٗمقل]

 86 .............. [ايمػمء زمٔمد إٓ ي٘مقن ٓ اجلراضم٣مت َمـ ايمٗمِم٣مص أن زمٝم٣من]

 51 ....................................................[ايمًٗمط دي٥م زمٝم٣من]

 55 ....... [ايمٔمٖمق يٗمع أن إٓ واجلراضم٣مت ايمدَم٣مء دم ايمٗمِم٣مص وصمقب زمٝم٣من]

 69 .................................. [فمٙمٝمٜم٣م يؼمسم٤م وَم٣م ايمٗمتؾ أٞمقاع ٝم٣منزم]

 79 ....................................... [ايمٗمتؾ دم أفم٣من َمـ ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 74 ................................... [اَمٔم٣مهًد  ومتؾ إذا اظمًٙمؿ ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 78 .................. [فمٚمًدا ومتٙمف دم اؾمؼمىمقا إذا زم٣ميمقاضمد اجلامفم٥م ومتؾ زمٝم٣من]

 77 ................ [ايمٔمٚمد ومتؾ دم ايمدي٥م وأطمذ ايمٗمِم٣مص زمكم ايمتخٝمغم زمٝم٣من]
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 119 .................................................... [ايمدي٣مت زم٣مب]

 191 ..................................................... [ايمدي٣مت زمٝم٣من]

 197 ......................................... [اخلْمٟم ومتؾ دي٥م صٖم٥م زمٝم٣من]

 149 ......................................... [ايمٔمٚمد ومتؾ دي٥م صٖم٥م زمٝم٣من]

 146 ..................... [وصمؾ فمز اهلل فمٛمد ضمرَم٥م ايمٗمتؾ أٞمقاع أؾمد زمٝم٣من]

 166 ......................................... [ايمٔمٚمد ؾمٌع ومتؾ دي٥م زمٝم٣من]

 165 ....... [وإؽمٛم٣من, َمت٣ًموي٥م وايمرصمؾ ايمٝمد أص٣مزمع دي٥م دم ايمت٣ًموي زمٝم٣من]

 166 ....... [أطمْمٟم إذا زم٣ميمْم٤م فم٣ممل ايمٕمغم ايمْمٌٝم٤م فمعم ايمّمامن وصمقب زمٝم٣من]

 181 ... [ايمٔمٓمؿ وسمٓمٜمر سمقوح ايمتل ايميزم٥م وهل اظمقوح٥م دي٥م َمٗمدار زمٝم٣من]

 189 ........ [ايمذَم٥م وأهؾ اظمٔم٣مهد دي٥م وَمٗمدار, احلرة اظمرأة دي٥م َمٗمدار زمٝم٣من]

 159 ...................... [ايمٔمٚمد دي٥م َمثؾ َمٕمٙمٓم٥م ايمٔمٚمد ؾمٌف دي٥م أن زمٝم٣من]

 158 ........................................... [زم٣مظم٣مل دي٥مايم َمٗمدار زمٝم٣من]

 157 ................................. [ايمٕمغم إلم سمني ٓ اجلٛم٣مي٥م أن زمٝم٣من]

 164 ....................................... [٥موايمٗم٣ًمَم ايمدم دفمقى زم٣مب]

 991 .......................................... [ايمٗم٣ًمَم٥م دم إصؾ زمٝم٣من]

 996 ............................................ [ايمٌٕمل أهؾ ومت٣مل زم٣مب]

 999 ....... [فمٙمٝمٜم٣م وطمرج إَم٥م فمعم ايمًالح محؾ ظمـ ايمٔمٓمٝمؿ ايمقفمٝمد زمٝم٣من]
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 994 ............................ [اظمًٙمٚمكم مج٣مفم٥م فمـ اخلروج طمْمر زمٝم٣من]

 949 ............ [اظمًٙمٚمكم َمـ ؿم٣مئٖمتكم زمكم يٗمع ومد وايمٗمت٣مل ايمٗمتؾ أن زمٝم٣من]

 946 ....................................... [ايمٌٕمل أهؾ ومت٣مل ىمٝمٖمٝم٥م زمٝم٣من]

 961 .................. [اظمًٙمٚمكم مج٣مفم٥م فمـ طمرج َمـ ومتؾ َممموفمٝم٥م زمٝم٣من]

 968 ...................................... [اظمرسمد وومتؾ اجل٣مِن ومت٣مل زم٣مب]

 989 .................... [ؾمٜمٝمد همٜمق َم٣ميمف فمـ يداهمع وهق ومتؾ َمـ أن زمٝم٣من]

 985 ............................................ [وإهداره ايمِم٣مئؾ دهمع]

[فمٝمٛمف همٗمٟمت إذا, يمف دي٥م ٓ وأٞمف, إذن زمٕمغم ايمٔمقرات فمعم آؿمالع ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 .................................................................. 951 

 954 ...................................... [اظم٣مؾمٝم٥م صمٛم٣مي٥م دم احل٘مؿ زمٝم٣من]

 955 ......................... [يت٤م ومل اؽمتتٝم٤م إذا اظمرسمد ومتؾ ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 969 ............................................ [رسمداظم ومتؾ ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 966 ...... [وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ؾمتؿ َمـ ومتؾ وصمقب زمٝم٣من]

 971 ................................................... [احلدود ىمت٣مب]

 911 .................................................. [ايمزاِن ضمد زم٣مب]

 911 ..................... [اظمقت ضمتك ايمرصمؿ اظمحِمـ ايمزاِن ضمد أن زمٝم٣من]

 996 ...................................... [اهلل صمٔمٙمف ايمذي ايمًٌٝمؾ زمٝم٣من]
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 999 ........................... [أرزمٔم٣مً  ٞمٖمًف فمعم ايمزاِن ؾمٜم٣مدة ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 949 ....................... [وصمؾ فمز اهلل ىمت٣مب دم ايمرصمؿ ضم٘مؿ أن زمٝم٣من]

 964 ...................... [وايمٔمٌٝمد اإلَم٣مء َمـ ايمزٞمك سم٘مرر أن ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 981 ..... [ايمزٞمك َمٛمٜمؿ وومع إذا واإلَم٣مء ايمٔمٌٝمد فمعم احلد إوم٣مَم٥م وصمقب زمٝم٣من]

 989 ............................ [ضمد دم ومتؾ َمـ فمعم ايمِمالة ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 958 .. [ايمزٞمك دم وومٔمقا ومد ىم٣مٞمقا إذا اظمحِمٛمكم ايمذَم٥م أهؾ رصمؿ ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 961 ............................... [ايمّمٔمٝمػ فمعم احلد إوم٣مَم٥م ىمٝمٖمٝم٥م زمٝم٣من]

 فمعم وومع َمـ وفمعم, يمقط ومقم فمٚمؾ همٔمؾ َمـ فمعم احلد إوم٣مَم٥م ىمٝمٖمٝم٥م زمٝم٣من]

 971 ............................................................ [هبٝمٚم٥م

 411 .................................... [وايمتٕمري٤م ايميب ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 َمـ زم٣ميمرصم٣مل ايمتُمٌف وفمـ, ايمرصم٣مل َمـ زم٣ميمٛم٣ًمء ايمتُمٌف فمـ ايمٛمٜمل زمٝم٣من]

 414 ........................................................... [ايمٛم٣ًمء

 417 ................................... [زم٣ميمُمٌٜم٣مت سمدرأ احلدود أن زمٝم٣من]

 419 ............ [اظمٔم٣مص هذه َمثؾ دم وومع َمـ فمعم آؽمتت٣مر وصمقب زمٝم٣من]

 417 ................................................. [ايمٗمذف ضمد زم٣مب]

 491 ................................................. [ايمٗمذف ضمد زمٝم٣من]
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[زوصمتف زٞمك فمعم ايمٌٝمٛم٥م يٗمؿ مل إذا ايمزوج فمعم ضمتك يٗم٣مم ايمٗمذف ضمد أن زمٝم٣من]

 .................................................................. 446 

 469 ............... [صمٙمدة أرزمٔمكم ُيٙمد أٞمف ومذف إذا اظمٚمٙمقك ضمد أن زمٝم٣من]

 464 ............................. [ضمؼ زمٕمغم ممٙمقىًم٣م ومذف َمـ ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 468 ................................................. [ايمنوم٥م ضمد زم٣مب]

 486 ................. [زمف ايم٣ًمرق يد سمٗمْمع أن يُمؼمط ايمذي ايمٛمِم٣مب زمٝم٣من]

 458 ...................... [يمٙم٣ًمرق وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل يمٔمـ زمٝم٣من]

 461 ..................................... [ايمٔم٣مري٥م صم٣مضمد دم احل٘مؿ زمٝم٣من]

 471 ........... [ايمٗمْمع همٝمٜمؿ يمٝمس وآطمتالس وآٞمتٜم٣مب اخلٝم٣مٞم٥م أن زمٝم٣من]

 479 ..............................[ايم٘مثر دم وٓ ايمثٚمر دم ومْمع ٓ أٞمف زمٝم٣من]

 475 ......................................... [ايم٣ًمرق افمؼماف أن زمٝم٣من]

 614 ....................... [ايمٗمْمع زمٔمد هق َم٣م يٕمرم ٓ ايم٣ًمرق أن زمٝم٣من]

 618 ...................................... [ايمٗمْمع دم احلرز اؾمؼماط زمٝم٣من]

 611 ................ [ايمًٙمْم٣من إلم وصقَل٣م زمٔمد احلدود دم ايمُمٖم٣مفم٥م حتريؿ]

 619 ............................. [هومتف سم٘مررت إذا ايم٣ًمرق ومتؾ ضم٘مؿ]

 691 .................................. [اظمً٘مر وزمٝم٣من ايمُم٣مرب ضمد زم٣مب]

 699 ............................................ [اخلٚمر ضمد َمٗمدار زمٝم٣من]
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[ذيمؽ نمغم ودم أصح٣مهب٣م فمعم احلدود إوم٣مَم٥م فمٛمد ايمقصمقه ضب حتريؿ زمٝم٣من]

 .................................................................. 696 

 641 ............................... [اظم٣ًمصمد دم احلدود إوم٣مَم٥م حتريؿ زمٝم٣من]

 649 ................. [ىم٣من احلٌقب أي َمـ ايمٔمٗمؾ طم٣مَمر َم٣م اخلٚمر أن زمٝم٣من]

 661 ................... [ضمرام َمٛمف ايمٗمٙمٝمؾ همممب ىمثغمة أؽم٘مره َم٣م أن زمٝم٣من]

 669 ........................ [ايمٔمٛم٤م نمغم َمـ اظمتخذة إذزم٥م ضم٘مؿ زمٝم٣من]

 664 ......................... [َمً٘مر زمٟمي أو زم٣مخلٚمر ايمتداوي حتريؿ زمٝم٣من]

 665 ..................................... [ايمِم٣مئؾ وضم٘مؿ ايمتٔمزير زم٣مب]

 689 .............. [ضمد دم إٓ أؽمقاط فمممة َمـ زمٟمىمثر ايميب فمـ ايمٛمٜمل]

 685 ....................................... [فمثراهتؿ اَلٝمئ٣مت ذوي إوم٣ميم٥م]

 651 ............................................ [اخلٚمر دم اظمحدود دي٥م]

 659 .....................................................[ايمِم٣مئؾ دهمع]

 656 ........................... [َمٔمرهت٣م َمـ يمًالَم٥م ؿمٙم٣ٌمً  ايمٖمتـ فمـ ايمٌٔمد]

 

 

 

 


