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 أحكاو َفقت  انًطهقت فً انفقّ اإلساليً

 َصش سهًاٌا٤عزبر اٌذوزٛس :

 ِخجش اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ 

 ثى١ٍخ أطٛي اٌذ٠ٓ عبِؼخ ا١ِ٤ش 

 ػجذ اٌمبدس ٌٍؼٍَٛ ا٦عال١ِخ 

ؽٛي طٕذٚق إٌفمخ اٌّخظض ٌٍّطٍمبد ٚا٤ؽفبي اٌّؾؼ١ٔٛٓ فٟ اٌغضائش  ِذاخٍخ ِٛعٙخ ١ٌٍَٛ اٌذساعٟ

 َ . 2322عٛاْ  33ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ إٌّؼمذ ٠َٛ اٌخ١ّظ 

ال شه إٔٔب ٔزظٛس فٟ اٌّطٍمخ , ً٘ وبْ ؽاللٙب سعؼ١ب أَ ثبئٕب ؟ ٚ إرا وبْ ثبئٕب ً٘ ٟ٘ ؽبًِ أَ          

ٖ اٌّغؤٌخ أطاللب ِٓ ا٦عبثخ ػٍٝ ٘ز٠ٓ اٌغؤا١ٌٓ , ٚ رٌه ؽبئً ؟ ٚ رٌه ٤ْ اٌفمٙبء ثٕٛا ؽىُّٙ فٟ ٘ز

 ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ : 

 أٔال  ـانًطهقت انشجعٍت

ارفك اٌفمٙبء ػٍٝ أْ اٌّطٍمخ اٌشعؼ١خ رغزؾك إٌفمخ ٚ اٌغىٕٝ أصٕبء فزشح اٌؼذح  عٛاء أوبٔذ ؽبِال أٚ ؽبئال 

ب, ٚ ٠ضجذ ؽك اٌزٛاسس ث١ّٕٙب , فٍٛ ِبد , ٚ رٌه ٌؼذَ أمطبع ػشٜ اٌضٚع١خ , إر ٠غزط١غ صٚعٙب ِشاعؼزٙ

رشصٗ , ٚ ٌٛ ِبرذ ٠شصٙب 
(1)

 . 

 :  ٔ دنٍم رنك يا ٌأحً

 أٔال : يٍ انقشآٌ انكشٌى : 

ال حخشجٍْٕ يٍ بٍٕحٍٓ ٔ ال ٌخشجٍ إال أٌ ٌأحٍٍ بفاحشت يبٍُت ٔ حهكحذٔد هللا ٔ يٍ  :قٕنّ  – 1

 . 1اٌطالق : بعذ رنك أيشا ٌخعذ حذٔد هللا فقذ ظهى َفسّ ال حذسي نعم هللا ٌحذد

: دٌذ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ ػٍٝ أٔٗ ال ٠غٛص إخشاعٙٓ ِٓ ث١ٛرٙٓ ؽزٝ رٕمؼٟ اٌؼذح ٚ اٌّمظٛد  ٔجّ االسخذالل

"ثج١ٛرٙٓ " ث١ٛد ا٤صٚاط , ٚ أػ١فذ إ١ٌٙٓ الخزظبطٙب ثٙٓ ِٓ ؽ١ش اٌغىٕٝ ٚ ف١ٗ د١ًٌ ػٍٝ أْ 

ٙٓ , ٚ وشا٘خ ٌّغبوٕزٙٓ  أٚ ٌؾبعزٙٓ ٌٍّغبوٓ  ٚ اٌغىٕٝ ٚاعجخ , ٚ ػ١ٍٗ فال ٠خشعٙٓ اٌجؼٌٛخ غؼجب ػ١ٍ

أال ٠ؤرٔٛا ٌٙٓ فٟ اٌخشٚط إرا أسدْ رٌه , إال إرا آر١ٓ ثفبؽشخ اٌضٔب  ف١خشعٓ ٦لبِخ اٌؾذ ػ١ٍٙٓ , وّب ل١ً 

ال حذسي نعم هللا :  اٌَت بقٕنّ هللا إْ خشٚعٙٓ لجً أمؼبء اٌؼذح ٠ؼذ فبؽشخ فٟ ٔفغٗ ٘زا ٚ لذ خزُ 

ٚ اٌّؼٕٝ : ال رخشعٛ٘ٓ ِٓ ث١ٛرٙٓ , فؼغٝ أْ ٠مٍت لٍت اٌضٚط ِٓ  1اٌطالق : أيشا ٌحذد بعذرنك

ثغؼٙب إٌٝ ِؾجزٙب , ٚ ِٓ اٌشغجخ ػٕٙب إٌٝ اٌشغجخ ف١ٙب , ٚ ِٓ ػض٠ّخ اٌطالق إٌٝ إٌذَ ػ١ٍٗ , ف١شاعؼٙب 
(2)

 . 

كٍ أٔالث أسكٍُْٕ يٍ حٍذ سكُخى يٍ ٔجذكى ٔ ال حضاسٍْٔ نخضٍّقٕا عهٍٍٓ ٔإٌ  :قٕنّ  – 2

 . 7اٌطالق :   حًم فأَفقٕا عهٍٍٓ حخى ٌضعٍ حًهٍٓ

: أِش هللا فٟ ٘زٖ ا٠٢خ ػجبدٖ , إرا ؽٍك أؽذُ٘ اٌّشأح أْ ٠غىٕٙب فٟ ِٕضي ؽزٝ رٕمؼٟ  ٔجّ االسخذالل

 : " إْ ٌُ رغذ إال عٕت ث١زه فبعىٕٙب ف١ٗ ". قال قخادةػذرٙب , 

                                                           
,  4/465, الذخٌرة  271-3/269 , شرح الزرقانً للموطإ 2/136, المدونة   2/297, الكافً  192, القوانٌن الفقهٌة  4/16بدائع الصنائع   - 1

 . 4/158, زاد المعاد  3/587, زاد المحتاج  368, العدة شرح العمدة  3/441, مغنً المحتاج  5/126األم 
 . 3/542مدارك التنزٌل  - 2
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.لبٌٛا ٘زٖ فٟ اٌجبئٓ إْ وبٔذ  عهٍٍٓ حخى ٌضعٍ حًهٍٓٔ إٌ كٍ أٔالث حًم فاَفقٕا :  قٕنّ حعانىأِب 

ؽبِال أٔفك ػ١ٍٙب ؽزٝ رؼغ ؽٍّٙب , ثذ١ًٌ أْ اٌشعؼ١خ رغت ٔفمزٙب عٛاء أوبٔذ ؽبِال , أٚ ؽبئال ,  ٚ 

اٌّزؤًِ ٠٣ٌخ ٠ٍؾع أْ اٌغ١بق وٍٗ فٟ اٌشعؼ١بد , ٚ إّٔب ٔض ػٍٝ ا٦ٔفبق ػٍٝ اٌؾبًِ , ٚ إْ وبٔذ 

١ظ إٌٝ إٌض ػٍٝ ٚعٛة ا٦ٔفبق إٌٝ اٌٛػغ ٌئال ٠زُٛ٘ أٔٗ سعؼ١خ , ٤ْ اٌؾًّ رطٛي ِذرٗ غبٌجب , فبؽز

إّٔب  رغت إٌفمخ ثّمذاس ِذح اٌؼذح 
(3)

 . 

 راٍَا : يٍ انسُت انُبٌٕت انششٌفت : 

, ٚ وبْ أٔفك ػ١ٍٙب ٔفمخ دْٚ , فٍّب سأد  ػٓ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ أٔٙب ؽٍمٙب صٚعٙب فٟ ػٙذ إٌجٟ  – 1

, فئْ وبْ ٌٟ ٔفمخ أخزد اٌزٞ ٠ظٍؾٕٟ , ٚ إْ ٌُ رىٓ ٌٟ ٔفمخ ٌُ   رٌه لبٌذ : ٚ هللا ٤ػٍّٓ سعٛي هللا

, فمبي : "ال ٔفمخ ٌه ٚال عىٕٝ ." آخز ِٕٗ ش١ئب , لبٌذ :" فزوشد رٌه ٌشعٛي هللا 
(4)

 

: إْ ٘زا اٌؾذ٠ش ث١ّٓ عمٛؽ إٌفمخ ٌٍّجزٛرخ , فذي ثّفَٙٛ اٌّخبٌفخ ػٍٝ أْ ٌغ١ش اٌّجزٛرخ  ٔجّ االسخذالل

 إٌفمخ ٌٍشعؼ١خ . ٔفمخ , فٛعجذ

: " إّٔب إٌفمخ ٚ اٌغىٕٝ ٌٍّشأح إرا وبْ  لبٌذ لبي سعٛي  هللا  –سػٟ هللا ػٕٙب –ػٓ اٌغ١ذح ػبئشخ  – 2

صٚعٙب ٠ٍّه ػ١ٍٙب اٌشعؼخ " 
(5)

 . 

إْ اٌضٚع١خ رجمٝ لبئّخ أصٕبء فزشح اٌؼذح , ٚ اٌضٚعخ رىْٛ ِؾجٛعخ ٌؾك صٚعٙب ,  رانزا : يٍ انًعقٕل :

فٛعجذ ٔفمزٙب ٚ عىٕب٘ب 
(6)

      . 

 راٍَا ـ  انًطهقت انًبخٕحت

ٔإٌ كٍ نقٕنّ ٚ ٕ٘ب ٔفشق ث١ٓ اٌّطٍمخ اٌّجزٛرخ اٌؾبًِ , فٙزٖ رغزؾك إٌفمخ ٚاٌغىٕٝ ِٓ أعً اٌؾًّ 

 .6اٌطالق :  ٌضعٍ حًهٍٓ أٔالث حًم فأَفقٕا عهٍٍٓ حخى

 أِب اٌّطٍمخ اٌّجزٛرخ اٌؾبئً , فٙزٖ ٟ٘ اٌزٟ ٚلغ ف١ٙب اٌخالف ث١ٓ اٌفمٙبء ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ :

ًِّ ٌّغؤٌخ ٔفمخ ٚعىٕٝ اٌّطٍمخ اٌّجزٛرخأقٕل :    ّْ اٌّزؤ فٟ اٌفمٗ ا٦عالِٟ ٠ٍؾع اخزالف اٌفمٙبء فٟ رٌه،  إ

ٚ٘زا رجؼب ٥ٌدٌّخ اٌزٟ أخز ثٙب وً فش٠ك، الع١ّب اٌؾذ٠ض١خ ِٕٙب، ٚٔظشا ٌٙزا االخزالف أسدد ثغؾ ٘زٖ 

اٌّش٠ٚبد، ٚٚػؼٙب ػٍٝ ِؾّه إٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ، لظذ اٌٛطٛي إٌٝ ِؼشفخ اٌظؾ١ؼ ِٓ اٌغم١ُ، ٚثبٌزبٌٟ 

ّغؤٌخ رغٕذٖ ا٤دٌّخ اٌم٠ٛخ، ٚ٘زا ِب عٕؾبٚي اٌم١بَ ثٗ ِٓ خالي ػشػٕب ٥ٌلٛاي اٌخشٚط ثشأٞ ساعؼ فٟ اٌ

اٌٛاسدح فٟ ٔفمخ ٚعىٕٝ اٌّطٍمخ اٌّجزٛرخ ِشفٛػخ ثب٤دٌخ اٌؾذ٠ض١خ اٌزٟ اػزّذ٘ب أطؾبثٙب ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ 

 ا٢رٟ :

ل ّٔ ٚعبثش، ٚفبؽّخ ثٕذ ل١ظ ـ : ال ٔفمخ ٚال عىٕٝ ٌٍّطٍمخ اٌّجزٛرخ، ٚثٗ لبي ػٍٟ، ٚاثٓ ػجبط،  انقٕل األ

سػٟ هللا ػُٕٙ ـ، ٚػطبء، ٚؽبٚط، ٚاٌؾغٓ، ٚػىشِخ، ١ِّْٚٛ ثٓ ِٙشاْ، ٚإعؾبق ثٓ سا٠ٛ٘ٗ، ٚأثٛ 

صٛس، ٚداٚد ٚظب٘ش ِز٘ت اٌؾٕبثٍخ.
(7)
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 : ٔحّجت ْزا انقٕل يشٌٔاث عذٌذة يُٓا 

ك ػ١ٍٙب ٔفمخ دْٚ، فٍّب ٚوبْ أٔف ػٓ أثٟ عٍّخ ػٓ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ أٔٙب ؽٍمٙب صٚعٙب فٟ ػٙذ إٌجٟ  أ ـ

، فئْ وبْ ٌٟ ٔفمخ أخزد اٌزٞ ٠ظٍؾٕٟ، ٚإْ ٌُ رىٓ ٌٟ ٔفمخ ٌُ سأد رٌه لبٌذ : ٚهللا ٤ػٍّٓ سعٛي هللا 

فمبي : "ال ٔفمخ ٌه ٚال عىٕٝ". آخز ِٕٗ ش١ئب، لبٌذ : فزوشد رٌه ٌشعٛي هللا 
(8)

 

خبٌذ، ٚداٚد وٍُٙ ػٓ اٌشؼجٟ لبي : ػٓ ع١ّبس ٚؽظ١ٓ، ِٚغ١شح، ٚأشؼش، ِٚغبٌذ، ٚإعّبػ١ً ثٓ أثٟ ب ـ 

فٟ اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ، لبٌذ : فٍُ ٠غؼً ٌٟ  دخٍُذ ػٍٝ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ فغؤٌزٙب ػٓ لؼبء سعٛي هللا 

َّ ِىزَٛ. عىٕٝ، ٚال ٔفمخ، ٚأِشٟٔ أْ أػزّذ فٟ ث١ذ اثٓ أ
(9)

 

لبي : "١ٌظ ٌٙب  فٟ اٌّطٍمخ صالصب، ػٓ عٍّخ ثٓ و١ًٙ ػٓ اٌشؼجٟ ػٓ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ ػٓ إٌجٟ  ـ  ج

عىٕٝ، ٚال ٔفمخ".
(10)

 

ّْ صٚعٙب ؽٍّمٙب  د ـ ػٓ أثٟ ثىش ثٓ أثٟ اٌغُٙ ثٓ ُطَخ١ْش اٌؼذٚٞ لبي : عّؼذ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ رمٛي : إ

"إرا ؽٍٍذ فآر١ٕٟٔ" فآرٔزٗ،  عىٕٝ، ٚال ٔفمخ، لبٌذ : لبي ٌٟ سعٛي هللا  صالصب، فٍُ ٠غؼً ٌٙب سعٛي هللا 

ب  فخطجٙب ِؼب٠ٚخ، ٚأثٛ عُٙ، ٚأعبِخ ثٓ ص٠ذ، فمبي سعٛي هللا  ِّ ب ِؼب٠ٚخ، فشعً رشة ال ِبي ٌٗ، ٚأ ِّ "أ

أثٛ عُٙ، فشعً ػّشاة ٌٍٕغبء، ٌٚىٓ أعبِخ ثٓ ص٠ذ"، فمبٌذ ث١ذ٘ب ٘ىزا، أعبِخ، أعبِخ، فمبي ٌٙب سعٛي 

ه"، لبٌذ : فزضٚعزٗ، فبغزجطذ.: "ؽبػخ هللا ٚؽبػخ سعٌٛٗ خ١ش ٌ هللا 
(11)

 

ّٟ ػٓ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ لبٌذ : ؽٍّمٕٟ صٚعٟ صالصب، فٍُ ٠غؼً ٌٟ سعٛي هللا  ـ ْ  ِٙ عىٕٝ، ٚال  ػٓ اٌجَ

ٔفمخ.
(12)

 

: ٌٍّطٍّمخ اٌّجزٛرخ إٌفمخ ٚاٌغىٕٝ، ٚثٗ لبي ػّش ثٓ اٌخطبة، ٚاثٓ ِغؼٛد، ـ سػٟ هللا انقٕل انزاًَ 

ٗ، ٚاثٓ شجشِخ، ٚاٌؾغٓ ثٓ طبٌؼ، ٚاٌجزٟ، ٚاٌؼٕجشٞ، ٚأوضش فمٙبء ، ٚأطؾبثٔأبٕ حٍُفتػّٕٙب ـ 

اٌؼشاق.
(13)

 

 ٔحّجخٓى فً رنك يا ٌأحً :

ب ثٍغٗ لٛي فبؽّخ ثٕذ ل١ظ، لبي : "ال ٔذع وزبة هللا ٌمٛي اِشأح ٌؼٍّٙب  ػٓ ػّش ثٓ اٌخطبة  أ ـ ّّ أّٔٗ ٌ

ٔغ١ذ".
(14)

 

 "ٔسُت َبٍُّا".كًا احخّجٕا بانزٌادة انٕاسدة فً ْزِ انشٔاٌت : 

اس ػٓ اٌؾىُ، ٚؽّبد ػٓ إثشا١ُ٘ ٚأثٛ أؽّذ  ّٛ ّْ ٘زٖ اٌض٠بدح ِٓ سٚا٠خ إثشا١ُ٘ ػٓ ػّش ٚأشؼش ثٓ ع إ

 اٌضث١شٞ ػٓ ػّبس ثٓ سص٠ك، ٚاٌؾغٓ ثٓ ػّبسح ػٓ عٍّخ ثٓ و١ًٙ.

                                                           
 .7/472، والسنن الكبرى. 2/1115مسلم : الجامع الصحٌح، كتاب : الطالق، باب : "المطلقة ثالثا ال نفقة لها".  - 8
 .7/475، والسنن الكبرى. 2/1117حٌح. مسلم : الجامع الص - 9

 .2/1118مسلم : الجامع الصحٌح.  - 10
 .2/1119مسلم : الجامع الصحٌح.  - 11
 .7/472، والسنن الكبرى. 2/1123مسلم : الجامع الصحٌح.  - 12
 .9/289المغنً.  - 13
 .7/475السنن الكبرى.  - 14
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 ّْ اس شب٘ذح ٌشٚا٠خ اٌضث١شٞ اٌزٟ ف١ٙب ٘زٖ اٌض٠بدح خبطخ ٚأ ّٛ ّْ سٚا٠خ أشؼش ثٓ ع أشؼش وّب ر٘جٛا إٌٝ أ

 ٚصمٗ اٌؼغٍٟ، ٚاثٓ ِؼ١ٓ فٟ سٚا٠خ ػٕٗ.

ّْ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ ؽٍمٙب صٚعٙب ؽاللب ثبئٕب، فمبي سعٛي هللا  ب ـ : "ال ٔفمخ ٌه ٚال  ػٓ اٌشؼجٟ أ

ّْ ػّش أخجش ثمٌٛٙب، فمبي : "ٌغٕب ثزبسوٟ آ٠خ ِٓ وزبة هللا،  عىٕٝ"، لبي، فؤخجشد ثزٌه إٌخؼٟ، فمبي : إ

٠مٛي : "ٌٙب اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ". شأح ٌؼٍٙب أّٚ٘ذ، عّؼُذ سعٛي هللا ٌمٛي اِ ٚلٛي سعٛي هللا 
(15)

 

: "ٌُ ٠جٍغٕب ػٓ أؽذ ِٓ اٌظؾبثخ غ١ش إٌّىش٠ٓ ٌؾذ٠ضٙب لجٍٗ، ٚال ػًّ ثٗ غ١ش شٟء  ـقٕل انطحأي  ج

٠شٜٚ ػٓ اثٓ ػجبط، ِٚذاسٖ ػٍٝ اٌؾغبط ثٓ أسؽبح ِٚز٘جُٙ ف١ّب ٌُ ٠زوش عّبػٗ ف١ٗ ِؼشٚف.
(16)

 

: "اٌّطٍمخ صالصب ٌٙب اٌغىٕٝ  قال انُبً ثٓ أثٟ اٌؼب١ٌخ ػٓ أثٟ اٌضث١ش ػٓ عبثش ػٓ  ػٓ ؽشة د ـ

ٚإٌفمخ".
(17)

 

: ٌٙب اٌغىٕٝ دْٚ إٌفمخ : ٚثٗ لبي ػّش ثٓ اٌخطبة فٟ لٛي صبْ، ٚاثٕٗ ػجذ هللا، ٚػبئشخ،  انقٕل انزانذ

.ٔانشافعًٔيانك، ٚاثٓ ِغؼٛد ـ سػٟ هللا ػُٕٙ ـ ٚفمٙبء اٌّذ٠ٕخ اٌغجؼخ، 
(18)

 

 ٔحّجخٓى فً رنك :

ّْ ػبئشخ ـ سػٟ هللا ػٕٙب ـ وبٔذ رمٛي : ارمٟ هللا ٠بفبؽّخ، فمذ ػٍّذ فٟ أٞ  أ ـ ذ ثٓ إثشا١ُ٘ أ ّّ ػٓ ِؾ

شٟء وبْ رٌه.
(19)

 

ػٓ ٘شبَ ؽذصٕٟ أثٟ لبي : رضٚط ٠ؾ١ٝ ثٓ عؼ١ذ ثٓ اٌؼبص اثٕخ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اٌؾىُ، ٚؽٍمٙب،  ب ـ

ّْ فبؽّخ لذ خشعذ، لبي : ػشٚح، فؤر١ذ ػبئشخ ـ فؤخشعٙب ِٓ ػٕذٖ، فؼبة ر ٌه ػ١ٍُٙ ػشٚح، فمبٌٛا : إ

سػٟ هللا ػٕٙب ـ فؤخجشرٙب ثزٌه، فمبٌذ : ِب ٌفبؽّخ ثٕذ ل١ظ خ١ش فٟ أْ رزوش ٘زا اٌؾذ٠ش".
(20)

 

ػٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ عؼ١ذ ػٓ اٌمبعُ، ٚع١ٍّبْ ثٓ ٠غبس أٔٗ عّؼّٙب ٠زوشاْ أْ ٠ؾ١ٝ ثٓ عؼ١ذ ثٓ اٌؼبص  ـ  ج

ؽٍّك اثٕخ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اٌؾىُ اٌجزخ، فبٔزمٍٙب ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اٌؾىُ، فؤسعٍذ ػبئشخ ـ سػٟ هللا ػٕٙب ـ 

اٌّشأح إٌٝ ث١زٙب، فمبي ِشٚاْ فٟ إٌٝ ِشٚاْ ثٓ اٌؾىُ ٚ٘ٛ أ١ِش اٌّذ٠ٕخ، فمبٌذ : ارّك هللا ٠ب ِشٚاْ، فبسدد 

ّْ ػجذ اٌشؽّٓ غٍجٕٟ، ٚلبي ِشٚاْ فٟ ؽذ٠ش اٌمبعُ : أٚ ِب ثٍغه شؤْ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ،  ؽذ٠ش ع١ٍّبْ : إ

فمبٌذ ػبئشخ ـ سػٟ هللا ػٕٙب ـ ال ػ١ٍه أْ ال رزوش فٟ شؤْ فبؽّخ، فمبي : إْ وبْ إّٔب ثه اٌشش، فؾغجه 

ِب ث١ٓ ٘ز٠ٓ ِٓ اٌشش.
(21)

 

ِٗ : إْ وبْ خشٚط فبؽّخ، ٌّب ٠مبي : ِٓ شش وبْ فٟ ٌغبٔٙب ف١ىف١ه ِب ث١ٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ عؼ١ذ ثٓ ِٚؼٕٝ وال

اٌؼبص، ٚث١ٓ اِشأرٗ ِٓ اٌشش".
(22)

 

                                                           
 .7/476الجوهر النقً.  - 15
 .7/477الجوهر النقً.  - 16
 .28-4/27الدارقطنً.: السنن.  -17
 .9/288المغنً.  - 18
 .7/472، و 7/433السنن الكبرى.  - 19
 .2/1123ومسلم، كتاب : "الطالق، باب : "المطلقة ثالثا ال نفقة لها".  7/433السنن الكبرى.  - 20
 .7/132قٌس".  . والبخاري : الجامع الصحٌح، كتاب : العدة، باب : "قصة فاطمة بنت7/433السنن الكبرى.  - 21
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ػٓ ػشٚح ثٓ اٌضث١ش أٔٗ لبي ٌؼبئشخ ـ سػٟ هللا ػٕٙب ـ أال رش٠ٓ إٌٝ فالٔخ ثٕذ اٌؾىُ، ؽٍمذ اٌجزخ، صُ  د ـ

خشعذ، لبٌذ : ثئظ ِب طٕؼذ، لٍذ : أال رش٠ٓ إٌٝ لٛي فبؽّخ ثٕذ ل١ظ، لبٌذ : أِب أٔٗ ال خ١ش ٌٙب فٟ 

روش رٌه".
(23)

 

ذ٠ٕخ، فغؤٌذ ػٓ أػٍُ أٍ٘ٙب، فذفؼذ إٌٝ عؼ١ذ ػٓ ػّشٚ ثٓ ١ِّْٛ ثٓ ِٙشاْ ػٓ أث١ٗ لبي : لذِذ اٌّ ـ ْ 

ثٓ اٌّغ١ت فغؤٌزٗ ػٓ اٌّجزٛرخ، فمبي : رؼزّذ فٟ ث١ذ صٚعٙب، فمٍذ : فؤ٠ٓ ؽذ٠ش فبؽّخ ثٕذ ل١ظ، فمبي: 

٘بٖ، ٚٚطف أٔٗ رغ١ع، ٚلبي : فزٕذ فبؽّخ إٌبط، وبٔذ ثٍغبٔٙب رساثخ، فبعزطبٌذ ػٍٝ أؽّبئٙب، فؤِش٘ب 

َّ ِىزَٛ" ٚوزٌه سٚاٖ أثٛ ِؼب٠ٚخ اٌؼش٠ش ػٓ ػّشٚ  ثٓ ١ِّْٛ.أْ رؼزّذ فٟ ث سعٛي هللا  ١ذ اثٓ أ
(24)

 

ّْ  قال انشافعً حعهٍقا عهى ْزِ انًشٌٔاث ّْ ؽذ٠ش فبؽّخ فٟ أ : "فؼبئشخ ِٚشٚاْ ٚاثٓ اٌّغ١ّت ٠ؼشفْٛ أ

 ّٟ ّْ رٌه إّٔب وبْ ٌٍشّش،  إٌج َّ ِىزَٛ وّب ؽّذصذ، ٠ٚز٘جْٛ إٌٝ أ ٠ٚض٠ذ اثٓ أِش٘ب أْ رؼزّذ فٟ ث١ذ اثٓ أ

اٌّغ١ّت رج١١ٓ اعزطبٌزٙب ػٍٝ أؽّبئٙب، ٠ٚىشٖ ٌٙب اثٓ اٌّغ١ّت، ٚغ١شٖ أّٔٙب وزّذ فٟ ؽذ٠ضٙب اٌغجت اٌزٞ ثٗ 

ّْ ٌٍّجزٛرخ أْ رؼزّذ ؽ١ش  أِش٘ب سعٛي هللا  أْ رؼزّذ فٟ غ١ش ث١ذ صٚعٙب خٛفب أْ ٠غّغ رٌه عبِغ ف١شٜ أ

شبءد".
(25)

 

ي : "إّّٔب وبْ رٌه ِٓ عٛء اٌخٍك".ػٓ ع١ٍّبْ ثٓ ٠غبس فٟ خشٚط فبؽّخ لب ٔ ـ
(26)

 

 

 انًُاقشـــت

ثؼذ ػشػٕب ٤لٛاي اٌفمٙبء فٟ ٘زٖ اٌّغؤٌخ ِشفٛػخ ثبٌّش٠ٚبد اٌؾذ٠ض١خ اٌزٟ اػزّذٚ٘ب فٟ رٌه 

ٕٔزمً ٌّٕبلشخ ٘زٖ اٌّش٠ٚبد لظذ اٌٛطٛي ٌمٛي ساعؼ فٟ ِغؤٌخ ٔفمخ ٚعىٕٝ اٌّطٍمخ اٌّجزٛرخ، ٚع١ىْٛ 

 رٌه ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ : 

ال ّٔ ّْ ِش٠ٚبد فبؽّخ ثٕذ ل١ظ فٟ ٔفٟ اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ ال شّه فٟ طّؾزٙب ٚرٌه ٦خشاط ِغٍُ ٌٙب فٟ  أ : إ

عبِؼٗ، ِّٚب ٠غزغشة ٌٗ أْ ٘ؤالء اٌز٠ٓ سّدٚا اٌؼًّ ثؾذ٠ش فبؽّخ أٚ ػٍّبء ِزا٘جُٙ فٟ شؤْ ٔفمخ 

 ٚعىٕٝ اٌّجزٛرخ اؽزّغٛا ثٗ فٟ ثؼغ ا٤ؽىبَ.

اٌشبفؼٟ فٟ ثؼغ ا٤ؽىبَ ٚعّٙٛس ا٤ِخ ٠ؾزّظ ثٗ فٟ عمٛؽ ٔفمخ اٌّجزٛرخ إرا فمذ اؽزّظ ثٗ ا٦ِبِبْ ِبٌه ٚ

ّْ فٟ ثؼغ أٌفبظٗ "فطٍّمٕٟ صالصب". فانشافعًوبٔذ ؽبئال،   ِضال اؽزّظ ثٗ ػٍٝ عٛاص عّغ اٌضالس، ٤

شعبي، ٚاٌؾم١مخ أٔٗ إّّٔب ؽٍّمٙب آخش صالس وّب أخجشد ثٗ ػٓ ٔفغٙب، ٚاؽزّظ ثٗ ِٓ ٠شٜ عٛاص ٔظش اٌّشأح ٌٍ

خ وٍُٙ ػٍٝ عٛاص خطجخ اٌشعً ػٍٝ خطجخ أخ١ٗ إرا ٌُ ٠زُ اٌشوْٛ ٌٍخبؽت ا٤ٚي،  ّّ وّب اؽزّظ ثٗ ا٤ئ

 ّْ ٚػٍٝ عٛاص ث١بْ ِب فٟ اٌشعً إرا وبْ ػٍٝ ٚعٗ إٌظ١ؾخ ٌّٓ اعزشبسٖ فٟ صٚاط أٚ ِؼبٍِخ أٚ عفش، ٚأ

ٌطالق فٟ ؽبي غ١بة أؽذ رٌه ١ٌظ ثغ١جخ، ٚػٍٝ عٛاص ٔىبػ اٌمشش١خ ِٓ غ١ش اٌمششٟ، ٚػٍٝ ٚلٛع ا

 اٌضٚع١ٓ ػٓ ا٢خش، ٚأٔٗ ال ٠شزشؽ ؽؼٛسٖ ِٚٛاعٙزٗ، ٚػٍٝ عٛاص اٌزؼش٠غ ثخطجخ اٌّؼزّذح اٌجبئٓ.

                                                           
، ومسلم : كتاب الطالق، باب : "المطلقة ثالثا 133-7/132، والبخاري : كتاب العدة، باب : "قصة فاطمة بنت قٌس". 7/432السنن الكبرى.   -23

 .2/1121ال نفقة لها". 
 .1/361. وأبو داود: السنن، كتاب : الطالق، باب : "من أنكر ذلك على فاطمة" 7/474السنن الكبرى.  - 24
 .7/433السنن الكبرى.  - 25
 المصدر نفسه. - 26
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خ ِٕٙب ٚػٍّذ ثّب ف١ٙب، فّب ثبي  ِّ فىبٔذ وً ٘زٖ ا٤ؽىبَ ؽبطٍخ ثشٚا٠زٙب ٚطذق ؽذ٠ضٙب، فبعزٕجطزٙب ا٤

ً ف١ّب ػذاٖ، فئْ وبٔذ ؽفظزٗ لجٍذ فٟ ع١ّؼٗ، ٚإْ سٚا٠زٙب رشّد فٟ ؽىُ ٚاؽذ ِٓ أؽىبَ ٘زا اٌؾذ٠ش ٚرمج

ٌُ رىٓ ؽفظزٗ ٚعت أْ ال رمجً فٟ شٟء ِٓ أؽىبِٗ.
(27)

 

 ٘زا فؼال ػٓ ألٛاي ثؼغ اٌؼٍّبء اٌّؤ٠ذح ٌؾذ٠ش فبؽّخ ثٕذ ل١ظ، ِٚٓ رٌه :

: "اٌغٕخ ث١ذ فبؽّخ". أ ـ قال انذاسقطًُ
(28)

 

ٗ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ : "٘زا اٌمٛي ِٓ ؽش٠ك اٌؾّغخ فٟ ِؼشع رؤ١٠ذٖ ٌّب ر٘جذ إ١ٌ ب ـ قال ابٍ عبذ انبشّ 

ٌُٚ ٠خشعٙب  أطّؼ ٚأؽّظ، ٤ٔٗ ٌٛ ٚعجذ اٌغىٕٝ ػ١ٍٙب، ٚوبٔذ ِػجبدح رؼجّذ هللا ثٙب، ٤ٌضِٙب سعٛي هللا 

َّ ِىزَٛ". ػٓ ث١ذ صٚعٙب إٌٝ ث١ذ أَ شش٠ه، ٚال إٌٝ ث١ذ اثٓ أ
(29)

 

 ّْ اٌز٠ٓ سّدٚا ؽذ٠ضٙب فٟ ػذَ صجٛد إٌفمخ ٚاٌغىٕٝ ٚ٘ىزا رج١ّٓ ٌٕب طّؾخ ا٤ؽبد٠ش اٌٛاسدح ػٓ فبؽّخ ٚأ

اؽزّغٛا ثٗ فٟ أؽىبَ فم١ٙخ وض١شح، ٚسّدٖٚ فٟ ٘زا اٌؾىُ فمؾ، ٚوبْ اٌٛاعت ػ١ٍُٙ أخز ِب ٚسد ف١ٗ عٍّخ، 

ّْ اٌغٕخ ث١ذ٘ب، ٚػ١ٍٗ ف١ٍظ  ّْ ؽذ٠ضٙب أطّؼ ٚأؽّظ، ٚأ أٚ سّدٖ عٍّخ، ٘زا إػبفخ إٌٝ ألٛاي ثؼغ اٌؼٍّبء ثؤ

 فٟ شطش ٚ٘ٛ صجٛد اٌغىٕٝ ٠ٚٛافمٖٛ فٟ شطش آخش ٚ٘ٛ ٔفٟ إٌفمخ. ٌُٙ أْ ٠خبٌفٖٛ

ب ِب اؽزّظ ثٗ اٌمبئٍْٛ ثٛعٛة إٌفمخ ٚاٌغىٕٝ ٌٍّجزٛرخ ِٓ ؽذ٠ش ػّش اٌزٞ سّدٚا ثٗ ؽذ٠ش فبؽّخ راٍَا :  ِّ أ

ٌمٛي  فٟ ٔف١ّٙب فمذ ٚسد ف١ٗ : "ال ٔذع وزبة هللا ٌمٛي اِشأح ٌؼٍّٙب ٔغ١ذ" "ال ٔذع وزبة سثّٕب ٚعٕخ ٔج١ٕب

 اِشأح ٌٙب اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ".

"ال ٔذع وزبة  فٙؤالء سّدٚا ؽذ٠ش فبؽّخ ٌىٛٔٗ ِخبٌفب ٌىزبة هللا رؼبٌٝ، إر ٚسد لٛي ػّش 

ّْ عٕخ إٌجٟ  ػٍٝ خالفٗ، ٚػ١ٍٗ أصجزٛا  سثّٕب" ٚأٔٗ لٛي اِشأح، وّب سّدٚا ؽذ٠ضٙب ثبؽزّبي ٔغ١بٔٙب ٘زا ٚأ

 ٌٙب اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ.

 ٔانكالو يعٓى يٍ خًست أٔجّ :

: "ال ٔذع وزبة سثٕب" ٚأْ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ِخبٌف ٌشٚا٠زٙب فبٌغٛاة ػٕٗ ٠زّضً / قٕنٓى فً سٔاٌت عًش 1

 فٟ:

ّْ ؽذ٠ش فبؽّخ ١ٌظ ِخبٌفب ٌىزبة هللا ثً ٘ٛ ِٛافك ٌٗ[، ٌٚٛ روش ػّش ثٓ اٌخطبة  رٌه ٌىبْ أٚي  ]أ

ذ ٠زً٘ ػٓ دالٌزٗ ٚع١بلٗ، ِٚب ٠مزشْ ثٗ، ِّب ٠زج١ّٓ اٌّشاد ِٕٗ، ساعغ ٌٗ، إر ا٦ٔغبْ وّب ٠زً٘ ػٓ إٌض ل

ٚلذ ٠زً٘ ػٓ دخٛي اٌٛالؼخ اٌّؼ١ٕخ رؾذ إٌض اٌؼبَ ٚدخٌٛٗ رؾزٙب، ٚ٘زا وض١ش عذا فٟ ٔظٛص اٌششع، 

ِٓ رٌه ثبٌّٕضٌخ اٌزٟ  ٚاٌزفطّٓ ٌٗ ِٓ اٌفُٙ اٌزٞ ٠خزض هللا ثٗ ِٓ ٠شبء، ٌٚمذ وبْ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ ػّش 

 ًٙ، ٚاٌّىبٔخ اٌزٟ ال رغزٛف١ٙب ػجبسح إالّ أْ إٌغ١بْ ٚاٌز٘ٛي لذ ٠ؼزشػبْ ا٦ٔغبْ.ال رغ

ب أْ ٠ىْٛ  ِّ ٚ إػبفخ إٌٝ أْ ؽذ٠ش فبؽّخ ِغ وزبة هللا رؼبٌٝ ػٍٝ صالصخ أطٕبف ال ٠خشط ػٍٝ ٚاؽذ ِٕٙب إ

ب أْ ٠ىْٛ ث١بٔب  ِّ ب أْ ٠ىْٛ ث١بٔب ٌّب ٌُ ٠زٕبٌٚٗ ٚعىذ ػٕٗ، ٚإ ِّ ٗ، ٚإ ِّ ٌّب أس٠ذ ثٗ، ِٚٛافمب ٌّب رخظ١ظب ٌؼب

دّي ػ١ٍٗ ع١بلٗ ٚرؼ١ٍٍٗ ٚ٘زا ٘ٛ اٌظٛاة ٚ٘ٛ إراً ِٛافك ٌٗ ١ٌٚظ ِخبٌفب ٌٗ، ٚ٘ىزا ٠ٕجغٟ لطؼب ٚؽبشب هلل 

                                                           
 .-163-4/162زاد المعاد. - 27
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ٚعؼً  ثّب ٠خبٌف وزبثٗ أٚ ٠ؼبسػٗ ٚلذ أٔىش ا٦ِبَ أؽّذ ٘زا ِٓ لٛي ػّش  أْ ٠ؾىُ سعٛي هللا 

ٝ ٚإٌفمخ ٌٍّطٍمخ صالصب، وّب أٔىشد لجٍٗ رٌه فبؽّخ ثٕذ ٠زجّغُ ٠ٚمٛي : أ٠ٓ فٟ وزبة هللا إ٠غبة اٌغىٕ

ٚأٞ أِش ٠ؾذس ثؼذ  ال حذسي نعم هللا ٌحذد بعذ رنك أيشا :قال ل١ظ، إر لبٌذ : ث١ٕٟ ٚث١ٕىُ وزبة هللا 

اٌضالس.
 (30)

. 

ب سّدُ٘ ٌؾذ٠ش فبؽّخ ثىٛٔٙب اِشأح وّب ٚسد فٟ سٚا٠خ ػّش /2 ِّ "ال ٔذع وزبة هللا ٌمٛي اِشأح..." فٙزا  أ

 اٌّطؼٓ ِشدٚد ِٓ ػّذح أٚعٗ ٔغٍّٙب ف١ّب ٠ؤرٟ :

خ أٚي ِجطً ٌٙزا االّدػبء، ِٚخبٌف ٌٗ، إر ٘زا ِطؼٓ ثبؽً ثئعّبع  أ ـ ّّ ّْ اٌّؾزّظ ثٙزا ِٓ أرجبع ا٤ئ إ

اٌّغ١ٍّٓ، ٚرٌه ٌٍمطغ ثؤٔٗ ٌُ ٠ٕمً ػٓ أؽذ ِٓ اٌؼٍّبء أٔٗ سّد خجش اٌّشأح ٌىٛٔٙب اِشأح، فىُ ِٓ عٕخ رٍمزٙب 

ٌٗ أدٔٝ ٔظ١ت ِٓ ػٍُ.ا٤ِخ ثبٌمجٛي ػٓ اِشأح ٚاؽذح ِٓ اٌظؾبثخ[، ٚ٘زا ال ٠ٕىشٖ ِٓ 
(31)

 

٘زٖ ِغب١ٔذ ٔغبء اٌظؾبثخ ثؤ٠ذٞ إٌبط، ال رشبء أْ رشٜ ف١ٙب عٕخ رفشدد ثٙب اِشأح ِٕٙٓ، ٚرٍمزٙب  ب ـ

ا٤ِخ ثبٌمجٛي، إال سأ٠زٙب، ٚػ١ٍٗ : فّب رٔت فبؽّخ فٟ رفّشد٘ب دْٚ غ١ش٘ب.
 (32)

 

 ػٕٙب فٟ ث١ذ صٚعٙب، ٚٔظٗ : أخز إٌبط ثؾذ٠ش فش٠ؼخ ثٕذ ِبٌه ثٓ عٕبْ فٟ اػزذاد اٌّزٛفٝ  ـ  ج

ّْ فش٠ؼخ ثٕذ ِبٌه ثٓ عٕبْ أخجشرٙب أٔٙب عبءد إٌجٟ  رغؤٌٗ أْ رشعغ إٌٝ أٍ٘ٙب  ػٓ ص٠ٕت ثٕذ وؼت أ

ّْ صٚعٙب خشط فٟ ؽٍت أػجذ ٌٗ أثمٛا، ؽزٝ إرا وبٔٛا ثطشف اٌمذَٚ ٌؾمُٙ، فمزٍٖٛ،  فٟ ثٕٟ ؽذسح، ٚإ

ع فغؤٌذ سعٛي هللا  ّٚ ٟ ٌُ ٠زشوٕٟ فٟ ِغىٓ ٠ٍّىٗ، لبٌذ : لبي سعٛي هللا إٟٔ أسعغ إٌٝ أٍٟ٘، فئْ ص

  ٔؼُ"، فبٔظشفذ، ؽزٝ إرا وٕذ فٟ اٌؾغشح أٚ فٟ اٌّغغذ دػبٟٔ، أٚ أِش ثٟ فذػ١ذ ٌٗ، لبي: "فى١ف"

لٍذ"، فشددد ػ١ٍٗ اٌمظخ اٌزٟ روش ٌٗ ِٓ شؤْ صٚعٟ، فمبي : "اِىضٟ فٟ ث١زه، ؽزٝ ٠جٍغ اٌىزبة أعٍٗ" 

، فغؤٌٕٟ ػٓ  ّٟ رٌه، فؤخجشرٗ فبرجؼٗ، لبٌذ : فبػزذدد ف١ٗ أسثؼخ أشٙش ٚػششا، فٍّب وبْ ػضّبْ أسعً إٌ

ٚلؼٝ ثٗ.
(33)

 

ًّ لذسا، ٚأِبٔخ، ٚصمخ ِٓ  فٙب ُ٘ إٌبط أخزٚا ثؾذ٠ش فش٠ؼخ، ١ٌٚغذ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ ثؤلً ػٍّب، ٚأع

ب شٙشح  ِّ ّْ فش٠ؼخ ال رؼشف إال ثٙزا اٌؾذ٠ش، ٚأ فش٠ؼخ، ثً ٟ٘ أفمٗ ِٕٙب، ٚأػٍُ ثال س٠ت، ٚد١ًٌ رٌه أ

ِؼشٚف، ِٚشٙٛس.فبؽّخ، ٚؽٍجٙب ِٕبظشح ِٓ ٔبصػٙب، فؤِش 
(34)

 

وبْ اٌظؾبثخ ـ سػٛاْ هللا ػ١ٍُٙ ـ ٠خزٍفْٛ فٟ اٌشٟء، فزشٚٞ ٌُٙ إؽذٜ أِٙبد اٌّؤ١ِٕٓ ػٓ إٌجٟ  د ـ

  ٓٙٔٛش١ئب، ف١ؤخزْٚ ثٗ، ٠ٚشعؼْٛ إ١ٌٗ، ٠ٚزشوْٛ ِب ػٕذُ٘، ٚإّٔب فؼٍٓ ػٓ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ ثى

٤عبِخ ثٓ  ائً، ٚسػ١ٙب سعٛي هللا ٚإال فئٔٙب ٟ٘ ا٤خشٜ، ِٓ اٌّٙبعشاد ا٤ٚ صٚعبد سعٛي هللا 

ص٠ذ ؽجٗ، ٚاثٓ ؽجٗ.
(35)

 

: "ٌؼٍٙب ٔغ١ذ" فال ٠غٍُ ٌُٙ ثٗ، ثً إْ اٌغٛاة ػٕٗ  ـ أّيا سّدْى نحذٌذ فاطًت بًا ٔسد فً سٔاٌت عًش 3

 ِٓ ػذح أٚعٗ ٔغٍّٙب ف١ّب ٠ؤرٟ :

                                                           
 .4/161زاد المعاد.  - 30
 .137-7/136نٌل األوطار.  -  31
 .4/163زاد المعاد.   -32
 .7/434السنن الكبرى.  - 33
 .4/163زاد المعاد.  - 34
 المصدر نفسه.  -35
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ّْ اٌمظخ ٚلؼذ ٌٙب، ِٚزؼٍمخ ثؤِش ؽبعُ فٟ ؽ١برٙب، ٌٚزا فٟٙ أػجؾ ٌٙب ِ أ ـ ٓ غ١ش٘ب ثال شه، ٚلذ عؼً إ

ػٍّبء ا٤طٛي ِٓ أعجبة اٌزشع١ؼ إرا ٚلغ اٌزؼبسع ث١ٓ اٌّش٠ٚبد، رشع١ؼ سٚا٠خ طبؽت اٌمظخ، فمذ 

عٕٟ سعٛي هللا ٚٔؾٓ ؽالالْ" ّٚ سّعؾٛا سٚا٠خ ١ِّٛٔخ أٔٙب لبٌذ : "رض
(36)

ػٍٝ سٚا٠خ اثٓ ػجبط اٌزٟ ف١ٙب  

ط إٌجٟ  ّٚ ٚ٘ٛ ِؾشَ" : "رض
(37)

اٌؼمذ ِٓ غ١ش٘ب ٌشذح ا٘زّبِٙبٌىٛٔٙب أػشف ثؾبي   
(38)

، فىزا اٌشؤْ 

 ٕ٘ب، ف١ٕجغٟ رشع١ؼ سٚا٠خ فبؽّخ ػٍٝ سٚا٠بد غ١ش٘ب ٌزؼٍك اٌؾذ٠ش ثٙب.

ّْ سعٛي هللا  ب ـ لؼٝ ف١ٙب ثىٍّز١ٓ ّٚ٘ب : "ال ٔفمخ، ٚال عىٕٝ" ٚاٌؼبدح رٛعت ؽفع ِضً ٘زا،  إ

ثىٍّز١ٓ، ٠ٚمجً ؽذ٠ضٙب  ١ٙب سعٛي هللا ٚروشٖ، ثً و١ف ٠شّد ؽذ٠ضٙب فٟ لظخ عشد ٌٙب وّب ث١ّٕب ٚلؼٝ ف

اٌط٠ًٛ فٟ اٌذعبي
(39)

ػٍٝ إٌّجش، فٛػزٗ فبؽّخ، ٚؽفظزٗ، ٚأّدرٗ وّب عّؼزٗ  ، ٚلذ ؽذس ثٗ سعٛي هللا 

ٌُٚ ٠ٕىشٖ ػ١ٍٙب أؽذ ِغ ؽٌٛٗ ٚغشاثزٗ، فى١ف ٠مجٍْٛ ِٕٙب ٘زا، ٠ٚشدْٚ ؽذ٠ضب ٟ٘ اٌغجت فٟ ٚسٚدٖ.
(40)

 

ُ اٌغٕت، ٚروشٖ  ـ  ج ّّ ّْ ػّش لذ ٔغٟ ر١ إْ اؽزّبي إٌغ١بْ أِش ِشزشن ث١ٕٙب، ٚث١ٓ ِٓ اػزشع ػ١ٍٙب، فئ

ػّبس
(41)

ؽزٝ عّغ أثب ثىش ٠زٍٛ٘ب، ٘زا ٌُٚ ٠ٕمً ػٓ  36-33اٌضِش : إَّك يٍّج ٔإَٓى يٍّخٌٕ، ٚٔغٟ : 

ّب ٠مذػ ثٗ ٌُ ٠جك ؽذ٠ش ِٓ أؽذ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ أٔٗ ٠شّد اٌخجش ثّغّشد رغ٠ٛض ٔغ١بْ ٔبلٍٗ، ٌٚٛ وبْ رٌه ِ

ّْ رغ٠ٛض إٌغ١بْ ال ٠غٍُ ِٕٗ أؽذ، ف١ىْٛ رٌه ِفؼ١ب إٌٝ  ا٤ؽبد٠ش إٌج٠ٛخ، إالّ ٚوبْ ِمذٚؽب ف١ٗ، ٤

رؼط١ً اٌغٕٓ ثؤعش٘ب.
(42)

 

اٌزٟ  : إْ وبْ عٛاص إٌغ١بْ ػٍٝ اٌشاٚٞ ٠ٛعت عمٛؽ سٚا٠زٗ عمطذ سٚا٠خ ػّش  ٔعهٍّ َقٕل

ػبسػزُ ثٙب خجش فبؽّخ ٌغٛاص إٌغ١بْ ػ١ٍٗ، ٚإْ وبْ ال ٠ٛعت عمٛؽ سٚا٠زٗ، ثطٍذ اٌّؼبسػخ ثزٌه، 

ٌٚٛ سّدد اٌغٕٓ، ثّضً ٘زا، ٌُ ٠جك ثؤ٠ذٞ ا٤ِخ ِٕٙب، إالّ ا١ٌغ١ش.
(43)

 

ب ِب سّدٚا ثٗ ٌؾذ٠ش فبؽّخ ثىْٛ ػّش  ـ 4 ِّ بدح، لبي : "ٚعّٕخ ٔج١ّٕب"، ٚلذ طبٌٛا فٟ إصجبد ٘زٖ اٌض٠ أ

اس ػٓ اٌؾىُ ٚؽّبد ػٓ إثشا١ُ٘ ٚأثٛ أؽّذ  ّٛ ف١غبة ػٕٙب ثؤٔٙب ِٓ سٚا٠خ إثشا١ُ٘ ػٓ ػّش ٚأشؼش ثٓ ع

 اٌضث١شٞ ػٓ ػّبس ثٓ سص٠ك، ٚاٌؾغٓ ثٓ ػّبسح ػٓ عٍّخ ثٓ و١ًٙ.

ب سٚا٠خ إثشا١ُ٘ ػٓ ػّش فٟٙ ِٕمطؼخ ِّ أ
(44)

، ٚرٌه ٌىْٛ إثشا١ُ٘ ٌُ ٠ذسن ػّش. ٚأِب سٚا٠خ أشؼش ثٓ 

اس، فال ّٛ اس ػؼ١ف اٌؾذ٠ش، ٘زا ِغ ِؼبسػخ سٚا٠خ  ٔرنك نقٕل انذاسقط٠ًُؼزّذ ثٙب،  ع ّٛ : أشؼش ثٓ ع

: "ٚا٤ػّش أصجذ ِٓ أشؼش،  قال انذاسقطًُا٤ػّش ػٓ إثشا١ُ٘ ٌٗ، إر ٌُ ٠شد ف١ٙب : "ٚعٕخ ٔج١ّٕب" 

ٚأؽفع ِٕٗ".
(45)

 

بس ثٓ ُسص٠ك، ١ٌٚظ ف١ٙب ٚأِب سٚا٠خ اٌضث١شٞ ػٓ ػّبس ثٓ سص٠ك، فّؼبسػخ ثشٚا٠خ ٠ؾ١ٝ ثٓ آدَ ػٓ ػّ

٘زٖ اٌض٠بدح، ٚلذ أخشط اٌذاسلطٕٟ ٌشٚا٠زٟ أثٟ اٌضث١ش، ٠ٚؾ١ٝ ثٓ آدَ، صُ ػٍّك ػ١ٍّٙب ثمٌٛٗ "ٚ٘زا أطّؼ 

                                                           
 ، وقد ورد أٌضا عن عائشة، وأبً هرٌرة ـ رضً هللا عنهما ـ.4/52فتح الباري.  - 36
 .9/165البخاري : الجامع الصحٌح، كتاب : النكاح، باب : "نكاح المحرم".  - 37
 .3/263 اإلحكام. - 38
 .4/2261سلم: الجامع الصحٌح، كتاب : الفتن  وأشراط الساعة، باب : "قصة الجساسة" م - 39
 .4/163زاد المعاد.  - 40
 .7/137نٌل األوطار،  - 41
 المصدر نفسه . - 42
 .161-4/163زاد المعاد.  - 43
 .7/475السنن الكبرى.  - 44
 .4/27: السنن، كتاب : الطالق والخلع واإلٌالء وغٌره.  الدارقطنً   -45
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ّْ ٘زا اٌىالَ ال ٠ضجذ، ٠ٚؾ١ٝ ثٓ آدَ أؽفع ِٓ أثٟ أؽّذ اٌضث١شٞ، ٚأصجذ ِٕٗ، ٚهللا أػٍُ،  ِٓ اٌزٞ لجٍٗ، ٤

ٚلذ ربثؼٗ لج١ظخ ثٓ ػمجخ".
(46)

 

: "ٚعٕخ ٔج١ّٕب" فّشدٚدح ٚرٌه ٌىْٛ سٚا٠ٙب سٔاٌت انحسٍ بٍ عًاسة ٔانخً ٔسدث فٍٓا ْزِ انهفظت ٔأيا 
 غ١ش أً٘ ٌالؽزغبط ثّش٠ٚبرٗ، ٚ٘زٖ ألٛاي اٌؼٍّبء ف١ٗ :

ر٘ت شؼجخ إٌٝ أٔٗ ٠ىزة، ٚر٘ت اثٓ اٌّذ٠ٕٟ إٌٝ أٔٗ وبْ ٠ؼغ اٌؾذ٠ش، ٚلبي اثٓ ؽٕجً : وبْ ٚو١غ إرا 
ػّبسٖ، لبي : أعش ػ١ٍٗ ٠ؼٕٟ اػشة ػ١ٍٗ، وّب رشوٗ ِغٍُأرٝ ػٍٝ ؽذ٠ش اٌؾغٓ ثٓ 

(47)
 ،

ٚاٌذاسلطٕٟ
(48)

، ٚأثٛ ؽبرُ.
(49)

 

: ؽّذصٕب إٌؼش ثٓ ش١ًّ ؽذصٕب شؼجخ لبي : أفبدٟٔ اٌؾغٓ ثٓ ػّبسح ػٓ  ٔقال أحًذ بٍ سعٍذ انذاسيً
اٌؾىُ عجؼ١ٓ ؽذ٠ضب، فٍُ ٠ىٓ ٌٙب أطً.

(50)
 

: "ٚعٕخ ٔج١ّٕب" غ١ش ِؾفٛظ،  قٕنّ فً حذٌذ عًش٘زا ٚلذ ػؼف اٌذاسلطٕٟ ٘زٖ اٌض٠بدح فمبي : 

ٚاٌّؾفٛظ: "ال ٔذع وزبة سثٕب".
(51)

 

ِٓ أْ  فئرا وبٔذ ٘زٖ اٌض٠بدح ِٓ سٚا٠خ ٘ؤالء اٌؼؼفبء ٚاٌّزشٚو١ٓ، فئٟٔ أػ١ز ثبهلل ػّش ثٓ اٌخطبة 

 رىْٛ طبدسح ػٕٗ.

ٚأُٔٙ عبٔجٛا اٌظٛاة فٟ سّدُ٘  ٚ٘ىزا ٠زج١ّٓ ثؼذ اٌزٞ ػشػٕبٖ ٚ٘بء أدٌخ اٌمبئ١ٍٓ ثٛعٛة إٌفمخ ٚاٌغىٕٝ

ٌؾذ٠ش فبؽّخ ثٕذ ل١ظ ثّضً ٘زٖ اٌّطبػٓ، اٌزٟ ال رضجذ أِبَ طؾخ ؽذ٠ش فبؽّخ فٟ ٔفٟ اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ 

 ٌٍّجزٛرخ.

ب ِب رّّغىٛا ثٗ فٟ سّد ؽذ٠ش فبؽّخ فٟ ٔفٟ اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ ٌٍّجزٛرخ، ٘ٛ سٚا٠خ ػّش اٌّؼبسػخ رانزا :  ِّ أ

 فمخ ٌٙب.ٌٗ، ٚاٌّضجزخ ٌٍغىٕٝ ٚإٌ

ٌّ قٕل عًش : "ٌٙب إٌفمخ ٚاٌغىٕٝ" لذ سّدٖ اٌذاسلطٕٟ، لبئال : "ال ٠ظؼ رٌه ػٓ ػّش". إ
(52)

 

وّب ر٘ت اثٓ ؽغش إٌٝ أٔٗ ١ٌظ فٟ والَ ػّش ِب ٠مزؼٟ إ٠غبة إٌفمخ، ٚإّّٔب أٔىش إعمبؽ اٌغىٕٝ.
(53)

 

ّْ ِز٘ت ػّش ِخزٍف فٟ ٘زٖ اٌّغؤٌخ، إر ربسح ٠مٛي ثٛعٛة اٌغىٕ ٝ ٚإٌفمخ ِؼبِٚؼٕٝ ٘زا أ
(54)

، ٚربسح 

ثٛعٛة اٌغىٕٝ دْٚ إٌفمخ.
(55)

 

ٚ٘زا د١ًٌ ػٍٝ أٔٗ ٌُ رىٓ ٌذ٠ٗ عٕخ ِٛعجخ ٌٍغىٕٝ ٚإٌفمخ، ٚإالّ ٌّب خبٌفٙب إٌٝ اٌمٛي ثٛعٛة اٌغىٕٝ دْٚ 

ب اخزٍف لٌٛٗ فٟ اٌّغؤٌخ، فذّي رٌه وٍٗ ػٍٝ أٔٗ ال رُؼبسع  َّ إٌفمخ، وّب ٔض ػٍٝ رٌه اثٓ ؽغش، ٌَٚ

ظؾ١ؾخ ثّضً ٘زٖ ا٤دٌخ اٌٛا١٘خ، ٚاٌزٟ أٔؤٜ ثُٙ ػٓ اٌزّغه ثّضٍٙب، فٟ االؽزغبط ٌّز٘جُٙ، ا٤ؽبد٠ش اٌ

 ِٚؼبسػزُٙ ٥ٌؽبد٠ش اٌظؾ١ؾخ ثٙب.
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 .4/162زاد المعاد.  - 52
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اس شب٘ذح ٌشٚا٠خ اٌضث١شٞ اٌزٟ ف١ٙب ص٠بدح : "ٚعٕخ سابعا :  ّٛ ّْ ِب ر٘جٛا إ١ٌٗ ِٓ وْٛ سٚا٠خ أشؼش ثٓ ع إ

اس ٚصمٗ اٌ ّٛ  ؼغٍٟ، ٚاثٓ ِؼ١ٓ فٟ سٚا٠خ.ٔج١ّٕب" ال ع١ّب ٚأْ أشؼش ثٓ ع

اس، ٚثمٟ ٌٕب ٕ٘ب اٌزؼّشف ػٍٝ ِذٜ طّؾخ  ّٛ عجك ٚأْ ث١ّٕب سّد وً ِٓ سٚا٠خ اٌضث١شٞ، ٚأشؼش ثٓ ع

اس. ّٛ  ِّذػبُ٘ فٟ رٛص١ك وً ِٓ اٌؼغٍٟ، ٚاثٓ ِؼ١ٓ ٤شؼش ثٓ ع

ب ِب ر٘ت إ١ٌٗ ِٓ رٛص١ك اٌؼغٍٟ ٌٗ، ف١ٍظ وّب لبٌٛا، ثً ٘زٖ ػجبسح اٌؼغٍٟ شب٘ذح ػٍٝ  ِّ خالف ِّذػبُ٘، أ

اس، وٛفٟ ػؼ١ف". ّٛ إر لبي : "أشؼش ثٓ ع
(56)

 

ب اثٓ ِؼ١ٓ فمذ ٚصمٗ فٟ سٚا٠خ اثٓ اٌّذٚسلٟ ػٕٗ، ٚػؼفٗ فٟ سٚا٠خ ػجبط ثٓ ِؾّذ اٌذٚسٞ ػٕٗ ِّ أ
(57)

لبي  

اس ا٤صشَ، فمبي : وٛفٟ، ال شٟء ػؼ١ف. ّٛ : عئً ٠ؾ١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ ػٓ أشؼش ثٓ َع
(58)

 

ّْ وً ساٚ ٦ؽذٜ اٌّمٌٛز١ٓ صمخ، ٌٚغٕب ٔذسٞ أٞ  ٚثبٌٕظش فٟ ِمٌٛزٟ اثٓ ِؼ١ٓ، رٛص١مب، ٚرؼؼ١فب ٔغذ أ

اس، ٚرٌه ٌزؼؼ١ف وجبس أً٘ ٘زا اٌفٓ ٌٗ. ّٛ  اٌم١ٌٛٓ ٚسد ػٕٗ آخشا، ٌٚىٕٕب لذ ٔشّعؼ رؼؼ١فٗ ٤شؼش ثٓ َع

إر ػؼفٗ إٌغبئٟ، ٚاٌذاسلطٕٟ
(59)

، ٚاٌؼغٍٟ
(60)

، ٚأؽّذ
(61)

، ٚاٌج١ٙمٟ
(62)

غش، ٚاثٓ ؽ
(63)

، ١ٌٕٚٗ أثٛ 

صسػخ
(64)

: فبؽش اٌخطئ، وض١ش اٌُٛ٘ ٔقال فٍّ ابٍ حباٌ، 
(65)

: ِب عّؼذ ٠ؾ١ٝ ٚػجذ  ٔقال ابٍ انًزُى، 

اس ثشٟء لؾ. ّٛ اٌشؽّٓ ٠ؾذصبْ ػٓ أشؼش ثٓ َع
(66)

 

ّْ فبؽّخ ثٕذ ل١ظ ؽٍمٙب صٚعٙب ؽاللب ثبئٕب،  خايسا ب ِب اؽزّغٛا ثٗ ِٓ سٚا٠خ اٌشؼجٟ ٚاٌزٟ ف١ٙب : أ ِّ : أ

"ال ٔفمخ ٌه ٚال عىٕٝ" فؤخجش اٌشؼجٟ ثزٌه إٌخؼٟ فؤخجشٖ ثمٛي ػّش : "ٌغٕب  ٌٙب سعٛي هللا  فمبي

ّْ ػّش لبي : عّؼذ سعٛي هللا  ثزبسوٟ آ٠خ ِٓ وزبة هللا ٚلٛي سعٛي هللا  ٠مٛي  ٌمٛي اِشأح..." ٚف١ٗ أ

 : "ٌٙب اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ".

ّْ ٘زٖ اٌشٚا٠خ اٌزٟ اؽزّغٛا ثٙب ٚاٌزٟ ف١ٙب لٛي ػّش : عّؼذ سعٛي هللا  ٠مٛي : "ٌٙب اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ"  إ

ّْ ٘زا وزة ػٍٝ ػّش  قال ابٍ انقٍىِطؼْٛ ف١ٙب   : "فٕؾٓ ٔشٙذ ثبهلل شٙبدح، ٔغؤي ػٕٙب إرا ٌم١ٕبٖ، أ

ٍّزا٘ت، ٚاٌزؼظت ٌٙب، ػٍٝ ، ٠ٕٚجغٟ أْ ال ٠ؾًّ ا٦ٔغبْ فشؽ االٔزظبس ٌٚوزة ػٍٝ سعٛي هللا 

 ػٓ إٌجٟ  اٌظؾ١ؾخ اٌظش٠ؾخ ثبٌىزة اٌجؾذ، فٍٛ ٠ىْٛ ٘زا ػٕذ ػّش  ِؼبسػخ عٕٓ سعٛي هللا 

َٚ الَ دػْذ فبؽّخ إٌٝ إٌّبظشح، ٚال اؽز١ظ إٌٝ روش إخشاعٙب  ٌخشعذ فبؽّخ ٚرٚٚ٘ب، ٌُٚ ٠جشصٚا ثىٍّخ، 

ٚاٌّظٕف١ٓ فٟ اٌغٕٓ ٚا٤ؽىبَ، إٌّزظش٠ٓ ٌٍغٕٓ فمؾ، ٠٦زاء ٌغبٔٙب، ٌّٚب فبد ٘زا اٌؾذ٠ش أئّخ اٌؾذ٠ش، 

ال ٌّز٘ت، ٚال ٌشعً، ٘زا لجً أْ ٔظً ثٗ إٌٝ إثشا١ُ٘، ٌٚٛ لّذس ٚطٌٕٛب ثبٌؾذ٠ش إٌٝ إثشا١ُ٘ ال ٔمطغ 

 ثغ١ٕٓ، فئْ وبْ ِخجشا أخجش ثٗ إثشا١ُ٘ ػٓ ػّش  ٔخبػُٗ، فئْ إثشا١ُ٘ ٌُ ٠ٌٛذ إالّ ثؼذ ِٛد ػّش 

                                                           
 .1/233معرفة الثقات.  - 56
 .1/264مٌزان االعتدال.  - 57
 .1/1/272الجرح والتعدٌل.  - 58
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 .7/475السنن الكبرى.  - 62
 .1/79تقرٌب التهذٌب.  - 63
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ّْ سعٛي هللا  لذ سٚٞ ٌٗ لٛي ػّش  ٚؽغٕب ثٗ اٌظٓ، وبْ ّٓ أ ٘ٛ اٌزٞ ؽىُ ثضجٛد إٌفمخ  ثبٌّؼٕٝ، ٚظ

ٚاٌغىٕٝ ٌٍّطٍمخ...".
(67)

 

ً اٌغؤاي  ّّ فٙب ٘ٛ اثٓ اٌم١ُ، ٠شّد ٘زٖ اٌشٚا٠خ، ٌٚٛ ٌُ رىٓ ٚا١٘خ، ٌّب رغبعش ػٍٝ أْ ٠شٙذ ثىزثٙب، ٠ٚزؾ

لٍخ اٌزمٜٛ ػٍٝ فؼً رٌه، ٌٚزا ٔؼغت ِٓ ػٓ رٌه ٠َٛ اٌم١بِخ، ِٚؼٍَٛ أٔٗ ١ٌظ ِّٓ ٠ؾٍّٗ سلخ اٌذ٠ٓ، ٚ

 رّّغىُٙ ثّضً ٘زٖ اٌّش٠ٚبد ٚٔظجٙب د١ٌال ٌّز٘جُٙ.

ب ِب أٚسدٖٚ ِٓ لٛي اٌطؾبٚٞ ٚاسرؼٖٛ فٟ أٔٗ ٌُ ٠جٍغُٙ ػٓ أؽذ ِٓ اٌظؾبثخ غ١ش إٌّىش٠ٓ  سادسا ِّ : أ

ِٚز٘جُٙ ف١ّب  ٌؾذ٠ضٙب لجٍٗ، ٚال ػًّ ثٗ غ١ش شٟء ٠شٜٚ ػٓ اثٓ ػجبط، ِٚذاسٖ ػٓ اٌؾغبط ثٓ أسؽبح،

 ٌُ ٠ظشػ ف١ٗ ثبٌغّبع ِؼشٚف.

ٔمٛي ٌُٙ ال ٔغٍُ ٌىُ ثؤٔٗ ٌُ ٠مجً ؽذ٠ضٙب ٠ٚؼًّ ثٗ ِٓ اٌظؾبثخ، إال اثٓ ػجبط فٙزا عبثش ثٓ ػجذ هللا ٘ٛ 

ا٢خش لذ ػًّ ثٗ
(68)

 ثمجٌٛٗ، ٚاٌؼًّ ثٗ وّب صػّٛا رٌه. ، ٚػ١ٍٗ فٍُ ٠ٕفشد اثٓ ػجبط 

ب ِب اؽزغٛا ثٗ فٟ ٚعٛة اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ ٌٍّجزٛرخ ثّب أخشعٗ اٌذاسلطٕٟ ِٓ ؽذ٠ش ؽشة ثٓ  سابعا ِّ : أ

فانجٕاب عٍ لبي : "اٌّطٍمخ صالصب ٌٙب اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ"  أثٟ اٌؼب١ٌخ ػٓ أثٟ اٌضث١ش ػٓ عبثش ػٓ إٌجٟ 

 :  ْزا يٍ  ٔجِٕ

هللا ٠مٛي ثؼذَ اعزؾمبق اٌّجزٛرخ إٌفمخ ػٍٝ رمذ٠ش طؾزٗ، فئٕٔب عجك ٚأْ لٍٕب ثؤْ عبثش ثٓ ػجذ  ـ 1

 ٚاٌغىٕٝ، ٘زا إػبفخ إٌٝ أٔٗ ِؼبسع ثّب سٚٞ :

ػٓ اثٓ عش٠ظ أٔٗ أخجشٖ أثٛ اٌضث١ش ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا أٔٗ عّؼٗ ٠مٛي : ٔفمخ اٌّطٍمخ ِب ٌُ رؾّشَ، فئرا 

ؽّشِذ فّزبع ثبٌّؼشٚف".
(69)

 

ّْ أثب اٌض ث١ش ِذٌظ، ٚوبْ اثٓ ؽضَ ٠شد ِٓ ؽذ٠ضٗ ِب ٠مٛي فٙزٖ اٌشٚا٠خ ف١ٙب ٔفٟ إٌفمخ، ِٚؼٍَٛ أ

ف١ٗ: ػٓ عبثش ٚٔؾٖٛ، فئرا لبي : عّؼذ ٚأخجشٔب اؽزّظ ثٗ
(70)

، ٚلذ طّشػ ثغّبػٗ فٟ اٌشٚا٠خ اٌزٟ ٔفٝ 

ف١ٙب عبثش إٌفمخ، ٚػٕؼٓ فٟ اٌزٟ أصجذ ف١ٙب إٌفمخ ٚاٌغىٕٝ، ٚػ١ٍٗ : فزىْٛ ِشدٚدح. ِٚؼٍَٛ ِز٘ت اٌؼٍّبء 

ظ، ٚأٔٙب لبدؽخ فٟ اٌظؾخ ِب ٌُ ٠ضجذ اٌزظش٠ؼ ثبٌغّبع، أٚ اٌٍمبء. ٚػ١ٍٗ : فٙب ٘ٛ فٟ اٌؼٕؼٕخ ِٓ اٌّذٌ

 عبثش ثٓ ػجذ هللا رارٗ ٠ٕفٟ أؽذ شمٟ اٌؾذ٠ش اٌزٞ اعزٕذٚا إ١ٌٗ ٚاٌّزّضً فٟ ٔفٟ إٌفمخ.

ٔٙب ِٓ ٌٛ فشػٕب طؾخ اٌشٚا٠خ اٌزٟ اؽزّغٛا ثٙب فٟ إصجبد اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ ٌٍّطٍمخ صالصب، فئٕٔب ٔمٛي ثؤ ـ 2

ػٕؼٕبد أثٟ اٌضث١ش اٌّىٟ ػٓ عبثش ٚػبسػٙب ِب سٚاٖ أثٛ اٌضث١ش ٔفغٗ ػٓ عبثش ِظشؽب ف١ٗ ثبٌغّبع، 

ّْ اٌشٚا٠خ اٌزٟ اؽزغٛا ثٙب ػٓ عبثش ػضا٘ب ٌٍٕجٟ  ، فٟٙ ػٕذٖ فٟ ؽىُ اٌّشفٛع. ٚاٌشٚا٠خ ِٚؼٍَٛ أ

عبثش ِٓ ٔفٟ اٌغىٕٝ أ٠ؼب اٌضب١ٔخ ٟ٘ سأٞ ٌغبثش، فٟٙ فٟ ؽىُ اٌّٛلٛف، ٘زا إػبفخ إٌٝ ِب صجذ ػٓ 

ٌٍّجزٛرخ، ِٚؼٍَٛ ػٕذ وجبس ػٍّبء اٌؾذ٠ش أْ اٌشاٚٞ إرا سٜٚ ِب ٠خبٌف سأ٠ٗ، وبْ رٌه ؽؼٕب فٟ اٌؾذ٠ش، 

ٚرؼؼ١فب ٌٗ، ٚلذ ر٘ت ٌزٌه أؽّذ ٚاٌجخبسٞ ِٚغٍُ.
(71)
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ّْ سٚا٠خ إصجبد إٌفمخ ٚاٌغىٕٝ ٌٍّطٍمخ صالصب، ٚاٌزٟ اؽزغٛا ثٙب ِٓ سٚا٠خ ؽشة ثٓ أثٟ  ـ 3 اٌؼب١ٌخ ػٓ إ

أثٟ اٌضث١ش ػٓ عبثش...، ٚاٌشٚا٠خ اٌضب١ٔخ، إٌبف١خ ٌٍٕفمخ ِٓ سٚا٠خ اثٓ عش٠ظ ػٓ أثٟ اٌضث١ش أٔٗ عّغ عبثشا 

 ٠مٛي ...

ٚثبٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌشٚا٠ز١ٓ ػٓ أثٟ اٌضث١ش ٔغذ أْ اثٓ عش٠ظ ٚصمٗ اثٓ عؼذ
(72)

ٚاٌز٘جٟ
(73)

ب ؽشة ثٓ أثٟ  ِّ ، أ

اٌمٛاس٠شٞاٌؼب١ٌخ، فمذ ٚصمٗ ػج١ذ هللا ثٓ ػّش 
(74)

ُٚطف ثؤٔٗ طذٚق ٚ ،
(75)

ُٚ٘ فٟ ؽذ٠ش أٚ ؽذ٠ض١ٓ 
(76)

 ،

ٚاخزٍف ف١ٗ اٌمٛي ػٓ اثٓ ِؼ١ٓ فٛصمٗ ِشح ٚػؼفٗ أخشٜ
(77)

، ٚلبي اٌؼظ١ُ آثبدٞ : "ال ٠ؾزّظ ثٗ".
(78)

 

ّْ اثٓ عش٠ظ أخشط ٌٗ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ، ٚؽشة ثٓ أثٟ اٌؼب١ٌخ أخشط ٌٗ ِغٍُ  ٘زا إػبفخ إٌٝ أ

ًّ ِٓ ؽشة ثٓ أثٟ اٌؼب١ٌخ، ٌٚزا ٠غت رمذ٠ُ سٚا٠زٗ إرا ؽذس فمؾ، فذّي رٌه وٍٗ ػٍٝ  ّْ اثٓ عش٠ظ أع أ

 اٌزؼبسع.

ّْ اثٓ عش٠ظ وبْ ِذٌغب ٚلذ ٠مٛي لبئً إ
(79)

ّْ أثب اٌضث١ش أخجشٖ ثزٌه،  ، ف١غبة ػٓ ٘زا ثؤٔٗ طّشػ ثؤ

 فال ٠ؼش وٛٔٗ ِذٌغب سٚا٠زٗ ٘زٖ، ٚال ٠طؼٓ ف١ٙب.

ّْ ٌمذ سٚٞ أ٠ؼب ػٓ ػّش ِضً اٌزٞ اؽزغٛ ـ 4 ا ثٗ ػٓ عبثش ِٓ صجٛد اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ ٌٍّطٍمخ صالصب، إالّ أ

 : ْٔزِ أقٕانٓى فً رنكاٌؼٍّبء ؽؼٕٛا ف١ٗ، 

ًّ سٚا٠زٗ. أ ـ ر٘ت اثٓ اٌغّؼبٟٔ إٌٝ سّدٖ ِج١ٕب ثؤٔٗ ِٓ لٛي ثؼغ اٌّغبصف١ٓ، فال رؾ
(80)

 

أٔىش أؽّذ صجٛد رٌه ػٓ ػّش أطال. ب ـ
(81)

 

عٕخ ػٓ  ٠شٙذ شٙبدح هللا أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ػٕذ ػّش  : "ِٚٓ ٌٗ إٌّبَ ثغٕخ سعٛي هللا  ـقال ابٍ انقٍى  ج

ّْ ٌٍّطٍمخ صالصب اٌغىٕٝ ٚإٌفمخ، ٚػّش  سعٛي هللا  وبْ أرمٝ هلل، ٚأؽشص ػٍٝ رج١ٍغ عٕٓ سعٛي هللا  أ

  أْ رىْٛ ٘زٖ اٌغٕخ ػٕذٖ، صُ ال ٠ش٠ٚٙب أطال، ٚال ٠ج١ّٕٙب، ٠ٚجٍّغٙب ػٓ سعٛي هللا."
(82)

 

ّْ لٛي اٌّٛعج١ٓ ٌٙب اٌغىٕٝ ثؤٔٙب : "أرْ ٌٙب فٟ االٔزمبي ٌؼٍخ، ٌؼٍٙب اعزؾ١ذ ِٓ روش٘ب" أٞ : ِب  رايُا : إ

 وبْ ِٓ عٛء خٍمٙب ٚفؾش ٌغبٔٙب ٚاعزطبٌزٙب ػٍٝ أؽّبئٙب...

ّْ خشٚعٙب ٌُ ٠ىٓ ٌفؾش ِٓ ٌغبٔٙب ثً ِب أثشدٖ ِٓ رؤ٠ًٚ، إرا اٌّشأح ِٓ خ١بس اٌظؾبثخ، ِٚ ٔانحق ٓ : أ

اٌّٙبعشاد ا٤ٚي، ِّٚٓ ال ٠ؾٍّٙب سلخ اٌذ٠ٓ، ٚلٍخ اٌزمٜٛ ػٍٝ فؾش ٠ٛعت إخشاعٙب ِٓ داس٘ب، ٚأْ 

٘زا اٌفؾش ٠ٚمٛي  ٠ّٕغ ؽمٙب اٌزٞ عؼٍٗ هللا ٌٙب ٚٔٙٝ ػٓ إػبػزٗ، ف١ب ػغجب و١ف ٌُ ٠ٕىش ػ١ٍٙب إٌجٟ 

ذي ػٓ ٘زا إٌٝ لٌٛٗ "ال ٌٙب: ارمٟ هللا ٚوفّٟ ٌغبٔه ػٓ أرٜ أً٘ صٚعه ٚاعزمشٞ فٟ ِغىٕه، ٚو١ف ٠ؼ

٠ٚؼًٍّ ثؤِش  ٔفمخ ٌه ٚال عىٕٝ" ف١ب ػغجب و١ف ٠زشن ٘زا اٌّبٔغ اٌظش٠ؼ اٌزٞ خشط ِٓ ث١ٓ شفزٟ إٌجٟ 
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اٌجزخ ٚال أشبس إ١ٌٗ، ٚال ٔجٗ ػ١ٍٗ، ٘زا ِٓ اٌّؾبي اٌج١ّٓ، صُ ٌٛ وبٔذ  ُِٛ٘، ٌُٚ ٠ؼًٍ ثٗ سعٛي هللا 

ٚعّؼذ، ٚأؽبػذ : وفٟ ٌغبٔه ؽزٝ رٕمؼٟ  ٌٙب إٌجٟ  فبؽشخ اٌٍغبْ ٚلذ أػبر٘ب هللا ِٓ رٌه ٌمبي

ػّذره، ٚوبْ ِٓ دٚٔٙب رغّغ ٚرط١غ ٌئال رخشط ِٓ عىٕٙب.
(83)

 

 ّْ ّْ ع١بق اٌؾذ٠ش ٠مزؼٟ أ ّْ فٟ ثؼغ أٌفبظ ؽذ٠ش فبؽّخ ثٕذ ل١ظ أ ّْ اثٓ دل١ك اٌؼ١ذ ث١ّٓ ثؤ ثً إ

ٙب ٌّب لبي ٌٙب اٌٛو١ً : ال ٔفمخ ٌه عجت اٌؾىُ أٔٙب اخزٍفذ ِغ اٌٛو١ً ثغجت اعزمالٌٙب ِب أػطب٘ب، ٚ أٔ

فؤعبثٙب ثؤٔٙب "ال ٔفمخ ٌٙب ٚال عىٕٝ" فبلزؼٝ أْ اٌزؼ١ًٍ إّٔب ٘ٛ ثغجت ِب عشٜ ِٓ  عؤٌذ إٌجٟ 

االخزالف ال ثغجت االلزؾبَ ٚاٌجزاءح".
(84)

 

٘زا فؼال ػّب ر٘ت إ١ٌٗ اثٓ ػجذ اٌجّش ِٓ ا٦عّبع
(85)

ػٍٝ أْ اٌّشأح اٌزٟ رجزٚ ػٍٝ أخزبٔٙب  

 ّْ ثٍغبٔٙب رؤدة ٚرمظش ػٍٝ اٌغىٕٝ فٟ إٌّضي اٌزٞ ؽٍُّمذ ف١ٗ، ٚرّٕغ ِٓ أرٜ إٌبط، فذّي رٌه ػٍٝ أ

ًّ ثغ١ش طؾ١ؼ ٚال ِزفك ػ١ٍٗ ِٓ اٌخجش، ٚإرا صجذ لٌٛٗ  ًّ ثّضً ٘زٖ اٌؼٍخ فٟ أزمبٌٙب اػز "ال ِٓ اػز

ٌٕفمخ ٌّٓ ػ١ٍٙب اٌشعؼخ فؤٞ شٟء ٠ؼبسع ثٗ ٘زا، ً٘ ٠ؼبسع إالّ ثّضٍٗ، عىٕٝ ٚال ٔفمخ" ٚإّٔب اٌغىٕٝ ٚا

ٚال شٟء ػٕٗ ػ١ٍٗ اٌغالَ ٠ذفغ رٌه.
(86)

 

ٚ٘ىزا ٠زج١ّٓ ٌٕب أْ ِب ر٘جٛا إ١ٌٗ ِٓ أْ اٌّجزٛرخ ٌٙب اٌغىٕٝ، ٚأْ ِب ٚسد فٟ ؽذ٠ش فبؽّخ ثٕذ 

ػٍٝ أؽّبئٙب ١ٌظ وّب ٠ٕجغٟ، إر عالٌخ ل١ظ ِٓ ٔفٟ اٌغىٕٝ إّٔب وبْ ٌغٛء خٍمٙب ٚثزاءح ٌغبٔٙب ٚاعزطبٌزٙب 

و١ف ال ٠ٕىش ػ١ٍٙب ٘زا اٌفؾش ٌُٚ  فبؽّخ ٚرمٛا٘ب ٠ّٕؼبٔٙب ِٓ  رٌه، ٘زا فؼال ػٓ وْٛ سعٛي هللا 

ّْ اٌزٟ رجزٚ ػٍٝ أخزبٔٙب فئٔٙب  ٠ؤِش٘ب ثىف ٌغبٔٙب، إػبفخ إٌٝ ِب أٚسدٖ اثٓ ػجذ اٌجّش ِٓ ا٦عّبع ِٓ أ

لبِخ فٟ اٌج١ذ اٌزٞ ؽٍمٙب ف١ٗ، ٘زا وٍٗ د١ًٌ لبؽغ ػٍٝ أٔٙب ١ٌغذ ٌٙب رّٕغ ِٓ أرٜ إٌبط ٚرمظش ػٍٝ ا٦

اٌغىٕٝ ٌىٛٔٙب ِجزٛرخ، ٚأْ ِب ر٘جٛا إ١ٌٗ ِٓ وْٛ اٌّجزٛرخ ٌٙب اٌغىٕٝ ٚأْ إخشاط فبؽّخ ِٓ ث١ذ صٚعٙب 

 إٌٝ ث١ٓ اثٓ أَ ِىزَٛ وبْ ٌؼٍخ اعزؾ١ذ فبؽّخ ِٓ روش٘ب ١ٌظ ػٍٝ ِب ٠شاَ.

 

 : ٔانخالصت

خزٍف ا٤لٛاي اٌٛاسدح فٟ اٌّغؤٌخ ِٚب اعزٕذد إ١ٌٗ ِٓ ِش٠ٚبد ؽذ٠ض١خ رج١ّٓ ٌٕب ثؼغ ػشػٕب ٌّ

 سعؾبْ اٌمٛي ا٤ٚي اٌزٞ ِفبدٖ ػذَ ٚعٛة إٌفمخ ٚاٌغىٕٝ ٌٍّطٍمخ اٌّجزٛرخ ٚرٌه ٌّب ٠ؤرٟ :

 وْٛ إٌظٛص اٌزٟ اعزٕذ إ١ٌٙب طؾ١ؾخ، طش٠ؾخ فٟ ٔفٟ إٌفمخ ٚاٌغىٕٝ ٌٍّجزٛرخ. ـ 1

: "ٚأسعؼ ٘زٖ ا٤لٛاي ا٤ٚي ٌّب فٟ اٌجبة ِٓ إٌض اٌظؾ١ؼ اٌظش٠ؼ، ٚأْ ً انشٕكاَاإلياو قال 

٘ٛ  ال حُخشجٍْٕ يٍ بٍٕحٍٓقٕنّ حعانى ِب ل١ً ِٓ أٔٗ ِخبٌف ٌٍمشآْ فُٛ٘، فئْ اٌزٞ فّٙٗ اٌغٍف ِٓ 

٤ْ ا٤ِش ٠شعٝ  نعم هللا ٌحذد بعذ رنك أيشاِب فّٙزٗ فبؽّخ ِٓ وٛٔٗ فٟ اٌشعؼ١خ ٌمٌٛٗ فٟ آخش ا٠٢خ 

إؽذاصٗ ٘ٛ اٌشعؼخ ال عٛاٖ، ٚ٘ٛ اٌزٞ ؽىبٖ اٌطجشٞ ػٓ لزبدح ٚاٌؾغٓ ٚاٌغذٞ ٚاٌؼؾبن ٌُٚ ٠ؾه ػٕذ 

أؽذ غ١شُ٘ خالفٗ.
(87)

 

                                                           
 المصدر نفسه. - 83
 .483-9/479فتح الباري.  - 84
 الحق أّن دعوى اإلجماع من طرف ابن عبد البّر فٌها نظر وذلك لوجود االختالف كما هو وارد فً المسألة. - 85
 .19/151التمهٌد.  - 86
 .8/94نٌل األوطار.  - 87



14 
 

"ال ٔذع وزبة سثٕب..." ٚلذ ث١ّٕب ػؼفٙب فٟ صٕب٠ب  ػؼف أدٌخ اٌّخبٌف١ٓ ال ع١ّب ِب ُٔغت ٌغ١ذٔب ػّش  ـ 2

ٔزٙبػٙب د١ٌال ِؼبسػب ٌّش٠ٚبد فبؽّخ ثٕذ ل١ظ إٌبف١خ ٌٍٕفمخ ٚاٌغىٕٝ ٘زٖ اٌّغؤٌخ ثّب ال ٠ذع ِغبال ال

 ٌٍّطٍمخ اٌّجزٛرخ.

اٌمظخ ٚلؼذ ٌفبؽّخ ثٕذ ل١ظ فٟ أِش خط١ش ٠زؼٍك ثؾمٛلٙب اٌضٚع١خ، فال شّه فٟ أٔٙب عزىْٛ أػجؾ ـ 3

 ِٓ غ١ش٘ب فٟ ِؼشفخ ؽىُ اٌششع فٟ ٘زٖ اٌّغؤٌخ، ٚلذ٠ّب ل١ً : ١ِّٛٔخ أدسٜ ثٕفغٙب.

ًّ االعزّزبع ثٙب، ٚاٌّجزٛرخ أطجؾذ أعٕج١خ، ٚثجزّٙب  لذ  ـ 4 ّْ إٌفمخ ٚاٌغىٕٝ رىٛٔبْ ٌٍضٚعخ فٟ ِمبثً ؽ إ

أمطؼذ وً ػشٜ اٌضٚع١خ خالفب ٌٍشعؼ١خ اٌزٟ ٠شصٙب ٚرشصٗ، ٚثئِىبٔٗ إسعبػٙب ٌؼظّزٗ ِزٝ شبء ٚرٌه 

ٕٝ ؽزٝ ال ٠ىٍَّف اٌشعً ثزي ِبٌٗ ػٍٝ أصٕبء فزشح اٌؼذح، ٚثبٌزبٌٟ فئٔٗ ِٓ اٌّؼمٛي أال رىْٛ ٌٙب إٌفمخ ٚاٌغى

 اِشأح ٌُ رؼذ رشثطٗ ثٙب أ٠خ طٍخ.

ٚطٍٝ هللا ػٍٝ ع١ذٔب ِؾّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطؾجٗ ٚعٍُ رغ١ٍّب وض١شا، ؽ١جب ِجبسوب ف١ٗ، ٚآخش دػٛأب أْ 

 اٌؾّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ.

 


