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 "تنـزيه الشريعة اإلسالمية من فتنة االختالط"
  احللقة الثانية

 وفيها بيان فساد منهج الكاتب يف االستدالل باألحاديث النبوية
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسوو  هللا وعلوى هلوص وصوحبص ومون 

 .اتبع هداه
 :أما بعد 

 
-ذلك على سعد بن عبادة  -صلى اهلل عليه وسلم- وقد أنكر النيب : "قال الكاتبف -21

، يف شأن من وجد مع امرأته «واهلل ألضربنه بالسيف غري مصفح»: حني قال -رضي اهلل عنه
: حالالني رأأ أصالال ابه تع بالالغا مالالن غالالرية سالالعد -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-رجالالآ ر،الالر، فقالالال النالاليب 

ري منالا، ولالكلك حالرل الفالغاح  مالا أتع بغن من غرية سعد، واهلل إين ألغري من سعد، واهلل أغال»
 ."«ظهر منها وما بطن

  :أقول  
َةالالالرياةة  :وقالالالال وار اد  ": "كتالالالال النكالالالا "لفالالالحل اثالالالدلب يف الب الالالار  يف  -أ رِي قالالالال  :عالالالن الغ

عَفال  لنعَّل مل  عل  :ساعغدري بن عريبااداةا  ٍر ع ريي م عَ ُم ْف ُُُب تيَّل ََتعر ِيعل َلَرع َََأ لو رأيت رَُجًلا مع  ممر
  : َمي ِّل أََِععرَجُ ون َُ َُ م ب َومللفُب َأمر َع ََةي َسعردل ََلَنَّ َأمر َع  ."من َم عر

معَّ معن َأَدعدل : "قال عن النيب ( 0115)مث أورد بعده حدلب ابن مسعغد حدلب 
شَ  َفَم ملرَفَومدي لي ذلك َد َُ من مللفبي  من َأجر ِادغ ري من الل هة َأمر َع  ".، وما أاحاد  أاحاب  إليه الغ

بن اقال ساعغدري  عن أيب هرلرة من طرق،( 2941)حدلب " اللعان"يف  ويف ص يح مسلم
ْفُب دُى آِى تيَأررتَعَعةي ُشَهَدمءَ  :عريبااداةا  ليل رَُجًلا لم َأَم ُت م  َأهر قَّل ؟ يَّ َرُسوَل مللفبي لو َوَجدر

ُلُب تي   :قَّل  نعم  :رسول مللفبي  ْف ريي ق ل َكًلف َوملفذيي تَعَعَثَك تيَّلرَحقِّ إن ك ت ََلَُعَّجي َّل
َُ م ب َومللفُب :  قَّل رسول مللفبي   ذلك َمُعوم إلى مَّ ينول َس ِّدُُكمر إنب َلَغُ وٌر وأنَّ َأمر َع مسر

َُ م   ".لَأمر َع
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َةالالالالرياةة عالالالالن مالالالالن طرلالالالال  بعالالالالد هالالالالكا اثالالالالدلب " صالالالال ي ه"وروأ مسالالالاللم يف  رِي اتةالالالالبة الغ وار اٍد كا
َةرياةة بن شريعغباةا قال رِي ْف ريي ": اداةا قال ساعغدري بن عريباال: الغ ُُُب تيَّل َََأِيل َلَرََتعر لو رأيت رَُجًلا م  ممر

ََ ذلععك َرُسععوَل مللفععبي  ععفيال ع ععب  لَع َعلَعع ٍر َُ ُم عع ََةي َسعععردل؟ :   لنععَّل َم عر عع أََِععرَج ُععوَن مععن َم عر
َفَم ملرَفع ََةي مللفعبي َدع عع علي َم عر َُ م عل  معن َأجر َُ م عب  َومللفععُب َأمر َعع ََ لَعَومللفعبي ََلَنَعَّ َأمر َعع َََهعع َش معَّ  َومدي

َُ من مللفبي . م هَّ ومَّ َتَطنَ  َص َأمر َع  .(2)"وال َشخر
علالالالى  -صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم–ن الَالالالرية دِالالالغدة، وه لنكرهالالالا رسالالالغل اهلل إ: ثعععم أقعععول

عنر  : "سعد، إمنا أكد هكه الصالفة اثِيالدة بقغلاله َُ مي ِّعل َومي َُ م عب َومللفعُب َأمر َعع ومهلل ََلَنَعَّ َأمر َعع
لي َم عر  شَ َأجر َفَم ملرَفَومدي  ".ََةي مللفبي َد

فالالاهلل لَالالار ومالالن أجالالص هالالكه الصالالفة الكاملالالة اثِيالالدة حالالرمل الفالالغاح  مالالا ظهالالر منهالالا ومالالا 
 .بطن
غيالالالالغر وأصالالالال ابه غيالالالالغرون، ومالالالالنهم عِالالالالر بالالالالن  -صالالالاللى اهلل عليالالالاله وسالالالاللم-ورسالالالالغل اهلل  

َ َمَّ أنَّ نَّئيٌم رَأَيعر : " قال رسغل الل هة اخلطال، وهغ معروف هبكا،  ُُ يل لل ملرَج فةي لإذم تَع عر
َل  لنلععت ع ٍر ْي َق َََأٌة َِعَُعَوَّفععأُ إلعى َجَّنيعع ع َِععب  : ليَمععنر هعذم؟ قععَّلوم: ممر َرُت م  ََ لَععذََك هعذم ليُعَم

ليسي  ثُمف قَّل َُ وهو لل ملرَمجر تيَام  لَعَ َكى ُعَم أو عل ك يَّ َرُسعوَل مللفعبي َأمَعَُّر : لَعَولف رُت ُمدر
"(2). 

 لَعَلني ععُت َرُسععوَل مللفععبي  ":ه أمسالالايف يف قصالالة والالا طغللالالة منهالالاوالالالريبري غيالالغر، قالالال   وجتالال
ععَّري لَععَدَعَّنيل ٍَ َنر ٌَ مععن مَلر َل يععل َللرَفععبُ  :ثُععمف قععَّل  َوَمَعععُب نَعَفعع مي ععَُحر َع رُت َأنر   أخ أخ ليَ حر لَّسر

ََ م  ملََِّجَّلي  َََِعبُ   َأسي  ََ َوَم عر َرُت ملزُّتَع عر ََ مل عَّ   َوذََك ََ   وكعَّن َأمر َعع ََ  رسعول مللفعبي لَعَعع
َُحر َع رتُ   .( )..."َلَمَرى  أَنِّل قد مسر

فالَرية على دارل اهلل دِالغدة، وغالرية امالنيمنني علالى  وجالاام ودالارمهم ونسالايف امالنيمنني 
 .دِغدة

                                                 
َجب مْلم لل  - 1  (.1911)دديث " مللعَّن"أل

َجب مل خَّري لل  - 2  (.17 2)دديث "ئل ملٍحَّتةلرَّ"  ومْلم لل (7225)دديث " مل كَّح"أل
َجب مل خَّري لل  -    (.2112)دديث " ملًْلم"  ومْلم لل (7229)دديث " مل كَّح"أل
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لكالالن تحتِالالال أن لتالالكرا بعالالإ النالالاص إ  قتالالص ،صالالِه بالالدعغأ أنالاله وجالالده مالالع امرأتالاله   
أنالاله ت بالالد مالالن شالالهادة أربعالالة علالالى وقالالغا علالالى  -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-صالالِم رسالالغل اهلل 

 .الريىن بالفعص، وإت فأمامه اثد سداً لكرلعة قتص النفغص بالدعاوأ
 :(172ص" )روضة احملبني"يف  -رمحه اهلل-قال اإلمال ابن القيم 

ومنها غريتاله حملبغباله وعلالى دبغباله فالالَرية لاله أن لكالره مالا لكالره ولَالار إذا عصالي دبغباله "
 ره فهكه غرية احملب حقا والدلن كله حت  هكه الَرية وانتهك حقه وضيع أم

فأقغأ النالاص دلنالا أعهِهالم غالرية وقالد قالال الناليب يف اثالدلب الصال يح أتع بالغن مالن غالرية  
سالالعد ألنالالا أغالالري منالاله واهلل أغالالري مالالس فِ الالب اهلل ورسالالغله لَالالار هلل ورسالالغله علالالى قالالدر دبتالاله 

ن احملبة أ،لالى وإن  عالم أناله مالن احملبالني وإجآله وإذا ،آ قلبه من الَرية هلل ولرسغله فهغ م
فكالكل مالن ادعالى دبالة دبالغل مالن النالالاص وهالغ لالرأ غالريه لنتهالك حرمالة دبغباله ولسالالعى يف 
أذاه ومسالالا،طه ولسالالتهني وقالاله ولسالالت ف بالالأمره وهالالغ ت لَالالار لالالكلك بالالص قلبالاله بالالارد فكيالالف 

ضالالاليع   لصالالالح لعبالالالد أن لالالالدعي دبالالالة اهلل وهالالالغ ت لَالالالار حملارمالالاله إذا انتهكالالال  وت ثقغقالالاله إذا
وأقالالالص األقسالالالال أن لَالالالار لالالاله مالالالن نفسالالاله وهالالالغاه وشالالاليطانه فيَالالالار حملبغبالالاله مالالالن تفرلطالالاله يف حقالالاله 

 وارتكابه معصيته 
وإذا ترحل  هكه الَالرية مالن القلالب ترحلال  مناله احملبالة بالص ترحالص مناله الالدلن وإن بقيال    

لالالة فيالاله ررالالاره وهالالكه الَالالرية هالالي أصالالص ااهالالاد واألمالالر بالالامعروف والنهالالي عالالن امنكالالر وهالالي اثام
على ذلالك فال ن ،لال  مالن القلالب ه واهالد وه لالأمر بالامعروف وه لناله عالن امنكالر ف ناله إمنالا 
لالالأب بالالكلك غالالرية منالاله لربالاله ولالالكلك جعالالص اهلل سالالب انه وتعالالا  عآمالالة دبتالاله ودبغبيتالاله ااهالالاد 

َِعد مع كم ععن وي عب لْعَو يعأِل مهلل تنعوم ) :فقال اهلل تعالا  يَّ أيهعَّ ملعذين آم عوم معن ي
َين يجَّهعدون لعل سع  ل مهلل وال يح هم ويح ون ب أذلة على ملمؤم  ن أععزة علعى ملكعَّل

 .اهال" (يخَّلون لومة الئم ذلك لرل مهلل يِؤ ب من يشَّء ومهلل ومس  عل م
 .فأبعد الناص عن الَرية احملِغدة هم دعاة ات،تآط

والالالكلن تسالالتنكر علالاليهم الَالالرية الالالق تالالرأ أ الالم قالالد  الالاو وا فيهالالا اثالالد، أنالال  ام طالال  يف 
 .هكا اتستنكار

ووب على كص مسلم منصف عاقص لريول أحكال الشالرا دون  لالادة أو : "وقغلك -ل
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-نقص، فآ وعص من محاسته وغريته مربرا للتعقب علالى أحكالال الشالرا، وقالد أنكالر الناليب 
واهلل ألضربنه »: ذلك على سعد بن عبادة رضي اهلل عنه حني قال -صلى اهلل عليه وسلم
 ".«بالسيف غري مصفح

ف علالالالالتهم، وهالالالالكا الصالالالال ايب االيالالالالص لالالالالن لتعقالالالالب أحكالالالالال الشالالالالرا، فهالالالالكا قالالالالغل عهالالالاليم، 
فالعلِالالايف وهلل اثِالالد ه لتعقبالالغا شالالرا اهلل ورسالالغله وإمنالالا لنطلقالالغن مالالن شالالرا اهلل، و بالالغن أن 
لنقاد النالاص كلهالم لشالرا اهلل، وأن لبتعالدوا عالن مسالا،و اهلل، ومنهالا الفالغاح  الالق حرممهالا 

 . عا اهلل غرية منه سب انه وت
صالاللى اهلل -والالالق فيهالالا قالالغل رسالالغل اهلل  -رضالالي اهلل عنالاله–وليتالك اسالالتفدن مالالن قصالالة سالالعد 

َفَم : "-عليالالاله وسالالاللم ََةي مللفعععبي َدعععع ععع عععلي َم عر ععععنر َأجر َُ مي ِّعععل َومي َُ م ععععب َومللفعععُب َأمر َعععع ومهلل ََلَنَعععَّ َأمر َعععع
شَ   ".ملرَفَومدي

 . الفغاح وات،تآط الك  تدمعي أنه من شرا اهلل من أعهم الدواعي إ 
َش َمَّ : )قال العآمة عبد الرمحن السعد  يف تفسري قغل اهلل تعا   ََتُومر ملرَفَومدي َواَل َِعنر

َهَّ َوَمَّ َتَطنَ  ََ مي عر  (: َََه
شَ ") ََتُوم ملرَفَومدي َهَّ َوَمَّ َتَطنَ ) الكنغل العهال امستف شة،:وهي (َوال َِعنر ََ مي عر َََه  (َمَّ 
 .اخلفي، أو امتعل  منها بالهاهر، وامتعل  بالقلب والباطنت تقربغا الهاهر منها و : أ 

والنهالالي عالالن قربالالان الفالالغاح  أبلالال  مالالن النهالالي عالالن يالالرد فعلهالالا، ف نالاله لتنالالاول النهالالي عالالن 
 (.115-174ص)، تفسري السعد  "مقدمااا ووسائلها امغصلة إليها

 
ََتُععوم ملزِّنَععَّ إي : )يف تفسالالري قغلالاله تعالالا  -رمحالاله اهلل–وقالالال  َشععةا َوَسععََّء َوال َِعنر نفععُب َكععََّن لَّدي

 (:  َس ي ًل
عالالن عيالالع  والنهالالي عالالن قربانالاله أبلالال  مالالن النهالالي عالالن يالالرد فعلالاله ألن ذلالالك لشالالِص النهالالي"

هكا األمالر  ،صغصاً  ،"من دَّم دول ملحمى يوشك أن ين  ل ب: "مقدماته ودواعيه ف ن
 .هال.ا" الك  يف كثري من النفغص أقغأ داا إليه

 
« ات،التآط»ارتفع ض يج امانعني، وعل  أصغاام يف قضية لقد  : "قال الكاتب -22
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مالالع أن اث الالة مالالع مالالن أجالالا ه بأدلالالة صالالر ة صالال ي ة، فضالالآ عالالن استصالال ال الالالربايفة األصالاللية، 
  .وليس مع امانعني دليص إت ضعيف اإلسناد، أو ص يح دتلته عليهم ت وم

 باألدلة والنصغص 
الصالالر ة، وسالالياق مالالا احالالتج بالاله امالالانعغن  ليبصالالر ونشالالري هنالالا إ  أسيالالة سالالياق األدلالالة الصالال ي ة 

 .اث  كص منصف دون تعسف أو شطو
،رج  سالغدة ثاجتهالا لاليآ بعالدما ضالرل علاليهن : قال  -رضي اهلل تعا  عنها-عن عائشة 

لالالالا : وكانالالال  امالالالرأة تفالالالرا النسالالالايف، جسالالاليِة، فغافقهالالالا عِالالالر فأبصالالالرها، فناداهالالالا: اث الالالال، قالالالال 
، إذا ،رجالالالال  فالالالانهر  كيالالالف  الالالالرجني، أو كيالالالف تصالالالالنعني  سالالالغدة إنالالالك واهلل مالالالالا  فالالالني علينالالالا
، وإنه ليتعشالى، فأ،ربتاله  الا قالال والا -صلى اهلل عليه وسلم-فانكف ، فرجع  إ  رسغل اهلل 

لقالد أذن : )عِر، وإن يف لده لعرقا، فأوحى اهلل إليه، مث رفالع عناله، وإن العالرق لفالي لالده، فقالال
 (. لكن أن  رجن ثاجتكن

ومسالالالاللم، وفيالالالاله اإلذن لنسالالالالايف النالالالاليب صالالالاللى اهلل عليالالالاله وسالالالاللم بالالالالاخلرو   أ،رجالالالاله الب الالالالار : قلالالالال 
 ".اجتهن وغريهن يف ذلك من بال أو ث

 
  :أقول

بة اثغا ِّ ماقاالا" -أ رو  ذلالك  -صاللى اهلل علياله وساللم-، قالال ذلالك رسالغل اهلل "تً إةن  لةصااحة
 .يف الب ار  ومسلم

ية مثالص قضالية ات،التآط، الالك  وليس من امنكر أن لرتفع صغن اث ، وت سيِا يف قضال 
 .عل  به أصغان أهص الباطص يف الص ف والفضائيان وغريها

مع أن اث ة مع مالن أجالا ه بأدلالة صالر ة صال ي ة، فضالآ عالن استصال ال  : "قغله -ل
الربايفة األصلية، وليس مع امانعني دليص إت ضالعيف اإلسالناد، أو صال يح دتلتاله علاليهم ت 

 ."وم
، فلاليس مالع دعالاة ات،الالتآط إت تقليالد أعالدايف اإلسالالآل "وانسالالل رمتالس بالدائها " :أقعول

وإت حترلف النصغص الص ي ة الصالر ة وحتِيلهالا مالا ت حتتِالص، أمالا امالانعغن مناله فِعهالم  
وأصالغل الشالرلعة وقغاعالدها امسالتِدة مالن   -صلى اهلل علياله وساللم-كتال اهلل وسنة رسغله 
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 .-صلى اهلل عليه وسلم-كتال اهلل وسنة رسغله 
 .ا استص ال الربايفة األصلية فقد سلف الكآل عليهأم
ونشري هنالا إ  أسيالة سالياق األدلالة الصال ي ة الصالر ة، وسالياق مالا احالتج  : "قغله -جال   

 ".صر اث  كص منصف دون تعسف أو شطوبه امانعغن  ليب
 .سريأ القارئ  لف هكه الدعاوأ امض ِة، وسريأ امنصفغن مصري استدتله :أقول
،رجالالالال  سالالالالغدة ثاجتهالالالالا : قالالالالال  -رضالالالالي اهلل تعالالالالا  عنهالالالالا-ن عائشالالالالة عالالالال": قغلالالالاله - د

 .إخل....ليآ

  :أقول
أن  سق  هكا اثدلب يف طليعة األحادلب الق تالدمعي أ الا صالر ة يف الدتلالة   -2

على ات،تآط الك  تدعغ ولدعغ إليه دعاة ات،تآط، مث ما ه  د فيه ما تدعيه االأن 
 : إ  قغلك
اجتهن وغريهن يف ذلك مالن ايف النيب صلى اهلل عليه وسلم باخلرو  ثوفيه اإلذن لنس "

 ".بال أو 
فلِاذا أبقيته يف طليعة أدلتك ت سيِا والعلِايف الكلن تعارضالهم يف منالع ات،التآط ت 

 لقغلغن  نع النسايف من اخلرو  ثاجتهن 
، (9) إن ات،الالتآط مالالن هالالد  التِالالع النبالالغ : مث يف اثالالدلب دتلالالة علالالى بطالالآن قغلالالك

ت وبعالالالده قبالالالص فالالالرب اث الالالال  -صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم-فهالالالكه سالالالغدة بالالالص  وجالالالان النالالاليب 
 .خيرجن ثاجتهن إت ليآً 

 . إ ا ،رج  منفردة ويف ظلِة الليص، وهكا لدل على غالة اتحتشال والشرف  -1
عليهالالا هالالكا اخلالالرو  البالالال  النهالالالة يف التسالال   -رضالالي اهلل عنالاله–ومالالع ذلالالك أنكالالر عِالالر  -2

ِة، فهالالكا مالالن أقالالغأ األدلالالة وأوضالال ها علالالى بالالرايفة الصالال ابة لالالا تلصالالقه هبالالم، فلِالالاذا واثشالال
تعاملهم بضد ما هم عليه، واألمانة العلِية تقتضي منك أن تست ر  هكه الدتتن الق 

 انطغأ عليها هكا اثدلب، فألن العقص واإلنصاف 

                                                 
ب  - 9 َي   : "ع َِّر ولم يُأملوم أولة جومزه  ولم ينُفوم هدي ملمجُمع  مل  عوي ل عب  وهعو قعدِو َّ لعل ممُثعَّل ملُشع

 ".لل كل شؤون ملح َّة ملمخُلفة
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-د  دعالالا النالاليب مالالا عالالرص أبالالغ أسالاليد السالالاع: وعالالن سالالهص بالالن سالالعد قالالال: "قالالال الكاتالالب -29

وأصالال ابه، فِالالا صالالنع والالم طعامالالا وت قربالاله إلالاليهم إت امرأتالاله أل أسالالاليد،  -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم
بلالال  االالران يف تالالغر مالالن ح الالارة مالالن الليالالص، فلِالالا فالالر  النالاليب صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم مالالن الطعالالال 

 .أمارته له فسقته تت فه بكلك
ال قيالالال امالرأة علالالى الرجالالال بالال»أ،رجالاله الب الار ، وقالالد بالالغل علياله الب الالار  يف صال ي ه : قلال 

ويف اثالدلب جالغا  ،دمالة امالرأة  وجهالا : قال اثالافحل ابالن ح الر« يف العرص و،دمتهم بالنفس
 .ومن لدعغه

 ."ومن لغا ل ذلك نهر امرأة للرجال وخمالطتهم: قل 
 :يف شر  هكا اثدلب( 4/265" )الفتح"لقد قال اثافحل يف : أقول

ها، ومن لالدعغه، وت خيفالى أن دالص ذلالك عنالد أمالن الفتنالة ويف اثدلب جغا  ،دمة امرأة  وج"
ومراعالاة مالالا والالب عليهالالا مالن السالال ، وجالالغا  اسالالت دال الرجالالص امرأتاله يف مثالالص ذلالالك وشالالرل مالالا ت 

 ".لسكر يف الغليِة، وفيه إلثار كبري القغل يف الغليِة بشييف دون من معه
الفتنالة ومراعالاة مالا  وت خيفالى أن دالص ذلالك عنالد أمالن: "فلِاذا حكف الكاتب قالغل اثالافحل

 ".وب عليها من الس 
فهكان الشرطان اللكان ذكرسا اثافحل وحكفهِا الكاتالب مالأ،غذان مالن أدلالة اث الال 

 .ووجغل غإ البصر
وأ لد أن هكه امناسبة  تِص احتِاتً قغلاً أن تكغن قبص نريول فرب اث ال، ف ن كان  

عند أمن الفتنالة ومراعالاة مالا والب عليهالا  إن دص ذلك : "بعد اث ال فاألمر كِا قال اثافحل
 ".من الس 
 ."ومن لغا ل ذلك نهر امرأة للرجال وخمالطتهم: قل  : "فقغله 
فهكا القغل مضاد لألدلة الشرعية الق تغجب غإ البصر، ومع ذلك فليس مالن لالغا ل  

 مثالالالص هالالالكه اثالالالالة النهالالالر وات،الالالتآط، ومالالالا محلالالاله علالالالى هالالالكا القالالالغل إت مكهبالالاله الالالالداعي إ 
ات،تآط فليس من امِتنع وت من الصعب أن تقدل امرأة العفيفالة الصالاثة طعالال ضاليغف 

 . وجها وهي غاضة لبصرها مبتعدة عن ات،تآط
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وت لصالالالعب علالالالى امالالالنيمن الصالالالادق غالالالإ بصالالالره امتثالالالاتً ألوامالالالر اهلل ورسالالالغله ومالالالا كلالالالف اهلل 
 .ط الك  لدعغ إليهعباده إت  ا لطيقغن، فسقو استدتله هبكا اثدلب على ات،تآ

 
كانالال  فينالالا امالالرأة  عالالص علالالى أربعالالايف يف : وعالالن سالالهص بالالن سالالعد قالالال : "قالالال الكاتالالب -20

ريا أصغل السل  فت علاله يف قالدر مث  عالص علياله المريرعة وا سلقا، فكان  إذا كان لغل ااِعة تن
قبضة من شعري تط نها، فتكالغن أصالغل السالل  عرقاله، وكنالا ننصالرف مالن صالآة ااِعالة فنساللم 

 .يها، فتقرل ذلك الطعال إلينا فنلعقه، وكنا نتِىن لغل ااِعة لطعامها ذلكعل
أ،رجالاله الب الالار ، وفيالاله مالالا يف اثالالدلب السالالاب ، وقالالد بالالغل عليالاله الب الالار  يف صالال ي ه : قلالال 
، لعالالس بالاله جالالغا  ذلالالك، وفيالاله جالالغا  «بالالال تسالالليم الرجالالال علالالى النسالالايف، والنسالالايف علالالى الرجالالال»

 ا كان  تقرل الطعالال إلاليهم، و الدمهم يف دارهالا، كِالا لفيالده خمالطة الرجال والنهر إليهم  ف 
 ."اثدلب

 :أقول
إن سالالهص بالالن سالالعد كالالان صالالَرياً يف هالالكا الغقالال  الالالك  كالالانغا لالالريورون فيالاله الع الالغ ، وت  -2 

لبعد أن لكغن الكلن معه من الصبيان أصالَر مناله، وللعلالم فال ن  وتدة سالهص كانال  قبالص او الرة 
 .خبِس سنغان

 .كان  ع غ اً هكه امرأة   -1
ت لبعد أن لكغن هالنيتيف الصالبيان مالن أقالارل هالكه الع الغ ، والالدليص علياله قغلاله كانال   -2

 .، فآ لبعد أن تكغن جدة لبعضهم وعِة لبعضهم و،الة لبعضهم"لنا ع غ 
كانال  : "-رضالي اهلل عناله–لا لني،ك على الكاتب أنه قد ارل من ذكالر قالغل سالهص  -9

 .لك  لدل أنه كان بينهم وبينها درمية، فلم لككره، األمر ا"لنا ع غ 
 :لند أورو مل خَّري هذم ملحديث لل عدة مومَّ 

َوم لععل مَلرم ومتُغععوم مععن : )حتالال  بالالال قالالغل اهلل -2 لععإذم قرعع ت ملٍععًلة لَّنُشعع
 ".كان  لنا ع غ : "، بدون قغله(421)، رقم (لرل مهلل

ا كانالالالال  لنالالالال: "، وفيالالالاله(1294)بالالالالال مالالالالا جالالالالايف يف الَالالالالرص، حالالالالدلب " امريارعالالالالة"يف  -1
 ".ع غ 
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كانال  لنالا : "، وفياله(0952)، بالال السالل  والشالعري حالدلب "األطعِة"يف كتال  -2
 ".ع غ 

، "تسالالليم الرجالالال علالالى النسالالايف والنسالالايف علالالى الرجالالال"بالالال " اتسالالتاكان"يف كتالالال  -9
 .وفيه هكه ااِلة( 6191)حدلب 

 أتدر  ماذا صنع هكا الكاتب 
، سالاليعكر "لنالالا ع الالغ  كانالال : "-رضالالي اهلل عنالاله–لقالالد رأأ أن قالالغل سالالهص بالالن سالالعد  

 .على دعغاه يف جغا  ات،تآط

 :فالةكاي لت لص من هكا األمر عِص ما لأب
، الالك  ت تغجالد فياله "كتالال ااِعالة"أ،ك منت هكا اثدلب الالك  أورده الب الار  يف 

، و طى به مغضالعني ر،الرلن إ  امغضالع الرابالع الالك  فياله "كان  لنا ع غ : "هكه ااِلة
بال تسالليم الرجالال "يف نهره دعغته إ  ات،تآط، هكا العنغان هغ العنغان الك  لناسب 

: ، فأ،الالالكه وركبالالاله علالالالى امالالالنت اخلالالالا  مالالالن هالالالكه ااِلالالالة"علالالالى النسالالالايف والنسالالالايف علالالالى الرجالالالال
، فغضع امنت يف غري امغضع الك  وضعه فيه الب ار ، ووضالع العنالغان "كان  لنا ع غ "

اربالالاً مالالن  [الب الالار  كِالالا لقالالال يف تراعالالهوفقاله ]يف غالري مغضالالعه الالالك  وضالالعه فيالاله الب الالار  
هكه ااِلة الق  الف مكهبه، وتبطص احت اجه هبكا اثدلب على جالغا  خمالطالة الرجالال 
والنهالالر إلالاليهم، لرلالالد بالالكلك ا،الالتآط الرجالالال بالنسالالايف األجانالالب وجالالغا  النهالالر إلالاليهن ونهالالر 

ل وغالالالالإ البصالالالالر النسالالالايف إ  الرجالالالالال خمالفالالالالاً بالالالالكلك النصالالالالغص القررنيالالالة الالالالالق تالالالالأمر باث الالالالا
 .واألحادلب األ،رأ يف هكا امعىن

 .وعلى كص فقد سقو احت اجه هبكا اثدلب مع تصرفه الَرلب يف نقله
 
صالاللى اهلل -، أن رجالالآ أتالالى النالاليب -رضالالي اهلل عنالاله-وعالالن أيب هرلالالرة  : "قالالال الكاتالالب -26

مالن : -ساللمصاللى اهلل علياله و -ما معنا إت امالايف، فقالال : ، فبعب إ  نسائه، فقلن-عليه وسلم
أكرمي ضيف : أنا، فانطل  به إ  امرأته فقال: لضم أو لضيف هكا  فقال رجص من األنصار

هياالي طعامالك، : ، فقال  ما عندنا إت قغن صالبياين فقالال-صلى اهلل عليه وسلم-رسغل اهلل 
وأصالالالب ي سالالالراجك، ونالالالغمي صالالالبيانك إذا أرادوا عشالالالايف، فهيالالالأن طعامهالالالا، وأصالالالب   سالالالراجها 



 
-11- 

صالاللى -لرلانالاله أ ِالالا لالالأكآن، فباتالالا طالالاولني، فلِالالا أصالالبح غالالدا إ  رسالالغل اهلل فأطفأتالاله، ف عالالآ 
ولالالنيررون علالالى )ضالال ك اهلل الليلالالة، وع الالب مالالن فعالكِالالا، فالالأنريل اهلل : فقالالال -اهلل عليالاله وسالاللم

 .(أنفسهم ولغ كان هبم ،صاصة ومن لغق شح نفسه فأولاك هم امفل غن
  -لى اهلل عليالاله وسالاللمصالال-بالال قرار النالاليب  أ،رجالاله الب الالار ، وفيالاله جالالغا  ات،الالتآط، ووقغعالاله: قلال 

 ".كاٍف يف جغا ه
ليس يف اثدلب ما لدل على ات،تآط أبداً، وحاشا رسغل اهلل أن لقر علالى  : أقول

 .مثص ات،تآط الك  تدعغ إليه
وأسالالألك هالالص جلالالس هالالكا الرجالالص و وجتالاله مالالع الضالاليف علالالى مائالالدة واحالالدة حالال  تالالدمعي 

   هكه الدعغأ
اً عالن امالرأة، ولعلاله ه لرهالا، فال ن كالان بعالد اث الال ، فقالالد لقالد كالان هالكا الضاليف بعيالد

أمره اهلل بَإ بصره، فأرب  أنه كان لنهر إليها فضآً عن ا،تآطهِا، وألالن هالي صالراحة 
   هكا اثدلب يف جغا  ات،تآط

   لقد  ينا عن التكلف ح  لل  ، فكيف بالتكلف لنصرة الباطص
 .يف اتستضايفة بالنصغص النبغلةولقد ،الف  منهج العلِايف وطآل اث  

َوملفذييَن ": وضيمع  دتلة هكا اثدلب على فضيلة األنصار الق أشاد اهلل هبا وهبم يف قغله
ُدوَن ليى ُصُدوريهيمر َدََّجةا  ََ إيلَ رهيمر َواَل َيجي يَمََّن مين قَع رليهيمر ُيحي ُّوَن َمنر َهََّج َِع َعوفُءوم ملدفمَر َومإلي

بي لَُأوراَلئيَك مِّمفآ ُأوُِو  ْي ٍَََّصٌة َوَمن يُوَق ُشاف نَعفر هيمر َوَلور َكََّن تيهيمر َل ْي ثيَُوَن َعَلى أَنُف مر َويُعؤر
ليُحونَ   ([. 1: ) ملحشَ ]  (ُهُم ملرُمفر

ولنيررون )بال : ولقد بغمل الب ار  على هكا اثدلب يف مغضعني من ص ي ه بقغله
لألنصار، فكم هغ الفرق بينك وبني أهص العلم إلربان هكه الفضيلة العهيِة  (على أنفسهم

  -صلى اهلل عليه وسلم-والتقى يف التعامص مع أحادلب رسغل اهلل 
 
صالالاللى اهلل عليالالاله -مالالالا قالالالدل رسالالالغل اهلل »: وعالالالن عائشالالالة أ الالالا قالالالال  : "قالالالال الكاتالالالب -27
لالالا : فالالد،ل  عليهِالالا، فقلالال : امدلنالالة وعالالك أبالالغ بكالالر وبالالآل رضالالي اهلل عنهِالالا، قالالال  -وسالاللم
أ  كيف  د نفسك، كِالا « كيف  دك»كيف  دك  ولا بآل كيف  دك ، ومعىن   أب 
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 كيف ص تك : نقغل حنن
اللهالم حبالب »: فأ،ربتاله، فقالال -صاللى اهلل علياله وساللم-ف اال  إ  رسالغل اهلل : قال  عائشة

 .«إلينا امدلنة ك بنا مكة أو أشد
وعالالادن أل : قالالال« رجالالالبالالال عيالالادة النسالالايف لل»أ،رجالاله الب الالار ، وبالالغل عليالاله بقغلالاله : قلالال 

 .الدردايف رجآ من أهص امس د من األنصار
وهالالالكا واضالالالح ألضالالالا يف وقالالالغا ات،الالالتآط يف عِالالالص أصالالال ال رسالالالغل اهلل صالالاللى اهلل عليالالاله : قلالالال 

 ".الناص تقغأ وفهِا ألحكال التشرلعوسلم، وهم أعهم 
كانال    -رضالي اهلل عنهِالا–ألبيهالا وبالآل  -رضالي اهلل عنهالا-إن عيادة عائشالة  :أقول

امدلنالة هالغ وأبالغ بكالر، وذلالك قبالص نالريول  -صاللى اهلل علياله وساللم-أول قالدول رسالغل اهلل  يف
، وهالكا ت خيفالى علالى صالَار طلبالالة -رضالي اهلل عنهالالا–اث الال بسالنغان ويف صالَر عائشالة 

العلالم، مث ألالن هالغ ات،التآط يف هالكه اثالالة الالق رواالا عائشالة وهالي إمنالا  ارن أباهالا ومالالغ  
 .أبيها

ألضالالا يف وقالالغا ات،الالتآط يف عِالالص أصالال ال رسالالغل اهلل صالاللى وهالالكا واضالالح : "فقغلالالك
 .أ،كاً من هكا اثدلب وغريه، قغل باطص واضح البطآن ،"اهلل عليه وسلم
 .، ح  ترلد به باطآً "الناص تقغأ وفهِا ألحكال التشرلعوهم أعهم  : "وقغلك

ارة  ألن أما  لارة أل الدردايف لرجص من األنصالار مالن أهالص امسال د، فالآ تثبال  هالكه الريلال
مقبالالغل  ألناله ه لغرقالاله غالالري : يف إسالنادها اثالالارن بالن عبيالالد اهلل األنصالار ، قالالال فيالاله اثالافحل

 .ابن حبان
، وه لالالالككر يف الالالالرواة عنالالاله إت الغليالالالد بالالالن (0)"ااالالالر  والتعالالالدلص"وذكالالالره ابالالالن أيب حالالالا  يف 

 .مسلم
 .سلموه لككر يف الرواة عنه إت الغليد بن م (6)"التأرلخ"وذكره الب ار  يف  

صالالالالالدقة بالالالالالن عابالالالالالد اهلل : راواأ عانالالالالاله  : "، وقالالالالالال(7)"االالالالالكلب الكِالالالالالال"وذكالالالالالره امالالالالالري  يف 
 ".، والغليد بن مسلمالسِني

                                                 
7 - ( /51.) 

6 - (2/257-256.) 
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كِالا عنالد ( أ  يهالغل اثالال)فهغ يهغل كِا عند ابالن أيب حالا  والب الار ، ومسالتغر 
 .امري 

أ وهالي مث إن أل الدردايف هكه ليس  ص ابية وإمنا هي تابعية، أل ا أل الالدردايف الصالَر 
 .تابعية وليس  ص ابية

 .فسقو استدتله على جغا  ات،تآط الك  لدعغ إليه دعاة الباطص
 

د،ص علالي رسالغل اهلل »: ، أ ا قال -رضي اهلل عنها-وعن عائشة : "قال الكاتب -21
... وعنالالالد  جارلتالالالان تَنيالالالان بَنالالالايف بعالالالان، فاضالالالط ع علالالالى الفالالالرا  -صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم-

 .«اثدلب
 .الب ار  أ،رجه: قل 

غالداة بالس علالي،  -صاللى اهلل علياله وساللم-د،الص علالي الناليب : وعن الربيع بن  معغذ أ الا قالال 
ف لالالس علالالى فراشالالي كِ لسالالك مالالس، وجغلرلالالان لضالالربن بالالالدف، لنالالدبن مالالن قتالالص مالالن ربالالائهن 

ت )وفينالا ناليب لعلالم مالا يف الَالد، فقالال الناليب صاللى اهلل علياله وساللم : لغل بالدر حال  قالال  جارلالة
 (. ا، وقغ  ما كن  تقغلنيتقغ  هكك

أ،رجالاله الب الالار ، وااغلرلالالان تصالالَري جارلالالة، وهالالي الفتيالالة مالالن النسالالايف، واثالالدلب لفيالالد : قلالال 
جغا  ات،تآط، وجغا  د،غل الرجص على امرأة م  كان معها غريهالا مالن النسالايف، وفياله جالغا  

 . "استِاا الرجص لَنايف النسايف وضرهبن بالدف
 .ات،تآط الك  لدعغ إليه دعاتهت لفيد اثدلب جغا   :أقول
 .نسايف سنول ،ن هنيتيف ااغلرلان صَريان السنأ -2
ت لقالالالالاص عليالالالاله الصالالالال ابة فضالالالالآً عالالالالن  -صالالالاللى اهلل عليالالالاله وسالالالاللم-أن رسالالالالغل اهلل  -1

غالالريهم، فهالالغ أوتً معصالالغل مالالن الفالالنت، ومنهالالا فتنالالة النسالالايف وغريهالالا، فكيالالف لقالالاص 
عقالالالغل والنفالالالغص مالالالن دعالالالاة ات،الالالتآط وضالالالعفايف ال -صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم-عليالالاله 

 .شبال وفتيان هكا العصر

                                                                                                                                            
5 - (7/275.) 
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ومالالن شالالايف أن لعالالرف نتالالائج ات،الالتآط امنيمالالة فليالالكهب إ  عغاصالالم دول أوربالالا وأمرلكالالا  
ومدارسالالها وجامعااالالا وأسالالغاقها وشالالغارعها، وليالالكهب إ  البلالالدان الالالق قلالالدام وسالالارن 

راضالهم، يف ركاهبم لريأ ض الا ات،تآط وما جىن عليهم ات،تآط يف أ،آقهم وأع
 .والسعيد من وعحل بَريه

،صالائص فيِالا لتعلال  بالالنهر إ  النسالايف  -صاللى اهلل علياله وساللم-لرسغل اهلل  أن   -2
 .ود،غله عليهن

 :يف شر  هكا اثدلب( 4/225" )الفتح"يف   -رمحه اهلل-قال اثافحل ابن ح ر 
أو كالان قبالص نالريول  ،هالغ دِالغل علالى أن ذلالك كالان مالن ورايف ح الال :قال الكرماين "
واأل،الالالري هالالالالغ  .الأو جالالالالا  النهالالالر لل اجالالالالة أو عنالالالد األمالالالن مالالالالن الفتنالالالة اهالالالال ،لالالالة اث الالالالر

جالالالغا  اخللالالالغة  والالالالك  وضالالالح لنالالالا باألدلالالالة القغلالالالة أن مالالالن ،صالالالائص النالالاليب  ،امعتِالالالد
وهالالالغ ااالالالغال الصالالال يح عالالالن قصالالالة أل حالالالرال بنالالال  مل الالالان يف  ،والنهالالالر إليهالالالا باألجنبيالالالة

 ".ةبينهِا درمية وت  وجي لكن هسه و د،غله عليها ونغمه عندها وتفليتها رأ
 .فهكا فقه العلِايف لألحادلب النبغلة، ت فقه الا فني 
 

  . "وفيه جغا  استِاا الرجص لَنايف النسايف وضرهبن بالدف: "وقغله
 .هككا هبكا اإلطآق، فآ حغل وت قغة إت باهلل : أقول -

والالن يف األعالالراص  واثال  أن األصالالص يف ذلالك الت الالرا علالالى الرجالال، أمالالا النسالالايف فالريري،ص
 .وليس على اإلطآق ،ويف العيدلن فقو

علالى مالن أبالا  األغالاين ورتن الطالرل يف   -رمحاله اهلل-لقد ردم العآمة األلباين  :وأقول
واسالالالالعاً دكِالالالالاً قائِالالالاً علالالالالى األدلالالالة والرباهالالالالني وأقالالالالغال رداً  "حتالالالالرا رتن الطالالالرل"كتابالالاله 

الالالالالق أوردهالالالالا يف هالالالالكا  ادلالالالالبحمكتفيالالالالاً بالالالالككر األ ،ف الالالالغل العلِالالالالايف، فرألالالالال  أن أخلصالالالاله
الكتال، ومكتفياً بالككر أحكاماله عليهالا بالدون التفاصاليص ودون ذكالر الطالرق، ومالن أراد 

 .ذلك فعليه بكتابه امككغر
 : -ردمب مهلل-قَّل 
 : -رضي اهلل عنه-عن أيب عامر أو أيب مالك األشعر   : ملحديث مَلول"
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الاٍر حالالدرنا : رواه الب الار  قالال  ِ الالري بالن عا الةالٍد حالدرنا عبالد الالرمحن بالالن وقالال هةشا قاةري بالن ،ا صاالدا
العارة ن قالال اشغ ن حالدرنا عبالد الالرمحن بالن غاالنغٍم األغ يبة ابةٍر حالدرنا عاطةي الةري بالن قالااليغٍس الغكةالآا : لاريةلدا بن جا

باسة مسع النيب  عارة ن واهلل ما كاكا اشغ ٍر أو أبغ ماالةٍك األغ لََ ُكعوَننف معن :  لقالغل حدرس أبغ عاامة
ََ  أُمفُيعل ََ َوملرَمَعععَّزي عع ََ َوملرَخمر َييعع ََ َوملرَح عع لُّوَن ملرحي ععَُحي ْر ععَومٌم َي نغالالبة عالاالالٍم  َأقعر والايالانغالالريةلان  أاقالغالغاال  إ  جا

ناالالا غاالالًدا فالايريبالايِّالالتالريهريمغ اهلل  الالعغ إةلايالغ الالٍة فيقغلالالغا ارغجة ٍة والالم لاالالأغتةيهةمغ لالاعغالالسة الغفاقةالالريا ثةااجا الالارةحا لالاالالرريو ري علالاليهم بةسا
ناا ةلرا إ  لالاغغلة الغقةيااماةة والاضاعري الغعا   .(1)"لاما واَياغساخري ر،ارةلنا قةراداًة وا،ا

 :قال( 6724)حدلب ( 1/160)ورواه ابن حبان يف ص ي ه 
ري بغنري عابغدة الل هة الغقاط انري " بالاراناا اثغريسانيغ أا،غ

اٍر قاالا  :قاالا  (4)  ِ رالاناا هةشاالري بغنري عا قاةري  :حاد  رالاناا صادا حاد 
الةٍد قاالا  بغنري ا ابةٍر قاالا  :،ا رالاناا ابغنري جا رالاناا عاطةي ةري بغنري قالايغٍس قاالا  :حاد  رالاناا عابغدري الر محغانة بغنري غانغٍم  :حاد  حاد 

عارةل انا  :قاالا  رالاناا أابريغ عاامةٍر واأابريغ ماالةٍك األاشغ  لََ ُكوَننف ليل أُمفُيل يَعُنولُ  َسميَعَّ َرُسوَل مللفبي  :حاد 
 ََ ََ َوملرَمَعَّزي ََ َوملرَخمر َيي لُّوَن ملرَح َُحي ْر َومٌم َي  ".َأقعر

 
ٍص : قالالالالال( 2927)ورواه الطالالالالرباين يف امع الالالالم الكبالالالالري حالالالالدلب  الالالالهغ الالالالى بالالالالن سا حالالالالدرنا مريغسا

الالاٍر   ِ الالالري بالالن عا الالرة ن رنالالا هةشا ن الغباصغ بالاله مثالالص روالالالة الب الالار ، ومغسالالى بالالن سالالهص هالالكا رقالالة ااغاالالغغينة
 .حافحل

" سالالالالالننه"ومالالالالالن طرلقالالالالاله البيهقالالالالالي يف " امسالالالالالت ر  علالالالالالى الصالالالالال يح" ورواه اإلمسالالالالالاعيلي يف
 .حدرنا هشال بن عِار به (25)حدرنا اثسن بن سفيان(: 25/112)

وهنالالالاك أربعالالالة ر،الالالرون رووه عالالالن هشالالالال بالالالن عِالالالار، ه لتفالالالرد بالالاله هالالالغ وت شالالالي ه صالالالدقة بالالالن 
 .،الد، بص إ ِا قد تريغبةعا، وساق األلباين هكه امتابعة وص  ها

صلى -قال رسغل اهلل : قال -رضي اهلل عنه-عن أنس بن مالك  :ملحديث ملثَّنل
َة" :-اهلل عليه وسلم َّن ملعونَّن لل ملدن َّ ومآلل ة ع د   ورنف مزمَّر ع د نعمة: صِو

 ."مٍ  ة

                                                 
َجب مل خَّري لل  - 1 َتة"أل  (.7711)دديث " مَلش
 .ثنة  دَّلظ - 1

َة ملحفَّظ"دَّلظ إمَّم  منظَ  - 11  (. 2/51" )ِذك
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،         (2/277/740" )كشف األستار"، انهر "مسنده"أ،رجه البريار يف  
 (.1152، 6/211/1155" )األحادلب ام تارة"والضيايف امقدسي يف 

حسمنه األلباين من هكا الغجه، وذكر له شاهدًا من حدلب عبد الرمحن بن عغف،  
 .حسمنه لَريه

صلى -قال رسغل اهلل : قال -رضي اهلل عنهِا–عن ابن عباص  :ملحديث ملثَّلث
َُ َوملرُكوتَ إ: "-اهلل عليه وسلم ْي َُ َوملرَم ر َفَم َعَللف أو ُدََِّم ملرَخمر نف مللفَب َد َل ِي كي ْر ُة وَُكلُّ ُم

ََممٌ   ".َد

 2" ) امسالالند " وأمحالالد يف  ،( 112/  25) والبيهقالالي  ،( 2646) أ،رجالاله أبالالغ داود 
وعنالاله  ،( 1714" ) مسالالنده " وأبالالغ لعلالالى يف  ،( 242) رقالالم " األشالالربة " ويف (  179/ 

 .وغريهم ( 0292" ) ص ي ه " ابن حبان يف 

 .وساق األلباين إسناداً ر،ر
( 21652)، والطالالالالالالالالرباين (29" )األشالالالالالالالالربة"، ويف (2/114)أمحالالالالالالالالد  أ،رجالالالالالالالاله: وقالالالالالالالالال 

 (.112-25/122)والبيهقي 
 .وهكا إسناد ص يح من طرلقيه، وذكر أن الشيخ أمحد شاكر ص  ه: مث قال 

َمتعع  أن رسالالغل  -رضالالي اهلل عنهِالالا–عالالن عبالالد اهلل بالالن عِالالرو بالالن العالالاص  :ملحععديث مل
َ م ملخمعَإن مهلل ععز  و : "قال -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل    وملكوتعة  وملم ْعَ  جعل دع

َمء َمم  وملغ    ".وكل مْكَ د

 .وله رآن طرق، ضعمفه من طرلقني وحسمنه الثالثة: قال العآمة األلباين
صالاللى –أن رسالالغل اهلل  -رضالالي اهلل عنهِالالا–عالالن قالاليس بالالن سالالعد  :ملحععديث ملخععَّمس

 ."كوتةإن رتل دَ م علل  ملخمَ وملم َْ وملن  ن ومل": قال -اهلل عليه وسلم
الالالالالالالن ، (22/20/15" )الكبالالالالالالالري"، والطالالالالالالالرباين يف (25/111)أ،رجالالالالالالاله البيهقالالالالالالالي   وحسم

   .إسناده، وساقه من طرل  أ،رأ مث ضعمفها
صالاللى اهلل عليالاله –قالالال رسالالغل اهلل : عالالن عِالالران بالالن حصالالني قالالال :ملحععديث ملْععَّو 

عليمي ": -وسلم ْر ٌَ لنعَّل رَُجعٌل معن ملرُم ٌخ َوقَعذر ْر ٌي َوَم ْر ُمفةي َل يعَّ َرُسعوَل  :نَ لل هذه مَلر
َيَتتر ملرُخُمورُ  َُ َوُش َ َُّت َوملرَمَعَّزي َََهََتر ملرَن عر  ". مللفبي َوَمَُى َذمَك قَّل إذم 
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 (.1121)حدلب " كتال الفنت"،رمجه األلباين من ال مك  
 .مث ،رمجه من مصادر أ،رأ، وذكر له متابعتني، وانتهى إ  تص ي ه 
 ".غاهدولريداد قغمة  ا له من الش: "مث قال 

وساق شغاهده من عدة مصالادر مالن حالدلب أيب هرلالرة وعلالي وأيب أمامالة وأنالس بالن مالالك 
 .-رضي اهلل عنهم-

ال : " -صاللى اهلل علياله وساللم-قال رسالغل اهلل : عن أيب أمامة قال: ملحديث ملَّْت 
ععلُّ تَع رععُ  ملرُمَغ عِّ َععَّتي  ََمُهُهنف   َيحي عع ََممٌ َوَثَمعع ُعهُ   َوال ِيَجععَّرٌَة ليعع هينف   َوال شي إنمععَّ نَعَزلَععتر  :وقععَّل  نف َدعع
َو ملحديث) :هذه مآليَُة لل ذلك َيي َلهر َُ َََغ ميَن مآليَةي  (َوَمَن مل َّ  من َيشر  ..".دُى لَع

 (.74-70ص)من "" غرلب اثدلب"شر  مفردان "مث ذكر الفصص الثاين يف 
حادلالالالب الالالالرد علالالالى ابالالالن حالالالريل وغالالالريه لالالالن أعالالالص  شالالاليااً مالالالن األ"مث عقالالالد الفصالالالص الثالالالالب يف  

 (.42-15ص)من " امتقدمة
سب  أن رددن على ابن حريل وغالريه مالن الطالاعنني يف األحادلالب : قل  ": قال يف طليعته

رلالد بياناله والك  أري  ،ويف أرنايف  رلج األحادلب الستة الص ي ة امتقدمة ،الص ي ة يف امقدمة
 :   رآرة أقسال أحادلب الت را بالنسبة تبن حريل ونهرتنا إليها تنقسم إ أن   ،اآلن
  .وهغ خمط  ،ما ضعفه منها: األول  

ولالغ وقالف عليهالا  ،أو وقالف علالى بعالإ طرقهالا دون بعالإ ،ما ه لقالف علياله منهالا: الثاين 
وت سالالاليِا وقالالالد عقالالالب علالالالى مالالالا  ،- !،آفالالالا مقلدلالالاله -فهالالالغ معالالالكور  ،وربتالالال  عنالالالده أل،الالالك بالالاله

  ( : 04/  4) ا غري حانب إن شايف اهلل ف منها بقغله حالفً ضعم 
صاللى اهلل علياله -كثر من طرل  الثقان إ  رسالغل اهلل منه فأا  أو واحد   ،د عيعهسنة واهلل لغ أري و " 
  ".ما ترددنا يف األ،ك به -سلمو 

ة ا امقلالدون لاله بعالد أن قامال  علاليهم اث مالوأمم  ،واهلل حسيبه ،ه فيههكا هغ الك  نهنم  
ة كالانغا لعبالدون كِثالص نالاص يف اااهليمالبالص مالثلهم   ،فالآ عالكر والم وت كرامالة ،ةوتبين  والم احمل مال

أولاالالك الالالكلن : ) كِالالا قالالال تعالالا    ،واسالالتِر أولاالالك يف عبالالادام وضالالآوم ،فأسالاللم هالالنيتيف ،ااالالنم 
ألهم أقرل ولرجغن رمحته وخيافغن عكابه إن عكال ربالك كالان  لدعغن لبتَغن إ  رهبم الغسيلة

 .(دكورا 
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فساليكغن رد  علياله إذن  ،فآ شأن لنا به ،عليهلنا اع اب  وه لبدري  ،فه منهاما ضعم : الثالب  
  ".يف القسم األول والثاين

 
مث نالالاق  ابالالن حالالريل يف تعليلالاله ثالالدلب هشالالال بالالن عِالالار عالالن صالالدقة بالالن ،الالالد ب سالالناده 

ََ  : "مرفغعاً  ََ َوملرَمَعَّزي ََ َوملرَخمر َيي ََ َوملرَح لُّوَن ملرحي َُحي ْر َومٌم َي  ...".لََ ُكوَننف من أُمفُيل َأقعر
ردود العلِالالايف علالالى ابالالن حالالريل مالالن مثالالص اثالالافحل ابالالن القالاليم واثالالافحل ابالالن ح الالر، مث  ونقالالص

 :وهريم( 14ص)ذكر أمسايف العلِايف الكلن ص  غا هكا اثدلب يف 
 مإلسمَّع لل –  متن د َّن  - 2مل خَّري  - 1"

 متن ِ م ة - 6مل ووي  - 7متن ملًٍلح  - 9
 ملعْنًلنل - 1متن كث َ  - 1م متن ملن    - 5

 مَلم َ ملٍ عَّنل - 12ملْخَّوي  - 11ن ملوزيَ ملٍ عَّنل مت - 11
يف أرنالايف الالرد علالى ابالن عبالد  ،"ضالعيف األدل امفالرد " انهر كتايب اادلالد ) : "مث قال

فهالالص لالالد،ص يف عقالالص مسالاللم أن لكالالغن  ،إ  غالالري هالالنيتيف لالالن ت  ضالالرين( امنالالان يف امقدمالالة 
هص لعقالص  -يف علم اثدلب  وليس فيهم خمتص -ام الفغن كابن حريل ومن جرأ ،لفه 

ِم  ،أن لكغن هنيتيف على صغال هل يُْوي ملذين يعلمون )  !ة على ،طالأ  وأولاك األئ
َ  لمعن كعَّن لعب قلعْ أو ألنعى ملْعم  وهعو )  ،(وملذين ال يعلمون  إن لل ذلك لعذك

 .اهال"(شه د 
 مالالن" يف دتلالالة األحادلالالب علالالى حتالالرا امآهالالي اِيالالع أشالالكاوا"مث عقالالد الفصالالص الرابالالع 

 (.47-41ص)
 : مث قال يف طليعته

األحادلالالالب امتقدمالالة صالالالر ة الدتلالالة علالالالى حتالالرا رتن الطالالالرل  اعلالالم أ،الالالي امسالاللم أن  "
 ،لَريهالالا هبالالا وإثاقالالاً  ،علالالى بعضالالها كامريمالالار والطبالالص والالالرببو اً نصمالال ،اِيالالع أشالالكاوا وأنغاعهالالا

 : وذلك ألمرلن 
 ،(الفصالالص الثالالاين ) ل بيانالاله يف والالا يف اللَالالة كِالالا تقالالد( امعالالا ف ) مشالالغل لفالالحل : األول  

  .عن ابن القيم وكِا سيأب ألضاً 
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ولنيلالد ذلالك قالغل عبالد اهلل  ،أ ا مثلها يف امعىن مالن حيالب التطرلالب واإلوالايف: واآل،ر  
 :  -رضي اهلل عنهِا-بن عباص ا

  ".وامريمار حرال ،والكغبة حرال ،وامعا ف حرال ،ف حرالالدم " 
من طرل  عبد الكرا اارير  عن أيب هاشم الكغيف  ( 111/  25) أ،رجه البيهقي  
 .اهال"عنه

 (.250-41ص)من " مكاهب العلِايف يف حترا رتن الطرل"مث عقد الفصص اخلامس 
( 210-256ص)مالالالالن " وجغاهبالالالالا( للَنالالالالايف)شالالالالبهان امبي الالالالني "مث عقالالالالد الفصالالالالص السالالالالادص 

ابن ااغ   وابالن ح الر أجاد فيه وأفاد مدعِاً ذلك بردود العلِايف كابن تيِية وابن القيم و 
 .-رمحهم اهلل-واخلطايب 

 .مث قسمم هكا النغا إ  قسِني، درمل ومبا ، وامبا  هغ إنشاد الشعر النافع 
، وذكالالر مالالا والالغ  (226-216ص)مالالن " يف الَنالالايف بالالدون رلالالة"مث عقالالد الفصالالص السالالابع 

 .منه وهغ ما لعرف عند العرل بالنصغب
 (: 214ص)مث قال يف 

. وهالغ لشالبه اثالدايف  ،ضرل من أغاين األعرال( النصب )  و(: "يأ  البيهق)وقال "
  ".قاله أبغ عبيد اورو 

  "."من اثدايف  رقم ضرل من مَانيها أا : نصب العرل " : " القامغص " ويف  
 (22)ويف هالالالكه األحادلالالالب واآلرالالالار دتلالالالة ظالالالاهرة علالالالى جالالالغا  الَنالالالايف: فالالالأقغل : "مث قالالالال 

أو لل ولح  ،أو الشغق إ  األهص والغطن ،كري بامغنكالتك   ،بدون رلة يف بعإ امناسبان
ال ،ت الك مهنالةوحنالغ ذلالك لالا ت لري  ،واتلتهايف عالن وعثالايف السالفر ومشالاقه ،عن النفس ر  وت خيري

 جالالالالص لالالالالا خيالالالالصن والضالالالالرل بالرِّ  فالالالالآ لقالالالال ن بالالالاله اتضالالالالطرال والتثالالالالسِّ  ،اتعتالالالالدال بالالالاله عالالالالن حالالالالدِّ 
 .اهال"بامرويفة

أجالاد فياله وأفالاد، ( 211ص) ر،الر الكتالال إ ( 227ص)مث عقد الفصص الثالامن مالن 
: وأورد فيالاله كالالآل ابالالن عبالالاص وابالالن مسالالعغد وعكرمالالة وياهالالد يف سالالبب نالالريول قالالغل اهلل تعالالا 

عَذَهَّ ُهعُزوما ) َي عيلرعمل َويَعُفخي لف َعن َس ي لي مللفبي تيَغ ر َو ملرَحدييثي ليُ ري َي  َلهر َُ َوميَن مل فَّ ي َمن َيشر

                                                 
َجولة وملحث عل هَّ - 11 َُّْ تل ل ب مل َينة ملعَب لل ملحدمء  ملذي ل س ل ب ِغ ج وال ِك  .أي ط
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عع نٌ  ُأوراَلئيععَك َلُهععمر َعععَذمبٌ  : " ، وذكالالر مصالالادر أقالالغاوم، ونقالالص قالالغل الغاحالالد  يف تفسالالريه(مُّهي
، مث ذكالالر اآلرالالار السالاللفية الدالالالة علالالى "الَنالالايف :لهالالغ اثالالدلببأكثالالر امفسالالرلن علالالى أن امالالراد 

 :حكِة الت را
لالاله حكالالم : وصالال  ه وقالالال"  ملغ ععَّء ي  ععت مل فععَّق لععل ملنلععْ: "قالالغل ابالالن مسالالعغد -أووالالا

 . لقال من قبص الرأ اثدلب امرفغا إذ مثله ت
 .ونقص عن الشعيب مثص قغل ابن مسعغد وحسمنه 
 .ونقص كآماً رائعاً عن ابن القيم يف بيان وجه كغن الَنايف لنب  النفاق يف القلب 

مث تكلالالم يف هالالكا الفصالالص عالالن الَنالالايف الصالالغيف واألناشالاليد اإلسالالآمية، وسالالاق ح  الالاً عهيِالالة 
بيانه بنصغص الكتال والسنة، وبالنقغل عن  يف بيان بطآ ِا وضآل متعاطيهِا مدعِاً 

أعالالآل العلِالالايف وف الالغوم مثالالص شالاليخ اإلسالالآل ابالالن تيِيالالة وابالالن القالاليم والشالالاطيب والطرطغشالالي 
والقالالالالرطيب واآللغسالالالالي، رمحالالالاله اهلل، ورحالالالالم علِالالالالايف اإلسالالالالآل الناصالالالال ني ل سالالالالآل وامسالالالاللِني 

 .والكابني عن الدلن
 

لضال اك بالالن قاليس، أن رسالالغل اهلل وعالالن فاطِالة بنال  قالاليس، أ،ال  ا : "قالال الكاتالب -24
انتقلالالالي إ  أل شالالالرلك، وأل شالالالرلك امالالالرأة غنيالالالة مالالالن األنصالالالالار : قالالالال -صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم-

ت تفعلالالي، إن أل »: سالالأفعص، فقالالال: عهيِالالة النفقالالة يف سالالبيص اهلل، لنالالريل عليهالالا الضالاليفان فقلالال 
عالالالن شالالالرلك امالالالرأة كثالالالرية الضالالاليفان، فالالال ين أكالالالره أن لسالالالقو عنالالالك  الالالارك، أو لنكشالالالف الثالالالغل 

اهلل بالن عِالرو  ساقيك، فريأ القغل منك بعالإ مالا تكالرهني، ولكالن انتقلالي إ  ابالن عِالك عبالد
 .«اثدلب... بن أل مكتغل
 ."أ،رجه مسلم، وفيه أن أل شرلك لنريل عليها الضيفان ومن لغا ل ذلك ات،تآط: قل 
 

  :أقول
 .إن أل شرلك امرأة كبرية السن -2
ا  الالالو ضالاليغفها، بالالص َيكالالن أن تقالالدل والالم أن اثالالدلب لالاليس فيالاله مالالا لالالدل علالالى أ الال -1

ضيافتهم وهي دت بة عنهم ،اصة وهي امالرأة جليلالة كثالرية البالكل يف سالبيص اهلل فيبعالد مالن 
أمثاوالالالالا خمالطالالالالة الرجالالالالال امتثالالالالاتً ألمالالالالر  .اهلل باث ال وغإ األبصار
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بينها وبني فاطِة بنال  قاليس  -صلى اهلل عليه وسلم-تأمص كيف فرمق رسغل اهلل  -2
، فصالالالالرفها عالالالالن اتعتالالالالداد يف بيالالالال  أل شالالالالرلك إبعالالالالاداً والالالالا عالالالالن أنهالالالالار -اهلل عنهِالالالالارضالالالالي -

غ تاالالالاعغ الرجالالالال، وا  َه أن يْعععن  ع عععك : "-صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم-بقالالالغل النالالاليب  ربة لعععإنل أكععع
َه ن َ  ملنوم م ك تعض مَّ ِك  ".لمَّرك  أو ي كشي ملثوب عن سَّق ك  ل 

ات،الالتآط مباحالالاً عنالالد  ، مث لالالغ كالالاندجععة عل ععك وعلععى وعععَّة ماللععًُل وذمك وهععذم  
   رسغل اهلل وأص ابه فلِاذا صرفها عن أمر جائري أو مشروا عند دعاة ات،تآط

 
مسعالالال  أل صالالالبية :  وعالالالن سالالالاه بالالالن سالالالرلج أيب النعِالالالان قالالالال : " قالالالال الكاتالالالب -15 

يف الغضغيف مالن إنالايف  -صلى اهلل عليه وسلم-ر ا ا،تلف  لد  بيد رسغل اهلل :  ااهنية تقغل
 . واحد
أ،رجالاله أمحالالد وأبالالغ داود وابالالن ماجالاله، وإسالالناده صالال يح، وأل صالالبية ااهنيالالة ليسالال  مالالن : قلالال 
، ففيه جغا  ات،تآط، وجغا  وضغيف الرجال مع غري دالارمهم -صلى اهلل عليه وسلم-دارمه 

 ."من النسايف، وت للريل منه رؤلة ما ت وغ  من امرأة

  
" الطهارة"، وأبغ داود يف (6/267) حدلب أل صبية ااهنية، رواه أمحد  يف امسند:أقول
، كلهم من طرل  أسالامة ابالن  لالد هالغ (211)حدلب " الطهارة"وابن ماجه يف ( 71)حدلب 

قالالال النسالالائي " الكاشالالف"، وقالالال اثالالافحل الالالكهيب يف "صالالدوق لهالالم: "الليثالالي، قالالال فيالاله اثالالافحل
 .ليس بالقغ ، فاثدلب من طرلقه ضعيف: وغريه

: مالالريين عالالن سالالاه بالالن سالالر  بالاله، و،ارجالالة قالالال فيالاله اثالالافحللكالالن تابعالاله ،ارجالالة بالالن اثالالارن ا
 .صدوق، وككا قال الكهيب

حالدرنا : "وكان َيكالن أن  سالن لكالن لعكالر علياله أناله جالايف يف نسال ة أيب داود اوندلالة قغلاله
عبد اهلل بن دِد النفيلي حدرنا وكيع عن أسامة بن  لد عن ابن ،ربغذ عن أل صالبية عالن 

صعععلى مهلل عل عععب -ملُلفعععت يعععدي ويعععد رسعععول مهلل ": قالالالال  -رضالالالي اهلل عنهالالالا–عائشالالالة 
صالاللى اهلل عليالاله -، وهالالكا هالالغ الآئالال   كانالالة النالاليب "لععل ملوَّععوء مععن إنععَّء ومدععد -وسععلم
 .وأ،آقه الشرلفة -وسلم
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فأمامالالاله  -صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم-فِالالالن أراد اتحت الالالا  هبالالالكا اثالالالدلب لَالالالري رسالالالغل اهلل 
 : عقبان، منها

ملُلفعت  : "قالال  -رضالي اهلل عنهالا–ية عالن عائشالة هكه الروالة الق هي عالن أل صالب -2
، وهالالغ "لععل ملوَّععوء مععن إنععَّء ومدععد -صععلى مهلل عل ععب وسععلم-يععدي ويععد رسععول مهلل 

 .، بص هغ الآئ   ن هغ دونه من الص ابة الكرال-صلى اهلل عليه وسلم-الآئ  به 
أنالالالاله لعالالالالارب رلالالالالان وأحادلالالالالب اث الالالالال ورلالالالالان وأحادلالالالالب منالالالالع النهالالالالر إ  النسالالالالايف،  -1

 .وأحادلب النهي عن اخللغة بالنسايف
 .أنه خيالف قاعدة سد الكرائع الق بريني  على رلان دكِة وأحادلب متغاترة -2
لقد ضالعمف النالغو  هالكا اثالدلب -9

، وعلالى فالرب ربغتاله ف ناله مالع عصالِة رسالغل اهلل       (21)
 . ِص على أنه قبص نريول مشروعية اث ال فهغ منسغخ -صلى اهلل عليه وسلم-
علالالى فالالرب ربغتالاله فالالآ متعلالال  لالالدعاة ات،الالتآط بالاله، فلالاليس فيالاله صالالغرة ات،الالتآط الالالق  -0

 .لدعغن إليها ت لَة وت عرفاً 

 
كالالالالان الرجالالالالال والنسالالالالايف : )ولشالالالالهد لالالالالكلك مالالالالا رواه ابالالالالن عِالالالالر قالالالالال : "قالالالالال الكاتالالالالب -12

 (.لتغضأون يف  مان رسغل اهلل صلى اهلل عليه وسلم عيعا
ت،الالالالتآط عِغمالالالالا، وأنالالالاله لالالالاليس مالالالالن ،صغصالالالالياته عليالالالاله أ،رجالالالاله الب الالالالار ، وفيالالالاله جالالالالغا  ا: قلالالالال 
 .السآل

وأصالال ابه  -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-أبصالالر إ  النالاليب  -أ  ابالالن عِالالر -أنالاله : )ويف روالالالة بلفالالحل
 (.لتطهرون والنسايف معهم، الرجال والنسايف من إنايف واحد، كلهم لتطهر منه

 .أ،رجها ابن ،ريَية، وإسنادها ص يح: قل 
تغضالالأ حنالالن والنسالالايف علالالى عهالالد رسالالغل اهلل مالالن إنالالايف واحالالد، نالالد  فيالاله كنالالا ن: )ويف روالالالة بلفالالحل

 (. ألدلنا

                                                 
 (.229ص" )مإليجَّز لل شَح س ن أتل وموو"منظَ  - 12
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أ،رجها أبغ داود، وإسنادها ص يح، وامعىن يف هكه األلفاظ واحالد، وكلهالا تفيالد جالغا  : قل 
ات،تآط عِغما، وقد وجهاله الالبعإ بالأن القصالد هالغ وضالغيف الرجالص و وجاله فقالو، وهالغ تغجياله 

 ".الق تقطع اغا  ات،تآط عِغما باطص، لرده منطغق تلك الروالان
 (:242)يف شر  اثدلب رقم ( 2/204" )الفتح"قال اثافحل ابن ح ر يف  :أقول
بن التني عالن قالغل اقغله عيعا ظاهره إ م كانغا لتناولغن امايف يف حالة واحدة وحكى  " 

ة وهالالنيتيف أن معنالاه أن الرجالالال والنسالالايف كالانغا لتغضالالنيون عيعالالا يف مغضالع واحالالد هالالنيتيف علالى حالالد
 ن هالكا القائالص اسالتبعد اجتِالااأيف قغله من إنالايف واحالد تالرد علياله وكال ةامتقدم ةعلى حدة والريلاد

الرجالالال والنسالالالايف األجانالالب وقالالالد أجالالالال بالالن التالالالني عنالالاله  الالا حكالالالاه عالالالن سالال نغن أن معنالالالاه كالالالان 
الرجالال لتغضالالنيون ولالالكهبغن مث تالأب النسالالايف فيتغضالالأن وهالغ ،الالآف الهالالاهر مالن قغلالاله عيعالالا قالالال 

للَالالة ااِيالالع ضالالد امفالال ق وقالالد وقالالع مصالالرحا بغحالالدة اإلنالالايف يف صالال يح بالالن ،ريَيالالة يف هالالكا أهالالص ا
وأصالال ابه  اثالدلب مالالن طرلالال  معتِالالر عالالن عبيالد اهلل عالالن نالالافع عالالن بالالن عِالر أنالاله أبصالالر النالاليب 

لتطهالرون والنسالايف معهالم مالن إنالايف واحالد كلهالم لتطهالر مناله واألو  يف ااالغال أن لقالال ت مالالانع 
 .اهال"ث ال وأما بعده في تص بالريوجان واحملارلمن اتجتِاا قبص نريول ا

ومالالالالا رج الالالاله اثالالالالافحل أقالالالالغأ وأرجالالالالح مالالالالن األقالالالالغال الالالالالق حكاهالالالالا  ألنالالالاله هالالالالغ الآئالالالال   كانالالالالة 
الصالال ابة الكالالرال  وأل الالم أطالالغا ألوامالالر اهلل ورسالالغله وأبعالالدهم عالالن خمالفالالة نغاهيالاله، ف اشالالاهم مث 

 النسايف، والنسالايف إ  الرجالال، حاشاهم أن خيالفغا رلان اث ال ورلان حترا نهر الرجال إ 
مث  تشالالدون يف صالالعيد واحالالد يتِعالالني علالالى هالالكه ام الفالالة الالالق هالالي مالالن أكالالرب صالالغر ام الفالالة،  

َر  : "لقغل ارلر -صلى اهلل عليه وسلم-كيف وقد مسعغا رسغل اهلل  َي ََكَ مصر ٍَ  ."َت
جم باله والكا وتالر  -رمحاله اهلل–وأقغأ من هكا الك  رجم ه اثالافحل مالا فقهاله اإلمالال الب الار  

الالالرغأاةة  : "اثالالالدلب بقغلالالاله ِا الالالصة واضريالالالغيفة الغ الالالصة مالالالع امغراأاتةالالالهة وافاضغ ، فهالالالكا أليالالال  امعالالالاين " بالالالال وريضريالالالغيفة الر جري
الشرفايف، ،ري أمة أ،رجال  للنالاص لالأمرون بالامعروف  -صلى اهلل عليه وسلم-بأص ال دِد 
  "ولنهغن عن امنكر

صالالاللى اهلل عليالالاله -ألحادلالالالب رسالالالغل اهلل فِالالالا بالالالال هالالالكا الكاتالالالب ت لالالالأب إت بأسالالالغأ احملامالالالص 
، بينِالالا العلِالالايف ت لالالأتغن إت بأحسالالن -رضالالغان اهلل علالاليهم-وأصالال ال رسالالغل اهلل  -وسالاللم

 وأليقها بأص ابه الكرال  -صلى اهلل عليه وسلم-احملامص وأليقها ودلب رسغل اهلل 



 
-2 - 

 ".كص إنايف  ا فيه لنضح: "ويف امثص 
 

كنالالا نَالالريو مالالع رسالالغل اهلل : معالالغذ بالالن عفالالرايف قالالال وعالالن الربيالالع بنالال  : " قالالال الكاتالالب -11
 .صلى اهلل عليه وسلم، فنسقي القغل، وخندمهم، ونرد اارحى والقتلى إ  امدلنة

أ،رجه الب ار ، وفيه جغا  ،الرو  امالرأة يف الَالريو خلدمالة القالغل ومالداواام، ورد اارحالى : قل 
 ."والقتلى
 

 (:1112)دلب يف شر  ح( 6/49" )الفتح"قال اثافحل يف  :أقول
بالالن بطالالال وخيالالتص ذلالالك اوفيالاله جالالغا  معااالالة امالالرأة األجنبيالالة الرجالالص األجنالاليب للضالالرورة قالالال  "

ألن مغضع اار  ت للتك بلِسه بص لقشعر منه االد   بكوان احملارل مث بامت اتن منهن
ولدل على ذلك اتفاقهم ، ف ن دع  الضرورة لَري امت اتن فليكن بَري مباشرة وت مس

أن امالالالرأة إذا ماتالالال  وه تغجالالالد امالالالرأة تَسالالاللها أن الرجالالالص ت لباشالالالر غسالالاللها بالالالامس بالالالص علالالالى 
وقالالال األو اعالالي  ،لَسالاللها مالالن ورايف حائالالص يف قالالغل بعضالالهم كالالالريهر  ويف قالالغل األكثالالر تالاليِم

الفالالرق بالالني حالالال امالالداواة وتَسالاليص اميالال  أن الَسالالص عبالالادة  :بالالن امنالالرياقالالال  ،تالالدفن كِالالا هالالي
 ".تبيح احملهغران والضروران ،وامداواة ضرورة

فألن هغ ات،تآط ، إن الرجال مشَغلغن بااهالاد يف سالبيص اهلل، والنسالايف إمنالا لالداولن 
دارمهن، وإما أن تكغن امرأة من امت الاتن فتالداو  ااالرلح الالك  قالد لكالغن مشالرفاً علالى 
امالالالالغن أو تالالالالرد قتالالالاليًآ، بالالالالص الهالالالالاهر أن هالالالالكا مالالالالا حصالالالالص إت يف لالالالالغل أريحالالالالد قبالالالالص نالالالالريول األمالالالالر 

 .ث البا
وعلى كص، ف ذا اضطر النسايف إ  مداواة الرجال فآ حر  يف ذلك  ألن الضروران تبيح 

َي مللفبي : "احملهغران كِا قال تعا  َي َوَمآ ُأهيلف ليَغ ر ُم ملرخي رزيي ُدََِّمتر َعَل رُكُم ملرَم رَُُة َوملردفُم َوَلحر
ُقوَذُة َوملرُمُعَ  ُ ُ  إيالف َمَّ ذَكف رُُمر َوَمَّ ُذتيَا َعَلى تيبي َوملرُم رَخ يَنُة َوملرَمور ْف ََوِّيَُة َومل فطي َحُة َوَمآ َأَكَل مل

 ٍُ ُمومر تيََّلمل ُّ ْي َُعنر ْر َُومر مين ويي يُكمر َلًلَ زراَلمي ذْي َوَأنر َِ َم يَئيَس ملفذييَن َكَف ٌق ملر َعور ْر ليُكمر لي
َملرُت لَ  َم َأكر ني ملر َعور َشور ُهمر َوملر َشور ُت َعَل رُكمر نيعرَمُي ُكمر وييَ ُكمر وَ َِخر ِرَممر َوَرَّي ُت َلُكُم  لَأ

ُطَف مإل ًَلَم ويي َّا َلَمني مَّر ثرمل لَإينف مللفَب َمُفوٌر رفدي مٌ  لئسر ََ ُمََُجَّنييل إلي ٍَةل َم عر َم  (َمخر
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 ([.  : ) ملمَّئدة ]
ضالالطرار كالالالك  فِالالن لبالاليح ات،الالتآط مطلقالالاً ويف كالالص األحالالغال ت يف حالالال اثاجالالة وات

لبالاليح اميتالالة والالالدل وثالالم اخلنريلالالر ومالالا أهالالص بالاله لَالالري اهلل مطلقالالاً ويف كالالص األحالالغال، فالالألن رلالالان 
اث ال وأحادلب حترا النهر وأحادلب الت كلر مالن فتنالة النسالايف  فلعالص طَيالان اثضالارة 
الَربيالالة أنسالال  دعالالاة ات،الالتآط هالالكه اآللالالان واألحادلالالب ومالالا تالالدل عليالاله مالالن قغاعالالد وقالاليم 

 .وأ،آق
 

أن امالالالالرأة سالالالالغدايف كانالالالال  تقالالالالم  -رضالالالالي اهلل عنالالالاله-وعالالالالن أيب هرلالالالالرة  : "قالالالالال الكاتالالالالب -12
إ الالا : ، فسالالأل عنهالالا بعالالد ألالالال، فقيالالص لالاله-صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-امسالال د، ففقالالدها رسالالغل اهلل 

 .، فأتى قربها، فصلى عليها«فهآ رذنتِغين»: مات ، قال
 ."يف امس د وحنغه أ،رجه الب ار  ومسلم، وفيه مشروعية عِص امرأة: قل 
 

  :أقول
لقالالد عالالريا هالالالكا الرجالالص اثالالدلب هبالالالكا اللفالالحل إ  صالال ي ي الب الالالار  ومسالاللم، مالالالع أن  -أوتً 

 :اثدلب يف ص يح الب ار  يف رآرة مغاضع
َومَء  (: 901)يف امغضع األول برقم  -2 َََأةا َسعور ع عَوَو أو ممر َََة َأنف رَُجًلا َأسر ََيعر عن أتل ُه

َد  ععجي ْر ععَأَل مل  ععل كععَّن يَعُنععمُّ ملرَم َْ َألَععًَل   :قععَّل  َمععَّتَ  :ع ععب لَعَنععَُّلوم َلَمععََّت  َل
ُُُمععونيل تيععبي  َيهي  ؟ُك رععُُمر آَذنعر َيَهععَّ :أو قععَّل  ُولُّععونيل علععى قَع رعع ععلفى   قَع ر ٍَ َََهععَّ َل لَععَأَِى قَع عر

  ".عل هَّ
ََةَ (: 965)ويف امغضع الثاين برقم  -1 ََيعر َََأةا أو رَُجًلا  كَّنت َِعُنعمُّ : عن أتل ُه َأنف ممر

َََأةا  لذكَ َددييَث مل  ل  َد  وال ُأرَمُه إال ممر جي ْر َهَّ ملرَم  ".أَنفُب صلى على ق 

َََة (: 2227)ويف امغضع الثالب بالرقم  -2 ََيعر عَوَو  -رَّل مهلل ع ب-عن أتل ُه َأنف َأسر
َََأةا كععَّن يَعُنععمُّ  عع َد َلَمععََّت ولععم يَععرلَععمر مل  ععل  رَُجععًلا أو ممر ععجي ْر ََُه  ملرَم ِيععبي لَععذََك تيَمور

مل لنععَّل ععَّنُ  :َذمَت يَعععور َْ نر  :قععَّل  َمععََّت يععَّ َرُسععوَل مللفععبي  :قععَّلوم ؟مععَّ لَعَعععَل ذلععك مإلري
ُُُمونيل ُُُب قعَّل :لَعَنعَُّلوم  َأَلًَل آَذنعر ٍفع َُوم َشعأرنَبُ  :إنعب كعَّن َكعَذم وََكعَذم قي  :قعَّل  َلَحَنع
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َيهي َلُدلُّوني  ٍَلفى عل ب  ل على قَع ر ََُه َل   ".لََأَِى قَع عر

لآحالالحل أن أكثالالر الضالالِائر يف اثالالدلب األول والثالالالب ه تعالالد إت علالالى الرجالالص، بالالص يف 
 .اثدلب الثالب بعد ذكر الرجص وامرأة ه تعد الضِائر إت على الرجص

َََأةا سَ (: 406)ويف ص يح مسلم حدلب رقالم  َََة َأنف ممر ََيعر َومَء كَّنت َِعُنمُّ عن أتل ُه ور
َد  ععجي ْر ععَأَل ع هععَّ   لَعَفَنععَدَهَّ رسععول مللفععبي  (أو َشععَّت َّ)ملرَم َْ   َمععَّتَ  :لَعَنععَُّلوم (أو ع ععب)َل

ُُُمعونيل" :قَّل َََهعَّ  :قعَّل ".َألَعًَل ُك رعُُمر آَذنعر ََهُ )َلَكعأَنعفُهمر َصعغفَُوم َأمر ع ُولُّعونيل " :لنعَّل (.أو َأمر
َيهي  ٍَلف  .َلَدلُّوهُ  "على قَع ر ليَهعَّ : "ثُمف قَّل .ى عل هََّل لُعوَءٌة َُلرَمعةا علعى َأهر إينف هذه ملرُنُ وَر َممر

ًٍََلِيل عل هم  ".َوإينف مللفَب عز وجل يُع َعوِّرَُهَّ لهم تي
 .نآححل هنا الضِائر شبه متعادلة

ماذا ه تس  هكا اثالدلب عنالد الب الار  كِالا رواه  ومالاذا ه تسالقه  : فأنا أسأل هكا الرجص
 واه مسلم كِا ر 

   أليس هكا العِص من التلبيس  "رجص"وماذا تبال  هكه امبالَة يف إ،فايف لفهة 
 
 

 ".وفيه مشروعية عِص امرأة يف امس د وحنغه : "قال الكاتب -رانياً 
هكالكا لسالالتدل هبالالكا اثالدلب علالالى جالالغا  عِالص امالالرأة، مالالع أن الالراو  الصالال ايب ه والالريل بالالأنم 

والَالالب علالى ظناله أناله رجالص، لتناسالى كالص هالكا فيقالدل  هكا الش ص امرأة، بص هغ لشك،
 ما اغاه نفسه جا ماً بكلك، فألن هغ التثب  والغرا وحتر  قغل اث  

مالالا ه لسالالاعده اثالالدلب بالدتلالالة علالالى ات،الالتآط امطلالال  وت غالالري امطلالال  اسالالتدل بالاله  -رالثالالاً 
اجد وامصالالانع علالى مشالروعية عِالص امالرأة أ  علالى مالكهب دعالاة ات،التآط امطلال  يف امسال

 .وامريارا واألسغاق وااامعان واإلداران
 .ولنأنة إ  العلِايف لنعرف ماذا استفادوا من هكا اثدلب

أ  هكا )وفيه (: "7/10)يف شر  هكا اثدلب " شرحه لص يح مسلم"قال النغو  يف 
وقغقهم  من التغاضع والرف  بأمته وتفقد أحغاوم والقيال بيان ما كان عليه النيب  (اثدلب

 ".واتهتِال  صاثهم يف ر،رام ودنياهم
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صلى اهلل -وهكا أمر لدركه كص عاقص صادق اإلَيان، وللتِس مغاطن التأسي برسغل اهلل 
 .وأ،آقه يف منه ه وسريته -عليه وسلم

 
جالالالايفن امالالالرأة مالالالن : قالالالال -رضالالالي اهلل عنالالاله-وعالالالن أنالالالس بالالالن مالالالالك  : "قالالالال الكاتالالالب -19

 (.واهلل إنكن ألحب الناص إ : )ف آ هبا فقال - عليه وسلمصلى اهلل-األنصار إ  النيب 
لعالس بالالكلك األنصالار، وقالالد بالالغل ( ألحالالب النالالاص إ : )أ،رجالاله الب الار  ومسالاللم، وقغلاله: قلال 

، قالالال «بالالال مالالا والالغ  أن خيلالالغ الرجالالص بالالامرأة عنالالد النالالاص»: بقغلالاله -رمحالاله اهلل-عليالاله الب الالار  
ت الب أش اصالهِا عالنهم، بالص ويالب ت لسالِعغن  أ  ت خيلالغ هبالا ويالب حت: اثافحل ابن ح ر

وأ،الالك . كآمهِالالا إذا كالالان  الالا خيافالال  بالاله، كالشالالييف الالالك  تسالالت ي امالالرأة مالالن ذكالالره بالالني النالالاص
ف الآ هبالا يف بعالإ »مالن قغلاله يف بعالإ طالرق اثالدلب « عنالد النالاص»امصنف قغله يف ال عالة 

 . الناص غالبا وهي الطرق امسلغكة الق ت تنفك عن مرور« الطرق أو يف بعإ السكك
وفيه جغا  ات،تآط، وجغا  اخللغة بامرأة عند الناص، وكص ،لغة تنتفي فيها التهِة ت لت ق  

 . "فيها النهي على الص يح، وإمنا احملرل منها ما حتقق  فيه التهِة فقو
 

 ".ف آ هبا"، وليس فيه (2716)هكا اثدلب أورده الب ار  برقم  :أقول
 .، وفيه اثلف مرتني"ومعها صيب وا"وفيه 

، ولاليس فياله مالرتني "ومعهالا صاليب والا: "، ولاليس فياله"ف آ هبا"، وفيه (0129)وأورده برقم 
 .وت رآن

 .، وفيه اثلف رآن مران"ف آ هبا: "، وليس فيه(6690)وأورده برقم 
 ".ف آ هبا"، وليس فيه (1225)، (1214)برقم " الكربأ"وأورده النسائي يف 

 ".ف آ هبا"، وفيه "معها ابن وا"، وفيه (2/214" )مسنده"أمحد يف  وأورده اإلمال
 ".ف آ هبا"، وليس فيه "معها ابن وا( "2/101)ويف 

، ولاليس فياله ذكالر الصاليب وت ذكالر األوتد،وفياله (1054)برقم " ص ي ه"وأورده مسلم يف 
 .، وفيه القسم رآن مران"ف آ هبا"

، فثابال  "واهلل إنكالم ألحالب النالاص إ م : "لألنصالار -صاللى اهلل علياله وساللم-أما قغل الناليب 
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 .من هكا اثدلب وغريه لا هغ أصح منه
ففالي الالالنفس منالاله شالييف  ألنالاله ه لريالككر يف أكثالالر طالرق هالالكا اثالالدلب، " ف الآ هبالالا"وأمالا قغلالاله 

فكلِها رسغل : "-رضي اهلل عنه-وأ،شى أن لكغن بعإ الرواة قاله بدًت من قغل أنس 
 (.2716)، كِا يف الطرل  الق رواها الب ار  برقم "-وسلم صلى اهلل عليه-اهلل 

 :وعلى فرب ربغن هكا اللفحل ف نه وال عنه
 .معصغل، فآ لقاص عليه غريه -صلى اهلل عليه وسلم-بأن رسغل اهلل  -2
، وهالالكه اخلصغصالالية ربتالال  -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-أن مثالالص هالالكا مالالن ،صغصالالياته  -1

 .(22)باألدلة، كِا قال ذلك اثافحل ابن ح ر

لنيكالالالده أن الصالالال ابة الكالالالرال ه لكالالالن مالالالنهم مثالالالص هالالالكا، وهالالالكا مالالالن أدلالالالة اخلصغصالالالية  -2
 .-صلى اهلل عليه وسلم-برسغل اهلل 

ليُك : "-رضي اهلل عنها–وقال  عائشة  ليُك  كمَّ كَّن رسول مللفبي   بُ تَ رر إَوأَيُُّكمر َيمر يَمر
  ".بُ تَ رر إ

غل شالالالبال وشالالالابان هالالالكا امعصالالال -صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم-فكيالالالف لقالالالاص علالالالى رسالالالغل اهلل 
العصر، تسيِا امغلعني بات،تآط، ومن فت   وم أبالغال ات،التآط يف بعالإ البلالدان  

 .األمر الك  لدعغ إليه هكا الرجص وأمثاله
 تِالالص احتِالالاتً قغلالالاً أن لكالالغن هالالكا قبالالص نالالريول فالالرب اث الالال والنهالالي عالالن اخللالالغة     -9

، فليثب  الكاتب أن هكا كان بعد فرب باألجنبية، وإذا تطرق اتحتِال بطص اتستدتل
 .اث ال

 
فقال رسغل : يف قصة اإلفك قال  -رضي اهلل عنها-وعن عائشة  : "قال الكاتب -10
مالالن لعالالكرين مالالن رجالالص بلَالالس أذاه يف أهلالالي، فالالغاهلل مالالا علِالال  »: -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-اهلل 

ا كان لد،ص على أهلالي إت على أهلي إت ،ريا، وقد ذكروا رجآ ما علِ  عليه إت ،ريا، وم
 .«اثدلب... معي

                                                 
َة (  9ص)منظَ  -  1  (.11)ملفن
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أ،رجه الب ار ، وفيه جغا  ات،تآط، وجغا  د،غل الرجص على امرأة إذا كالان  وجهالا : قل 
 ".معها
 

إن اتسالالتدتل هبالالكا اثالالدلب علالالى جالالغا  ات،الالتآط الالالك  لالالدعغ إليالاله هالالكا الكاتالالب : أقععول
ائشالالة قبالالص فالالرب اث الالال، ومالالا  مالالن الع ائالالب، أت لعلالالم أن د،الالغل صالالفغان بالالن امعطالالص علالالى ع

 .-صلى اهلل عليه وسلم-كان د،غله هكا إت مع رسغل اهلل 
، -برأهالالالا اهلل-تالالرو  برايفاالالالا مالالن اإلفالالك الالالك  رميالال  بالاله  -رضالالي اهلل عنهالالا–فعالالن عائشالالة 

 :قال 
هة فاأالال تالريهرين  ،ارا ا ساهغ  كان رسغل الل هة   " رِيهاا ،ارا ا هبا رسغل إذا أاراادا أانغ خياغرري ا أاقالغرااا بني أا غوااجة

نالاناا يف غاريغواٍة غاريااهاا :قال  عاائةشاةري  ،معه الل هة  ِةي ،فاأاقالغرااا بالايالغ ُت م  رسول  ،فا ارا ا ساهغ َلَخََجر
ل َوأُنعرَزُل ل ب مللفبي  َوجي َمُل لل َهور َجَُّب لَأَنَّ ُأدر ناا أنا جاالةساة  ، .......تعد مَّ نَعَزَل ملرحي فالابالايالغ

ن من واراايفة ااغايغ ة يف مانغرية ة  غااينة ِةين مثري  الك كغ رِيعاط صة السنلا غاانري بن الغ ِغ ري وكان صافغ  غالاباتغسة عايغسة فانة
باحا عةنغدا مانغرية ة فالاراأاأ ساغاادا إةنغسااٍن ناائةٍم فاأاتااينة  َمنل ق ل فاأادغَلاا فاأاصغ ََلَ يل د ن رَآنيل وكَّن ي لَعَع

َجَّبي لَّسر  ََلَ يلملرحي َرَجَّعيبي د ن َع ُي َنظرُت تيَّسر لرَ َّتيل ومهلل مَّ َكلفَم يل   َُع عر هيل تيجي َرُت َوجر َلَخمف
َرَجَّعيبي  ُي ا فالاراكةبغتالريهاا  َكليَمةا وال سمعت م ب َكليَمةا م َ مسر لالغها لاتاهري فالاغاطة ا على لادا ح  أانااخا رااحة

نا  لاةا ح  أاتالايالغ ا ااغايغ ا فاانغطالا ا لالاقريغدري يبة الر احة
 .إخل.... (29)

َجَّبي : "فهص من األمانة إغفال قغل عائشة عن صفغان  َمنل ق ل ملرحي  ، "وكَّن ي
لرَ َّتيل : "وقغوا هيل تيجي َرُت َوجر ومهلل مَّ َكلفَم يل َكليَمةا وال سمعت م ب َكليَمةا " :وقغوا  "َلَخمف

َرَجَّعيبي  ُي  !، أمانغ لألف ات،تآط لعِص كص هكا "م َ مسر
 .أليس هكا من عِصة ،غنة أهص األهغايف الكلن لأ،كون ما وم، ول كغن ما هغ عليهم

إن كان ت لعلم هكا فهي مصيبة، إذ  : فيقالف ن فرضنا أنه ما علم هبكا األمر وت رره،  
 كيف لتكلم يف هكا األمر اخلطري بَري علم  

 :وإن كان لعلم ذلك فامصيبة أعهم، كِا قال الشاعر
  تدر  فتلك مصيبة     وإن كن  تدر  فامصيبة أعهمف ن كن  ت
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والك  ل جح أنه لدر   ألنه أ،ك هالكه القطعالة الالق احالتج هبالا علالى جالغا  ات،التآط مالن 
فيالاله علالالى أن د،الالغل صالالفغان عليهالالا مالالع  -رضالالي اهلل عنهالالا–اثالالدلب الالالك  نصالال  عائشالالة 

 .اخل...كان قبص اث ال  -صلى اهلل عليه وسلم-رسغل اهلل 
هكا الرجص إت أناله اعتقالد جالغا  ات،التآط الالك  لالدعغ إلياله قبالص أن لالد،ص يف  فِا أصال

 ،معركة اتستدتل وا، ويف منه ه يف اتستدتل عرب وعرب ألو  األلبال
وما استدل مبطالص بالنص مالن : "-رمحه اهلل–و سن أن نككر قغل شيخ اإلسآل ابن تيِية 
 .-رمحه اهلل-، أو كِا قال "عغاهالقررن والسنة إت كان يف ذلك النص ما لبطص د

 
مالالن بالالس هاشالالم د،لالالغا  أن نفالالراً : وعالالن عبالالد اهلل بالالن عِالالرو بالالن العالالاص" قالالال الكاتالالب  -16

علالالى أمسالالايف بنالال  عِالاليس، فالالد،ص أبالالغ بكالالر الصالالدل ، وهالالي حتتالاله لغماالالك، فالالررهم، فكالالره ذلالالك، 
صاللى اهلل  ه أر إت ،الريا، فقالال رسالغل اهلل: فككر ذلك لرسغل اهلل صاللى اهلل علياله وساللم وقالال

مث قالال رسالغل اهلل صاللى اهلل علياله وساللم علالى امنالرب، (. إن اهلل قد برأهالا مالن ذلالك: )عليه وسلم
 (.ت لد،لن رجص بعد لغمي هكا على مَيبة إت ومعه رجص أو ارنان: )فقال
أ،رجه مسلم والنسائي وابن حبان، وفيه جغا  ات،تآط، كِا لفيده اثدلب، وامَيبالة : قل 

 ."و  الق غال عنها  وجهاهي ذان الري 
 :أقول
صلى -أن  ادعي  يف أول كآمك أن ات،تآط كان من هد  أص ال رسغل اهلل -2

، أت ترأ يف مغقف أيب بكر هكا ما لبطص دعغاك العرلضة الالق تصالادل هالد  -اهلل عليه وسلم
 وأص ابه  -صلى اهلل عليه وسلم-رسغل اهلل 

صاللى -د،غل بس هاشم وهم مالن قرابالة رسالغل اهلل لكره  -رضي اهلل عنه-فهكا أبغ بكر  
ومالالالن أفاضالالالص أصالالال ابه علالالالى  وجتالالاله أمسالالالايف بنالالال  عِالالاليس الالالالق هالالالاجرن  -اهلل عليالالاله وسالالاللم

: وقالال أبالغ بكالر -صاللى اهلل علياله وساللم -ه رتني لقغة إَيا الا، ومالن هنالا برأهالا رسالغل اهلل 
اليالغل مثالص بالس هاشالم  ، فهص يف النسايف اليغل مثالص أمسالايف ، وهالص يف الرجالال"ه أر إت ،رياً "

 الكلن د،لغا على أمسايف 
إن د،الالغل رجلالالني أو رآرالالة مالالن األفاضالالص األمنالالايف األتقيالالايف علالالى امالالرأة شالالرلفة دتشالالِة  -1
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لضالالرورة أو حاجالالة لالاليس مالالن ات،الالتآط الالالك  لالالدعغ إليالاله امستشالالرقغن وأتبالالاعهم مالالن دعالالاة 
 .ات،تآط

كالالالكا بالالالدون شالالالروط قالالالغل ، ه"وفيالالاله جالالالغا  ات،الالالتآط، كِالالالا لفيالالالده اثالالالدلب" وإذن فقغلالالالك
 .باطص

 : معلقاً على هكا اثدلب (20)"شرحه لص يح مسلم"يف  -رمحه اهلل -قال النغو  
ظالالالالاهر هالالالالكا اثالالالالدلب جالالالالغا  ،لالالالالغة الالالالالرجلني أو الثآرالالالالة باألجنبيالالالالة وامشالالالالهغر عنالالالالد  إنمث  "

أصالالال ابنا حترَيالالاله فيتالالالأول اثالالالدلب علالالالى عاعالالالة لبعالالالد وقالالالغا امغاطالالالأة مالالالنهم علالالالى الفاحشالالالة 
 ".غري ذلك وقد أشار القاضي إ  حنغ هكا التأولص و مرويفام أولصآحهم أ

 (:052-0/051" )أشكص من تل يص كتال مسلم امفهم ما" وقال القرطيب يف 
  كالالان هالالكا (( إن نفالالرًا مالالن بالالس هاشالالم د،لالالغا علالالى أمسالالايف بنالال  عِالاليس : )) وقغلالاله  "

ر ت يف السالفر ، وكالان ، لكنه كالان يف اثضال -اهلل عنه  ضير  -الد،غل يف غيبة أيب بكر 
على وجه ما لعرف من أهص الصآ  واخلالري ، مالع مالا كالانغا علياله قبالص اإلسالآل لالا تقتضاليه 

ولعالالالص هالالالالكا كالالالان قبالالالص نالالالالريول .  التهِالالالة والرلالالالب ، كِالالالالا قالالالدمناهنفالالالالي مكالالالارل األ،الالالآق مالالالن 
 -اهلل عناله يرضال -  غالري أن أبالا بكالر تقد ل والم يف ذلالك بالأمر وت  الي، وقبص أن لري اث ال
لني الالالالة ، كِالالالالا وقالالالالع لعِالالالالر أنكالالالال يف  -رضالالالالي اهلل عنالالالاله-ر ذلالالالالك  قتضالالالالى الَالالالالرية اابلي الالالالة ، والدِّ

مالالالا لعلِالالاله مالالالن حالالالال : قالالالال  -صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم-ومالالالا ذكالالالر ذلالالالك للنالالاليب . اث الالالال 
علالالالى الفالالالرلقني ، ف ن الالاله علالالالم :   لعالالالس  "إت ،الالالريًا  أرا ه": الالالالد ا،لني ، وامالالالد،غل والالالا ، قالالالال 

: هاشالم ، مث ،الص  أمسالايف بالشالهادة والا فقالال  بسم كانغا من مسلِي أعيان ااِيع   أل   
لالالا وقالالع يف نفالالس أيب بكالالر ، فكالالان ذلالالك فضالاليلة :   أ  (( أهالالا مالالن ذلالالك إن اهلل قالالد بر  )) 

مالالن أشالالرف مناقبهالالا ، ومالالع ذلالالك فلالالم لكتالالف بالالكلك  قبالالةً نغ عهيِالالة مالالن أعهالالم فضالالائلها ، وما 
ع النالاص ، وصالعد امنالرب ، فنهالاهم عالن ذلالك ح  ع -صلى اهلل عليه وسلم  -رسغل اهلل 

(( إت ومعه رجص، أو ارنالان  على مَيبةٍ  ت لد،لن رجص   : ))ِهم ما وغ  منه فقال ، وعل  
الا اقتصالر علالى ذكالر الر جالص والالر جلني و . ، ودفًعا ما لنيدِّ  إ  التهِة   سدًّا لكرلعة اخللغة إمن 

فالالآ لكتفالالى : ا اليالغل فأم الال. ترتفالالع بالالكلك القالدر لصالآحية أولاالالك القالغل   ألن  التهِالالة كانال 

                                                 
17 - (19/177.) 



 
- 1- 

، ورحالم اهلل مالًكالا ، ة لعِالغل امفاسالد ، و،بالب امقاصالدبكلك القدر ، بص بااِاعة الكثري 
هم واترتيالال   حال  منالع ،لالغة إ  بعيالد الالتن  لقد بال  يف هكا البالال حال  منالع فياله مالا والرن 

َيتنع بامانع  أحدٍ  عليه   ألن ه ليس كصن  مةً امرأة بابن  وجها ، والسفر معه ، وإن كان  در  
مغقالع امتنالاا  أنم : عاد  ، ف ن ه من امعلالغل الالك  ت شالك فياله    إذا ه لقارنه مانع  الشرعي

هالكا قالد اسالت كِ  . الرجص من النهر بالشهغة تمرأة أبيه ليس كِغقعه مناله ألماله وأ،تاله 
الشالرعي يف  الشهغانية ، فالآ بالد  مالع امالانع العادلة ، وذلك قد أنس  به النفس عليه النفرةري 

 ".ةهكا من مراعاة الكرائع اثالي  
 :أقول

 :انهر إ  هكا األسلغل العلِي الك  ت خيطر ببال دعاة ات،تآط
 .إخل...وكان على وجه ما لعرف من أهص الصآ  واخلري : "إ  قغل القرطيب -2
تقد ل وم يف ذلالك بالأمر وت قبص أن لري ، و ولعص هكا كان قبص نريول اث ال : "قغله -1
 ". ي

أنكالالر ذلالالك  قتضالالى الَالالرية اابلي الالة ،  -اهلل عنالاله يرضالال -غالالري أن أبالالا بكالالر  : "قغلالاله -2
لني ة ، كِا وقع لعِر   ".اخل...يف اث ال -رضي اهلل عنه-والدِّ

الالالا اقتصالالالر علالالالى ذكالالالر الر جالالالصو : "... وانهالالالر إ  قغلالالاله -9 االالالك والالالالر جلني لصالالالآحية أول إمن 
فالآ لكتفالى بالكلك القالدر ، بالص : ا اليالغل فأم ال.   ألن  التهِة كان  ترتفع بالكلك القالدرالقغل

 ".ة لعِغل امفاسد ، و،بب امقاصدبااِاعة الكثري 
 .انهر إ  مغقف مالك يف هكا البال حيب َينع اخللغة بامرأة من ابن  وجها -0

 .هككا لتعامص العلِايف مع األحادلب النبغلة: أقول
كاتبنا هكا الك   ِالص النصالغص ولأطرهالا علالى مالا آف دعاة ات،تآط، وت سيِا  خب

 .لرلد أطراً 
صاللى اهلل علياله -فألن هكا الرجص وألن احملامص الص ي ة الآئقة بأحادلالب رسالغل اهلل 

 !  والآئقة بأص ابه الق لفقهها العلِايف ولسلكغ ا -وسلم
 وبالني أنالاص فسالدن أحالغاوم -ه وساللمصاللى اهلل عليال-وألن الفرق بني أص ال دِالد 

 ومقاصدهم إت من سلمم اهلل، وقليص ما هم يف هكه الدنيا 
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رضالي -وعن إس اق بن عبد اهلل بن أيب طل ة عن أنس بن مالك  :"قال الكاتب -17
لالد،ص علالى أل حالرال بنالال   -صالاللى اهلل علياله وساللم-أناله مسعاله لقالغل كالان رسالغل اهلل  -اهلل عناله

صالاللى -أل حالالرال حتالال  عبالالادة بالالن الصالالام ، فالالد،ص عليهالالا رسالالغل اهلل  مل الان فتطعِالاله، وكانالال 
، مث -صلى اهلل عليه وساللم-، فأطعِته، وجعل  تفلي رأسه، فنال رسغل اهلل -اهلل عليه وسلم

نالالاص مالالن أمالالق »: ومالالا لضالال كك لالالا رسالالغل اهلل  قالالال: اسالالتيقحل، وهالالغ لضالال ك، قالالال  فقلالال 
 . «اثدلب...  رعرضغا علي غرياة يف سبيص اهلل لركبغن ربج هكا الب

أ،رجه الب ار  ومسلم، وفيه جالغا  د،الغل الرجالص علالى امالرأة يف غالري اِالة، وفياله جالغا  : قل 
 .فلي امرأة رأص الرجص، وحنغه القص واثل 

وقصة أل حرال هالكه وقعال  بعالد نالريول اث الال، وبعالد ح الة الالغداا كِالا حكالاه ابالن ح الر يف 
أظالالن : هالا علالالى الالبعإ فقالال ابالالن عبالدالربالفالتح يف شالر  كتالالال اتسالتاكان، وقالد أشالالكص تغجيه

أن أل حرال قد أرضع  النيب صلى اهلل عليه وسلم أو أ،تها أل سليم، فصارن كص منهِا أمه 
 . أو ،الته من الرضاعة

الرب لكلك دليآ إت قغلاله أظالن، والهالن ت لَالس مالن اثال  شالياا، ولاليس  ه لككر ابن عبد: قل 
مالالالن الرضالالالاا  -صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم-مهالالالان النالالاليب لالالاله يف ذلالالالك مسالالالتند لعتِالالالد عليالالاله، فالالال ن أ

صالاللى اهلل عليالاله -معلغمالالان، لالاليس فالاليهن أحالالد مالالن األنصالالار البتالالة، وأل حالالرال مالالن ،نيولالالة النالاليب 
 وهالالالي ،نيولالالالة ت تثبالالال  هبالالالا درميالالالة، ف  الالالا مالالالن بالالالس الن الالالار، وتِالالالع نسالالالبها مالالالع أل عبالالالد -وسالالاللم

 . ا األعلىيف عامر بن غنم جدس -صلى اهلل عليه وسلم-امطلب جدة النيب 
فأل حرال بن  مل ان بن ،الد بن  لد بالن حالرال بالن جنالدل بالن عالامر بالن غالنم بالن عالد  بالن 

 .الن ار
 . امطلب هي سلِى بن  عِرو بن  لد بن لبيد بن حرا  بن عامر بن غنم امككغر وأل عبد

، فالالال ن الشالالالر  هنالالالاك (22/15انهالالالر فالالالتح البالالالار  )أفالالالاد ذلالالالك ابالالالن ح الالالر نقالالالآ عالالالن الالالالدمياطي 
 . (مستغىف

ومن  عم أن ذلك من ،صغصياته عليه السآل، فقد حتكم بَري برهان ف ن اخلصغصية حكالم 
شالالرعي ت لثبالال  إت بالالدليص، واألصالالص مشالالروعية التأسالالي بأفعالالاله صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم، قالالال اهلل 
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قالالالص إن كنالالالتم حتبالالالالغن اهلل : )وقالالالال تعالالالا ( لقالالالد كالالالان لكالالالم يف رسالالالغل اهلل أسالالالالغة حسالالالنة: )تعالالالا 
وت ل فع عن التأسالي بأفعالال امصالطفى صاللى اهلل علياله وساللم إت متهالغك ( م اهللفاتبعغين  ببك

 .ضال
، فاثالدلب لفيالد (26)والصغال أن فلي امرأة رأص الرجص من األمغر ااائرية وحنالغه القالص واثلال 

 ."جغا ه وجغا  ات،تآط
 
 : أقول
رسالغل اهلل ع باً وكا الرجص لرأ أقغال أهص العلالم يف تلِالس أحسالن احملامالص لعِالص  -2

فريدهالالا، ت ليالالأب   ِالالص أحسالالن وأنسالالب وأليالال  برسالالغل  -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم -
بالالص ليقالالدل قغلالاله ولَلبالاله علالالى أقالالغال العلِالالايف الالالكلن  –صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم  -اهلل 

لست ضرون مالا جالايف يف الشالرلعة اإلسالآمية مالن نصالغص اث الال والنصالغص الالق 
مهم والنصغص الق حتكر من فتنة النسايف حترِّل نهر الرجال إ  النسايف من غري دار 

ت خيلالالغن : "الالالق هالالي أ،طالالر الفالالنت علالالى الرجالالال، ولت اهالالص األحادلالالب الالالق فيهالالا
، ذلكالم اثالدلب الصال يح الالك  رواه عالدد "رجص بامرأة إت كان الشاليطان رالثهِالا
 .-رضي اهلل عنه-من الص ابة ومنهم عِر بن اخلطال

مأ،غذة من عشران األدلة من القررن والسالنة    ت ولت اهص قاعدة سد ذرائع الفساد ا   
 .سيِا يف هكا البال

 .ولتناسى قاعدة تقدا النص اثاظر على النص امبيح  
ولتناسى أو وهص كيف وب التعامص مع النصغص الق لههر منهالا التعالارب بالأن وِالع 

أو  امنسغخ بينها إن أمكن ااِع، أو الب ب عن الناسخ، ف ن وجد قدمل الناسخ على 
ال جالالاليح بأحالالالد امرج الالالان وهالالالي كثالالالرية، أبلَهالالالا اثالالالا مي إ   سالالالني وأوصالالاللها العراقالالالي إ  

 .امائة، ومنها تقدا اثاظر على امبيح

                                                 
َجَّل للفلل وملحًلقة وملنص وم َ ذلك - 16  .هذم ملمذهْ ينُرل أن يفُا مل َّْء محًلت لل
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لت اهالالص هالالكه الطالالرق امالالأ،غذة مالالن شالالرا اهلل اثكالاليم ولت اهالالص األدلالالة علالالى حتالالرا اخللالالغة  
ان رالثهِا، فِا الالك   صالص منهِالا إذا  بامرأة األجنبية وفيها أنه إذا ،آ هبا لكغن الشيط

 كان الشيطان رالثهِا  
صالاللى اهلل عليالاله  -انهالالر كيالالف لالالرد قالالغل ابالالن عبالالد الالالرب، ولالالرد القالالغل خبصغصالالية رسالالغل اهلل 

 :ولقغل يف سياق كآمه امهلم -صلى اهلل عليه وسلم  -ولتناسى عصِته  -وسلم 
لقالالد كالالان : )، قالالال اهلل تعالالا -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-واألصالالص مشالالروعية التأسالالي بأفعالالاله "

وت ( قص إن كنتم حتبغن اهلل فاتبعغين  ببكم اهلل: )وقال تعا ( لكم يف رسغل اهلل أسغة حسنة
 .ل فع عن التأسي بأفعال امصطفى صلى اهلل عليه وسلم إت متهغك ضال

لب لفيالالد والصالالغال أن فلالالي امالالرأة رأص الرجالالص مالالن األمالالغر ااالالائرية وحنالالغه القالالص واثلالال ، فاثالالد
 ."جغا ه وجغا  ات،تآط

 .هككا لقغل و تج باآللتني الكرَيتني يف غري مغضع التأسي امطلغل من امنيمنني
يف حتالالالرا اخللالالالغة بالالالامرأة األجنبيالالالة  -صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم -فالالالألن لضالالالع أقالالالغال رسالالالغل اهلل 

لعلِالالالالايف ورلالالالالان وأحادلالالالالب حتالالالالرا النهالالالالر إ  األجنبيالالالالان  وهالالالالص علِالالالال  أن الصالالالال ابة الكالالالالرال وا
 العهال كانغا لتنافسغن يف التأسي به يف ات،تآيف بالنسايف األجنبيان  

صاللى اهلل  -وهكا أمر دون إرباته ،رط القتاد، فعلى قغلالك الباطالص لكالغن أصال ال دِالد 
 .عليه وسلم ضالني متهغكني

صالاللى -ولكالغن دعالالاة الفالنت وات،الالتآط هالم أهالالص اوالالدأ واتتبالاا والتأسالالي بالرسالغل الكالالرا 
 .، فيا وا من داهية دهيايف وفتنة عِيايف لدعغ إليها دعاة على أبغال جهنم-عليه وسلم اهلل

تأمالالالص هالالالكه األحادلالالالب ففيهالالالا  اجالالالر مالالالن أعهالالالم الريواجالالالر مالالالن كالالالان لالالاله قلالالالب وعقالالالص  -1
 .ومراقبة هلل

واع بالالغا لفقالاله هالالكا الرجالالص حيالالب ه لكتالالف ب باحالالة اخللالالغة بالالامرأة األجنبيالالة حالال  أضالالاف    
 اثل  والقص، فهص هناك مانع لا ورايف هكه األمغر إ  ذلك جغا  الفلي و 

صاللى اهلل علياله  -من امناسب هنا أن أنقص كآل العلِايف الكلن عرفغا مكانالة الناليب  -2
 :وعهِة شرلعته -وسلم

 :يف التعلي  على هكا اثدلب( 01-07/ 22" )شرحه لص يح مسلم"قال النغو  يف  
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فقالال  ،كيفيالة ذلالك  يفوا،تلفالغا  ن  درما له كا( أ  أل حرال) اتف  العلِايف على أ ا  "
 ألبيالهبالص كانال  ،الالة  :وقالال ر،الرون ،،اتتاله مالن الرضالاعة إحالدأكان    :الرب وغريه بن عبدا

 ".الن ار بسن عبد امطلب كان  أمه من أو اده أل
كآل ابن عبالد الالرب وأقالغال بعالإ العلِالايف ( 12-22/15)ونقص اثافحل ابن ح ر يف الفتح 

 .من جهة اخلاغلة –صلى اهلل عليه وسلم  -غا إن أل حرال من دارمه الكلن قال
كان  أل سليم أ،  رمنة بنال    :مسع  بعإ اثفاظ لقغل:" ونقص عن ابن ااغ   قغله

 ".من الرضاعة وهب أل رسغل اهلل 
 وقالال غالريه بالص كالان الناليب  :بن وهالب مث قالالابن العريب ما قال اوحكى :" قال اثافحل
وهغ امالربأ عالن كالص فعالص  ،ريه عنهالربه عن  وجته فكيف عن غريها لا هغ امنإلك َي معصغماً 

  ".فيكغن ذلك من ،صائصه ،قبيح وقغل رفب
 .ونقص اثافحل أقغاتً أ،ر

ن أل  وأحسالالالن األجغبالالالة دعالالالغأ اخلصغصالالالية وت لردهالالالا كغ الالالا ت تثبالالال  إت بالالالدليص: "مث قالالالال
 ".واهلل أعلم، الدليص على ذلك واضح

األقالالغال بعالالد اخلصغصالالية والعصالالِة مالالا نقلالاله ابالالن ااالالغ  ، وت لسالالتبعد  وأحسالالن :أقععول
 .اجتِاا هكه األمغر

اطلالالع هالالكا الرجالالص علالالى أقالالغال هالالنيتيف العلِالالايف فكالالان األو  أن خيتالالار قالالغتً منهالالا  :وأقععول
وت سيِا العصِة واخلصغصية، أو لسلك مسلكاً ر،الر كالأن لالكهب إ  تالرجيح النصالغص 

 .لى هكا الفعص أو لتغقفاثاظرة أو تقدا األقغال ع
أما أن وريل االغا  ات،التآط واخللالغة واثلال  والقالص مطلقالاً وبالدون شالروط بالص وبالدون أدلالة 

 .ولرمي العلِايف أهص اث  بالضآل والتهغك فأمر لرفضه الشرا والعقص
 
قالدم  علالى رسالغل : قالال -رضالي اهلل عناله-وعالن أيب مغسالى األشالعر   : "قال الكاتالب -11
 الالالا : )نعالالالم، قالالالال:   قلالالال (أح  الالال : )وهالالالغ بالبط الالالايف، فقالالالال -عليالالاله وسالالاللمصالالاللى اهلل -اهلل 

أحسالالالن ، : )، قالالالال-صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم-لبيالالالك بالالال هآل كالالال هآل النالالاليب :   قلالالال (أهللالالال 
مث أتيال  امالالرأة مالن نسالالايف بالالس قاليس، ففلالال  رأسالالي، مث (. انطلال ، فطالالف بالبيال  وبالصالالفا وامالالروة
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 .«اثدلب... أهلل  باثج
ومساللم، وهالكا الفعالص مالن أيب مغسالى لشالعر بالأن ذلالك أمالر ه لكالن  أ،رجه الب ار : قل 

وفهِالاله لعضالالد مالالا  -رضالالي اهلل عنالاله-لسالالت فى بالاله، بالالص حالالدن بالاله دون نكالالري وفعالالص أيب مغسالالى 
 ."تقدل من الرد على من  عم ،صغصية النيب صلى اهلل عليه وسلم بكلك

 
 
 

  : أقول
هبالالكا  نن هاالالفنعالالغذ بالالاهلل أن لري فعالالص هالالكا الصالال ايب االيالالص علالالى أسالالغأ احملامالالص،  لقالالد محلالال ا  -2

 .الص ايب أن لكهب إ  امرأة ليس  من دارمه لتفلي رأسه أو لتَسله كِا يف روالة أ،رأ
إن  هكا الص ايب االيص والفقياله النبيالص الالك  هالاجر مالن بلالده إ  اثبشالة، وأقالال هبالا مالدة، 

صاللى اهلل علياله -م الناليب مث قدل إ  امدلنة مع أهص السفينتني بعد فتح ،يرب بثآن، فقسالم وال
أ  بعالالدما نالالريل اث الالال، وهالالغ مالالن أهالالص العلالالم والعنالالالة بالاله، وت بالالد أنالاله كالالان قالالد مسالالع  -وسالاللم

رلان وأحادلب حترا النهر إ  النسالايف ورلالان اث الال، فكيالف لهالن باله وهالغ التقالي الفاضالص 
الفالالاً بالالكلك أن لالالكهب وهالالغ يف الشالالهر اثالالرال ويف البلالالد اثالالرال إ  امالالرأة أجنبيالالة لتفلالالي رأسالاله خم

 .اآللان القررنية والتغجيهان النبغلة
، وصالالفه الالالكهيب بالالن حضالالارإن هالالكا الصالال ايب االيالالص هالالغ عبالالد اهلل بالالن قالاليس بالالن سالالليم  

 .وذكر كثرياً من فضائله -صلى اهلل عليه وسلم-بأنه اإلمال الكبري وصاحب رسغل اهلل 
ان قاليس، لعالالس فهالغ عبالد اهلل بالن قالاليس األشالعر  وذهالب إ  امالالرأة مالن بالس قالاليس أو بنال

 .هبا أ،تاً له، أو من بنان أ،يه أبنايف قيس
 .من بس أو بنان قيس: هكا هغ الآئ  به وهغ الهاهر من قغله 
اً لكرلعالة أوهالال -رضي اهلل عنه-فأعتقد أنه ما قال هكا إت إلبعاد الشبهة عنه   ، وسدم

 .من قد لتغهم أ ا امرأة أجنبية 
وهالالكا الفعالالص مالالن أيب مغسالالى لشالالعر بالالأن ذلالالك : " مالالاذا لرلالالد هالالكا الرجالالص مالالن قغلالاله  -1

  "ن به دون نكري أمر ه لكن لست فى به، بص حد  
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لرلالالد أن  أبالالا مغسالالى لت الالد ن هبالالكه القصالالة عآنيالالة ويف يالالامع الصالال ابة وهالالم ت لنكالالرون 
عليه أن لكهب إ  امرأة أجنبيالة لتفلالي رأساله وت لنكالرون علياله هالكا العِالص ألن اله عِالص معالروف 

 ! م ألن  ات،تآط يف مثص هكه القصة من هدلهم شائع بينه
الالالك  لبالالس ! هالالكا مالالا لفيالالده منه الاله وتفسالالرياته لألحادلالالب ومنهالالا هالالكا التفسالالري األعِالالى

 !من اثب ة قالريب ة 
اإلمالالال أمحالالد والب الالار  ومسالاللم وأبالالغ : لقالالد روأ هالالكا اثالالدلب عالالدد مالالن األئِالالة مالالنهم 

البيهقالي كلهالم مالن طرلال  رجالص واحالد فقالو هالغ عغانة والنسائي والدارمي وأبالغ داود الطيالسالي و 
 .ولعص  أبا مغسى ه  دن به طارقاً إت  مر ة واحدة ! طارق بن شهال 

 !فِن ألن جايف هكا الكاتب هبكا الفقه أن  أبا مغسى كان  دِّن به من غري نكري  
 
 : يف شرحه وكا اثدلب -رمحه اهلل-قال النغو   -2
هالكا دِالغل علالى أن هالكه امالرأة   ،"رأسيقيس ففل   بسمن  مث أتي  امرأة " : وقغله"

 .(27)"له كان  درماً 
فهكا هغ الآئ  هبكا الص ايب االيص، بص لغ قال هكا غريه من العلِايف لغجب حسالن 

 . الهن به، ومحص قغله على أحسن احملامص وأنريهها
مي ُعوَن َوم): قال تعالا  ُُُموُه ََعنف ملرُمؤر عهيمر َل رعَ لفورال إيذر َسميعر ْي مي َعَُّت تيأَنُف سالغرة ] ، (ما لرُمؤر

 ([.21: )النغر
َذُب ملحديث : "-صلى اهلل عليه وسلم-وقال   ".إييفَُّكمر َوملظفنف  لإن ملظفنف َأكر

وأنالا أعتقالد لالغ أن  عربيالاً جاهليالالاً لالغ فعلال   وجتاله هالالكا لكانال  الفاصاللة بينهِالا فكيالالف 
 بالص ابة الكرال 

 :قصة أليب مغسى تدل على شهامته وأذكر للقارئ الكرا
الالالا فالاالالالرا ا النالالاليب  :عالالالن أيب بالريالالالرغداةا عالالالن أبيالالاله قالالالال (24)ومسالالاللم (21)روأ الب الالالار   ِ مالالالن  لا

 ٍ اليغٍ  إ  أاوغطاالاصٍ  ،حرينالانيغ ةة  ،بالاعاالبا أاباالا عاالامةٍر علالى جا  ِ اليا دريرالغالدا بالن الصِّال
الريالا اهلل  ،فالالاقة فالاقريتةالصا دريرالغالد  واها

                                                 
 (. 1/111" )شَح صح ا مْلم"- 15
 (. 2 9)دديث " مزوة أوطَّ "لل تَّب  - 11
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الالى ،أصال ابه باتةالهة  :قالال ،وابالاعاثاالسة مالع أيب عاالالامةرٍ  :فقالال أبالغ مريغسا راماالاهري راجريالالص   ،فالارريمةاليا أبالغ عاالالامةٍر يف رريكغ
مٍ  الالهغ الالٍم بةسا باتةالالهة  ،مالالن باالالسة جريشا يغالال ري إليالاله فقلالال  ،فاأارالغباتاالالهري يف رريكغ الالارا أبالالغ   لالالا عاالالمِّ مالالن راماالالاكا  :فاانالغتالاها فاأاشا
فالاقاصادغنري  :قال أبغ مريغساى ،لك الك  رامااينة تالارااهري ذ ،إن ذااكا قااتةلةي :فقال ،عاامةٍر إ  أيب مريغساى
تريالالالهري  قغ تريالالالهري فالالا ة دغ ِا بالالالا ،لالالاله فااعغتا أال ِْعععُحل؟  :فااتال بالاعغتريالالالهري واجاعالغالالال ري أاقريالالالغلري لالالاله ،فلِالالالا رارينة وا   عاالالالسِّ ذااهة

َر  َُعَلفر َعَّ أنعَّ وهعو ََّع ََتي  َّ؟ أال َِعثرُ ُت؟ َلَكيف  لَّلرَُعَن رُت أنَّ وهعو  لَّلر َت َع ْر ُُُب أََل ََتعر تَعَُع رني  َلَرع
ْف ريي لَعَنَُعلرُُبُ   ....".تيَّل

 ".فاكاف    أت تالاثغبري ري   أالاسغ ا عارابةيًّا  أت تست ي :واجاعالغ ري أاقريغلري له : "انهر إ  قغله
فِن ،صال العروبة األنفة والشهامة والَرية على العرب ح  لفدون أعراضالهم بامالال 

 .اً يف هكه القةيامواألروا ، و ادهم اإلسآل رسغ،
مالا عالالرف  -صاللى اهلل علياله وساللم-والَالرية علالى النسالايف دِالغدة، ولالكا قالال رسالغل اهلل  

َفَم  : "الَرية من سعد بن عبادة ََةي مللفعبي َدع ع علي َم عر عنر َأجر َُ مي ِّعل َومي َُ م ب َومللفُب َأمر َعع ومهلل ََلَنَّ َأمر َع
شَ   ". ملرَفَومدي

ت تسالالت غن  ألسالالتم مالالن العالالرل الشالالرفايف  أت تثبتالالغن أ: وأنععَّ أقععول لععدعَّة ماللععًُل 
يام الكرَية  اه الَريو الَريب امدمِّر للدلن واأل،آق والقةيام اإلسآمية   على اث  والشة

 
وهكا الفعص مالن أيب مغسالى لشالعر بالأن ذلالك أمالر ه لكالن لسالت فى باله، بالص  : "وقغلك

 ". حدن به دون نكري
الشاليطان ليصالغر لالك يتِالع الصال ابة والتالابعني  ن  أعالغذ بالاهلل مالن هالكا الفهالم، إ :أقول

وم ب حسان أنه يتِع متفل  من األ،آق الرفيعة والقةيام النالريلهة مثص التِعان امن لمة، فالآ 
 .غرية وت حيايف
الغن أن لالالأب رجالالص باالالهالالكه امالالرأة لالالغ فرضالالنا أ الالا مالالن قالاليس غالاليآن مالالثآً أكالالانغا ت لالري  مث إن  

مث ت تكفيالالاله هالالالالكه الفعلالالالالة النكالالالرايف، بالالالالص لالالالالكهب ! ي رأسالالالاله  لةالالالالفغ لالالالغة لتالا أجنالالاليب امالالالالرأة مالالالالنهم يف ،
فعلال  كالكا وكالكا، مث أتيال  امالرأة مالن نسالايف بالس قاليس وت نكالري : لت دن هبا هنا وهناك  لقغل

 . ! منهم وت غرية
                                                                                                                                            

َي ن من لرَّئل أتل موسى و "تَّب  - 11  (.2911)دديث " -رَّل مهلل ع همَّ–أتل عَّمَ مَلشع
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ه و تِالالص رن قةالالأنالالا ت أتصالالغر عربيالالاً مسالاللِاً يف ذلالالك العصالالر الرياهالالر لفعالالص هالالكا الفعالالص أو لري 
،وتالغ  هالكا اإلكالرال بشالرعية اث الال،   سيِا بعد أن أكرمهم اهلل باإلسالآلهكه األساليب وت

 .وما لتبعه من محالة األعراب، ت سيِا ما لتصص بالنسايف
 

        بالعنالالالا رسالالالغل اهلل: قالالالال  -رضالالالي اهلل عنهالالالا-وعالالالن أل عطيالالالة  : "قالالالال الكاتالالالب -14
و انالالا عالالن النياحالالة، فقبضالال  ( أن ت لشالالركن بالالاهلل شالالياا: )فقالالرأ علينالالا -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-

أسالعدتس فآنالة، أرلالد أن أجريلهالا، فِالا قالال والا الناليب صاللى اهلل علياله وساللم : امرأة لالدها فقالال 
 .شياا، فانطلق  ورجع ، فبالعها

لن رععت  »مالالن قغوالالا  (15)أ،رجالاله الب الالار ، وفيالاله مالالا لشالالري مشالالروعية مصالالاف ة النسالالايف: قلالال 
َأة يعععدهَّ ه فضالالالآ عِالالالا لشالالالهد لالالاله مالالالن النصالالالغص وت صالالالارف لصالالالرف الالالالنص عالالالن ظالالالاهر «  ممععع

لفيالالد جالالغا  مالالا هالالغ أكثالالر مالالن ات،الالتآط وهالالي  -رضالالي اهلل عنهالالا-األ،الالرأ، ف الالدلب أل عطيالالة 
 .امصاف ة

صاللى -مالا مسال  لالد رسالغل اهلل » :بقغوالا -رضالي اهلل عنهالا-وهكا ت لعارضه ما روتاله عائشالة 
حتالالرا امصالالاف ة  ألنالاله    فالال ن ذلالالك ت لني،الالك منالاله«لالالد امالالرأة إت امالالرأة َيلكهالالا -اهلل عليالاله وسالاللم

عِا رأته وليس فيه  ي وت نفالي مالا ه تالره، وقالد -رضي اهلل عنها -ليس فيه إت إ،بار عائشة 
، ولشالالهد لصالال ة -رضالالي اهلل عنهالالا-روأ مالالا لالالدل علالالى مشالالروعية مصالالاف ة امالالرأة غالالري عائشالالة 

 ."معناه أحادلب أ،رأ
صالاللى اهلل -رسالالغل اهلل  ، لالاليس فيالاله دليالالص علالالى أن"فقبضالال  امالالرأة لالالدها : "قغوالالا: أقععول
صاللى -كالان لصالافح النسالايف إذا بالالعهن، في ِالص أ الا كانال  تهالن أن رسالغل اهلل   -عليه وساللم

لصافح النسايف عند البيعة كِا هغ امعتاد للناص عنالد عقالد البيالع والشالرايف، بالص  -اهلل عليه وسلم
ت لريفهالم أن وامعاهدان، فبنايف على هكا قبض  لدها تغقفاً عن البيعة على حسب تصغرها، و 

الالم  رد يف  -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-رسالالغل اهلل  مالالد لالالده إليهالالا ليبالعهالالا فقبضالال  لالالدها، فهالالكا فالاهغ
 . لرده واقعه الكرا

َّءَ ": "ه قغله الص يحدن رري ولالا  َْ  . "إنل اَل ُأَصَّليُا مل ِّ
                                                 

َوعَّا مُْح َّا ع د مهلل وع د رسولب وملمؤم  ن؟ - 21 َما مش َجَّل لل َّْء أم  !لهل صَّرت مٍَّلحة مل
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رسالغل  أن  باله وشالهدن  -رضالي اهلل عنهالا-ه ما كان  تشاهده أل امنيمنني عائشالة دن رري ولالا 
وال ": ،وحتلالالف منيكالالدة مالالا تقالالغل، فتقالالغل مالالا كالالان لصالالافح النسالالايف -لى اهلل عليالاله وسالاللمصالال-اهلل 

ْفتر َيُد رسول مللفبي  َََأةل َق ُّ  ومهلل مَّ َم  ".َيَد ممر
مالالا مسالال  لالالد » :بقغوالالا -رضالالي اهلل عنهالالا-وهالالكا ت لعارضالاله مالالا روتالاله عائشالالة  : "وقغلالاله
 .اخل... «َيلكهالد امرأة إت امرأة  -صلى اهلل عليه وسلم-رسغل اهلل 

بالالالص إن حالالالدلب أل عطيالالالة ت لعالالالارب حالالالدلب عائشالالالة الغاضالالالح الصالالالرلح يف أن  :أقعععول
ه اس لده لد امرأة قو، ف ن حدلب أل عطية ليس نصالاً  -صلى اهلل عليه وسلم-رسغل اهلل 

صاللى اهلل -وت ظاهراً يف جغا  امصاف ة، وت أن رسغل اهلل صالافح أل عطيالة أو غريهالا حاشالاه 
، لنيكالالالده اثالالالدلب الصالالال يح الالالالك  رواه ابالالالن امنكالالالدر عالالالن أميِالالالة بنالالال  رقيقالالالة أن -عليالالاله وسالالاللم
َّءَ  : "قال -صلى اهلل عليه وسلم-رسغل اهلل  َْ  .، وهغ حدلب ص يح"إنل اَل ُأَصَّليُا مل ِّ

هالالغ مالالن هدلالاله الغاضالالح، والالالك   -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-مالالن رسالالغل اهلل  وهالالكا العِالالص
صالاللى اهلل عليالاله -مالالا لالاليس منالاله، و،الالري اوالالد  هالالد  دِالالد  خيالفالاله لعتالالرب مبتالالدعاً دالالدراً يف الالالدلن

وهالالد   -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم-وشالالر األمالالغر دالالدرااا، وعالالدل امصالالاف ة مالالن هدلالاله  -وسالاللم
اخللفالالالايف الراشالالالدلن وهالالالد  الصالالال ابة الكالالالرال ومالالالن اتالالالبعهم ب حسالالالان، الالالالك  والالالب العالالالإ عليالالاله 

 .بالنغاجك
َفُسوَل مين تَععردي ): قال تعا  مي ي َن  َوَمن ُيَشَّقيقي مل ََ َس ي لي ملرُمؤر َمَّ َِع َع فَن َلُب ملرُهَد  َويَعُف ي ر َم عر

َما  ٍي  ليبي َجَه فَم َوَسآَءتر َم ٍر  ([. 220: ) النسايف ]، ( نُعَولِّبي َمَّ َِعَولفى َوُن
 

ولفهالاله  -رضالالي اهلل عنهالا-ورو  بن الالغه عالن فاطِالالة بنال  عتبالة  : "قالال الكاتالب -25
 (.لده وكف  لدها -لمصلى اهلل عليه وس-فكف النيب )

 . "أ،رجه اثاكم وص  ه الكهيب وحسن إسناده األلباين
 

 .يف إسناد هكا اثدلب امنسغل إ  فاطِة بن  عتبة نهر: أقول

قالالد انتقالالص  -وهالالغ ع الالآن والالالد دِالالد –وت لبعالالد أن لكالالغن أحالالد رجالالال هالالكا اإلسالالناد 
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 .ذهنه من قصة هند امشهغرة احملفغظة إ  فاطِة بن  عتبة

يف امناقالالب  ، منهالالاقصالالة هنالالد يف عالالدد مالالن امغاضالالع "صالال ي ه"روأ الب الالار  يف  فقالالد
نغالد  بةنغال ري عريتغباالةا ": قالال  -رضالي اهلل عنهالا-عاائةشاةا عن ( 2110)حدلب  الايفانغ هة لالا : قالال  ،جا

باا الصة ،ة باالايٍف أاحاالبن إ  أانغ لاالكةلنغا مالن أاهغ الصة ،ة الرة األرب مالن أاهغ ، مثري  راسريغلا الل هة ما كان علالى ظاهغ ئةالكا
، قال باائةكا صة ،ة باايٍف أاحاب  إ  أانغ لاعةرينوا من أاهغ صري ،ة رة األرب أاهغ باحا الغيالاغغلا على ظاهغ واأالغًضا : ما أاصغ

الالي بيالالده قالالال  الالرا   أانغ : واال الالكة  نالافغسة الالصغ عالاالالي  حا ، فالاها الاليك  ياانا راجريالالص  مةسِّ لالالا راسريالالغلا الل الالهة إةن  أاباالالا سريالالفغ
عغرريوفة : لك  له عةياالاناا قالأريطغعةما من ا ِا  ".تا أريرااهري إت بةالغ

، وأبالالالغ (6/110" )مسالالالنده"، وأمحالالالد يف مكالالالرراً ( 2729)حالالالدلب " األقضالالالية"ورواه مسالالاللم يف 
 .(7/66" )الكربأ"، والبيهقي يف (9/269" )مست رجه"عغانة يف 

 .قصة هند الق اتف  عليها الشي ان فالقصة الص ي ة الثابتة إمنا هي -  2

 .ت أ،تها ،والق قال  هكا الكآل لرسغل اهلل إمنا هي هند -  1

، وت -صاللى اهلل علياله وساللم-وليس يف هكه القصالة الصال ي ة ذكالر مبالعالة هنالد لرسالغل اهلل  -  2
 .عن مد األلد  أو كفها مبالعة أ،تها، فضآً 

آن عالن أبياله، أن هكا اثدلب الص يح الثاب  عن هند لدل على وهن روالة دِد بن ع ال -  9
ولعالالص الالالغاهم هالالغ ع الالآن والالالد دِالالد  إذ هالالغ لالاليس مالالن امشالالهغرلن بروالالالة اثالالدلب وت بالالاثفحل 

ت بالالأص بالاله، ومالالن هالالكا حالالاله ت لالالنيمن منالاله اخلطالالأ، فالقصالالة : والضالالبو، وقالالد قالالال فيالاله النسالالائي
منه، وأد،ص فيها أبا حكلفالة  ،طأً  ، وهكا الرجص جعلها لفاطِة أ،تهاالص ي ة إمنا هي وند

 .البيعةو 

ص يف اثالالدلب الصالال يح، وه لَفالالص عنالاله الالالرواة اثفالالاظ، قةالالولالالغ كالالان هالالكا وذاك واقعالالاً لنري 
 .وعروة والريهر  -رضي اهلل عنها-وعلى رأسهم عائشة 

 :من ع ائب هكا الكاتب -  0
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حالالدلب مالالالك عالالن دِالالد بالالن امنكالالدر  "سلسالاللة األحادلالالب الصالال ي ة"أن األلبالالاين أورد يف     
  "إنعل ال أصعَّلا مل ْعَّء": قال -صلى اهلل عليه وسلم-أن رسغل اهلل عن أميِة بن  رقيقة 
وعالالن ابالالن ، "السالالنن الكالالربأ"مالالن " عشالالرة النسالالايف"وعالالن النسالالائي يف " امغطالالأ"نقلالاله األلبالالاين مالالن 

حسالن : وعن ال مك ، ونقص عنه قغله يف هكا اثالدلب" التىب"حبان وأمحد وعن النسائي يف 
وإسناده ص يح، ونقص له متابعة وحسنها، وذكالر :   بقغلهص يح، وأكد األلباين قغل ال مك
 .شاهداً يف إسناده شهر بن حغشب

: هيب لاله، مث قالالالمث أورد حالدلب فاطِالة بنالال  عتبالة عالالن اثالاكم وتصالال يح اثالاكم والالالك
 .وإسناده حسن: قل 

 صالالاللى اهلل عليالالاله-وهالالالكا اثالالالدلب لنيلالالالد أن امبالعالالالة كانالالال  تقالالالع بينالالاله : " قالالالال األلبالالالاينمث 
لالككرها  ني النسالايف  الد األلالد  كِالا تقالدل عالن اثالافحل ت بامصالاف ة ، إذ لالغ وقعال وبال -وسلم

 ."اآلب فآ ا،تآف بينه ألضا و بني حدلب البال و اثدلب. الراو  كِا هغ ظاهر 
صاللى -عن عبد اهلل بن عِرو أن رسغل اهلل  هوساق حدلب عِرو بن شعيب عن أبي

 ".لل مل  عةكَّن ال يٍَّلا مل َّْء " :-اهلل عليه وسلم
 .(1/122)أ،رجه أمحد 

وهالالالكا إسالالالناد حسالالالن علالالالى مالالالا تقالالالرر عنالالالد العلِالالالايف مالالالن اتحت الالالا   ": مث قالالالال األلبالالالاين 
 ".عن أبيه عن جده كأمحد و اثِيد  والب ار  وال مك  ودلب عِرو بن شعيب

امالرأة فقبضال  "ين التعارب بني حدلب أل عطية يف البيعالة والالك  فياله باهكا ونفى األل  
 .ت لصافح النسايف -صلى اهلل عليه وسلم- األحادلب الق فيها أن رسغل اهلل ، وبني"لدها
باله امنكالدر فردم هكا الكاتب تص يح األلباين لل دلب الص يح عن مالك عالن ابالن  -2             

 . اهص ما له من متابعة وشاهد، و وعلله  ا رأل 

تبالالالة مالالع أن يف حتسالالالني األلبالالالاين لالاله نهالالالراً كِالالالا وأ،الالك بت سالالالينه ثالالالدلب فاطِالالة بنالالال  ع -1             
 .علِ 

صاللى -وهكا اثدلب لنيلد أن امبالعة كان  تقع بينه  ": وه للتف  إ  قغل األلباين -2     
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، وت إ  نفياله "وبني النسايف  الد األلالد  كِالا تقالدل عالن اثالافحل ت بامصالاف ة -وسلم اهلل عليه
صالالاللى اهلل عليالالاله -شالالالة وغريهالالالا يف أن رسالالالغل اهلل امعارضالالالة بالالالني حالالالدلب أل عطيالالالة وأحادلالالالب عائ

 .ه لكن لصافح النسايف -وسلم
   فِا رأ  امنصفني يف هكه التصرفان من هكا الكاتب 
 

كانالالال  األمالالالة مالالالن إمالالالايف : قالالالال -رضالالالي اهلل عنالالاله-وعالالالن أنالالالس بالالالن مالالالالك : "قالالالال الكاتالالالب -22
 .امدلنة لتأ،ك بيد رسغل اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتنطل  به حيب شايفن

أ،رجه الب ار  تعليقا وإسناده ص يح وليس بني األمة واثرة فرق يف ذلك ففيه جغا  : قل 
 ."ما هغ أكثر من ات،تآط كامصاف ة وحنغها

 
  :أقول 

صالالالاللى اهلل عليالالالاله -لقالالالالد اسالالالالتدل العلِالالالالايف هبالالالالكا اثالالالالدلب علالالالالى مريلالالالالد تغاضالالالالع النالالالاليب  -2
، ومالالا سالالاقه الب الالار  إت -وسالاللمصالاللى اهلل عليالاله -، ومالالا رواه أنالالس إت لبيالالان تغاضالالعه -وسالاللم

 . -صلى اهلل عليه وسلم-حملاربة الكةربغ وبيان تغاضع رسغل اهلل 
قبالالالالالص فالالالالالرب  -صالالالالاللى اهلل عليالالالالاله وسالالالالاللم- تِالالالالالص أن لكالالالالالغن هالالالالالكا مالالالالالن رسالالالالالغل اهلل  -1
 .اث ال
صالاللى -وإذا كالالان بعالالد اث الالال فالالآ ح الالة فيالاله لالالدعاة ات،الالتآط، فالال ن رسالالغل اهلل  -2

 .لقاص عليه أفاضص الص ابة فضآً عن غريهم معصغل، فآ -اهلل عليه وسلم
صالالالاللى اهلل عليالالالاله -إن هالالالالكا مالالالالن ،صغصالالالاليان رسالالالالغل اهلل : ولقالالالال بعالالالالد هالالالالكا وذاك -9

وعلى رأسهم اخللفايف الراشالدون مالا فعلالغا مثالص رضي اهلل عنهم ، لنيكد هكا أن الص ابة -وسلم
 .هكا
 

تالالريوجس الالالريبري، : ، قالالال -رضالالي اهلل عنهالالا-وعالالن أمسالالايف بنالال  أيب بكالالر  : "قالالال الكاتالالب -21
-لقيالالس رسالالغل اهلل : )اثالالدلب بطغلالاله، وفيالاله، قالالال ... ومالالا لالاله مالالن األرب مالالن مالالال وت للالالغك

 (.وعلى رأسي النغأ، ومعه نفر من أص ابه، فأناخ ألركب معه -صلى اهلل عليه وسلم
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 .أ،رجه الب ار  ومسلم: قل 
نفر من األنصالار فالدعاين  ومعه -صلى اهلل عليه وسلم-فلقي  رسغل اهلل )... ويف لفحل ر،ر 

لي ِلالالالس ،لفالالاله، فاسالالالت يي  أن أسالالالري مالالالع الرجالالالال، وذكالالالرن الالالالريبري وغريتالالاله « إخ إخ»مث قالالالال 
أين اسالت يي  فِضالى، ف اال   -صاللى اهلل علياله وساللم-وكان أغالري النالاص، فعالرف رسالغل اهلل 

 وعلالى رأسالي النالغأ، ومعاله نفالر مالن أصال ابه -صاللى اهلل علياله وساللم-الريبري فقلال  لقيالس الناليب 
واهلل ثِلالك النالغأ كالان أشالد علالي مالن : فقال. فأناخ ألركب فاست يي  منه، وعرف  غريتك

حالال  أرسالالص إ  أبالالغ بكالالر بعالالد ذلالالك خبالالادل تكفيالالس سياسالالة الفالالرص فكأمنالالا : قالالال . ركغبالالك معالاله
 (.أعتقس
أ،رجالاله الب الار ، وفيالاله جالغا  إرداف امالالرأة وهالالغ لفيالد جالالغا  مالا هالالغ أكثالر مالالن ات،الالتآط  : قلال 

امصالالالاف ة وحنغهالالالا وهالالالغ علالالالى مالالالأل مالالالن الصالالال ابة وه خيصالالالص نفسالالاله عليالالاله السالالالآل كالالالاإلرداف و 
 ."بكلك

 :أقول
 .عياذاً باهلل من هكا الفهم

وفيالالالاله جالالالالالغا  إرداف امالالالالرأة وهالالالالالغ لفيالالالالد جالالالالغا  مالالالالالا هالالالالغ أكثالالالالالر مالالالالن ات،الالالالالتآط   : "لقالالالالغل
 ".كاإلرداف وامصاف ة وحنغها

 !  وت ندر  إ  ألن لصص هكا الن غ
 .على شييف لا ذكرن وت حنغه كامضاحكة وامعانقة وحنغهااثدلب ت لدل : وأقغل
، في الغ  أناله أراد «إخ إخ»: مالا  اد علالى قغلاله -صلى اهلل عليه وساللم-ألن النيب  -2

أن تركب راحلته  فردها كِا لفعص أولغ امرويفة والشهامة، ولركب هغ دابالة أ،الرأ أو مالع أحالد 
ن الرسالالغل صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم بالالص مالالن ومثالالص هالالكا العِالالص الشالالرلف لفعلالاله مالالن هالغ دو أصال ابه 

أل عامالص  -رضالي اهلل عناله-قبالص أن لساللم  عثِان بالن طل الة العبالدر دون كبار أص ابه فهكا 
 .يف  الة الشرف شرلفة ما هاجرن معاملة  -رضي اهلل عنها-سلِة 

حك  أل سلِة أن  وجها أبا سلِة أراد أن لهاجر هبا إ  امدلنة فاع ضه بنغ امَرية 
سالالغها عالالن او الالرة معالاله، مث أشالالفقغا عليهالالا، فالالأذنغا والالا بالالاو رة، ف رجالال  مهالالاجرة، حالال  إذا  ف ب

لالا بنال  أيب  ألالن :فقالال ،لقي  عثِان بن طل ة أ،ا بس عبد الدار : " كان  بالتنعيم قال 
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 ت واهلل إت اهلل وابس هالكا : فقل    هص معك أحد :فقال ،أرلد  وجي بامدلنة : قل    أمية
فالالانطل  معالالي لقالالغدين فالالغاهلل مالالا صالال ب   ،فأ،الالك خبطالالال البعالالري ،واهلل مالالالك مالالن مالال ك : فقالالال،

مث تن الالى إ  شالال رة فاضالالط ع  ،ريل أنالالاخ يبالمالالن العالالرل أراه كالالان أكالالرل منالاله إذا نالالريل امنالال رجالالآً 
فالال ذا ركبالال   ،اركالاليب :مث اسالالتأ،ر عالالس وقالالال، فالال ذا دنالالا الالالروا  قالالال إ  بعالالري  قدمالاله ورحلالاله، حتتهالالا

 فلم لريل لصنع ذلك ح  قالدل يب ،  أتى فأ،ك خبطامه فقادين ح  نريل واستغل  على بعري 
وكان أبغ  ،إن  وجك يف هكه القرلة :فلِا نهر إ  قرلة بس عِرو بن عغف بقبايف قال ،امدلنة

 . هبا سلِة نا تً 
انهالالالالالر  " وأول ظعينالالالالالة د،لالالالالال  امدلنالالالالالة ، الالالالالا أول امالالالالالرأة ،رجالالالالال  مهالالالالالاجرة إ  اثبشالالالالالةإ :وقيالالالالالص

 (.995-9/924" )اإلصابة"
يف  -رضالي اهلل عنهالا-فقالد ذكالرن  -رضالي اهلل عنهِالا-وكِا عامص صفغان بن امعطص عائشالة 

الالالا فقالالالدن عقالالالدها وذهبالالال  تتفقالالالده  َف " : قصالالالتها الطغللالالالة أ   عععََُم عععديي تَععرعععَد َمعععَّ مسر ُت عينر لَعَوَجعععدر
ععُت َم رزيليعععل ملفعع ئرعععُت َم رععزيَلُهمر َولَععع رَس لي ععبي َأَدعععٌد لََأَممر ذيي ُك رعععُت تيععبي َلظَ َع رعععُت أَنعفُهعععمر ملرَجعع رُش َلجي

َومُن ترعععُن  عععُت وََكعععََّن َصعععفر ُر يعععل َع عر َعععََّي لَ يمر عععٌة َمَلَ  َْ ُععععوَن إيلَعععلف لَع َع عر َعععَّ أَنَعععَّ َجَّلي َرجي نيُدونَ يل لَع َع َسععع َعفر
ععَ َا عي رععَد َم رزيليععل لَععع ععنر َورَمءي ملرَجعع رشي لََأصر َومنيلُّ مي ععَلميلُّ ثُععمف ملععذفكر ُّْ ععَّنل ملرُمَعطفععلي مل َْ َََأ  َسععَومَو إينر

َلَُعُب لَععَوطيَئ  ع َن أَنَعََّخ رَمدي َرَجَّعيبي دي عُي َنظرُت تيَّسر عَُع عر َجعَّبي لَّسر ََمنيعل قَع رعَل ملرحي نَّئيمل لَأََِّنيل وََكعََّن يَع
َ َّ ملرَج رَش تَععرَد َمَّ نَعَزُلوم ُمعَ  َلَة َدُفى أََِع عر َفمدي ََكي رُُعَهَّ لَّنرطََلَق يَعُنوُو تيل مل َي َيَدَهَّ لَع ع ع َن ليعل َنحر َِّسي

لرَك َع رُد مللفبي ترُن أَُتلٍّ مترُن َسُلولَ  ََةي لَعَهَلَك َمنر َهَلَك وََكََّن ملفذيي َِعَولفى مإلري   (12)"  ملظفهي 

 
أشالالالرف الشالالالرفايف  -صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم-وهكالالالكا لفعالالالص الشالالالرفايف النالالالبآيف ورسالالالغل اهلل 

 .الشرفايف النبآيف  معاملةوأص ابه وأنبص النبآيف فلنعامص أحادلثه 
 
أراد أن لردفهالالالالا ،لفالالالاله فهالالالالغ  -صالالالاللى اهلل عليالالالاله وسالالالاللم-لالالالالغ فرضالالالالنا أن رسالالالالغل اهلل  -1
ال غ غ  ، فآ لقالاص علياله غالريه، ولالغ كانال  األمالغر الالق جا -صلى اهلل عليه وسلم-معصغل  ا جالائرية اا

                                                 
َجب ( 21)  (.2661) مل خَّريأل
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لفعالالص ذلالالك الصالال ابة وغالالريهم وتمالالتألن بالالكلك الالالدواولن و،اصالالة مالالن لفقهالالغن مثالالص فقالاله دعالالاة 
 ! ،تآطات

 .وغ  أن هكه اثادرة كان  قبص نريول اث ال -2
صاللى اهلل علياله وساللم وإذا كن  تع ري عن تصغر مثص هالكه األمالغر الآئقالة برسالغل اهلل 

والالالق لتصالالغرها أهالالص العلالالم والنبالالص فالال ن مالالن أوجالالب الغاجبالالان الكالالرال رضالالي اهلل عالالنهم وأصالال ابه 
 .تِصعليك أن تبتعد عن حتِيص األحادلب النبغلة ما ت حت

أراد أن لركبهالالا  في تِالالص أن لكالالغن ..: ".مالالن كالالآل اثالالافحل علالالى هالالكا اثالالدلب -9
 ".وما معها ولركب هغ شياا ر،ر غري ذلك

وقالد  ،والك  لههر أن القصة كان  قبص نريول اث ال ومشالروعيته: "وقال مرة أ،رأ
 : (جيالغهبنوليضالربن خبِالرهن علالى )مالا نريلال  " سالغرة النالغر"قال  عائشة كِالا تقالدل يف تفسالري 

 (.  من قبص اثغاشي فشققنهن فا،تِرن هبا أ رهن أ،كن) 
 .(11)اهال كآل اثافحل  "األجانبلس ن وجغههن عن  وحدلثاً  وه تريل عادة النسايف قدَياً 

 .هككا لتعامص العلِايف مع النصغص النبغلة: أقغل
: تعالالالا  وهالالالكا العِالالالص الشالالالرلف مالالالن نسالالالايف امالالالنيمنني إمنالالالا هالالالغ امتثالالالال لقالالالغل اهلل: مث أقالالالغل

َيهينف َعَلى ُجُ وتيهينف ) َيترَن تيُخُم  ([. 22: )النغر ] (َولرَ رر
 

فليعِص النسايف الشرلفان القائم على امتثال أمر اهلل تعا  ورسغله صلى اهلل عليه وسلم وليداري 
 .إليه الشرفايف من الرجال علِايف وغريهم 

 
 .وصحبه وسلِّم واهلل أعلم وصلى اهلل وسلَّم على نبينا حممد وعلى آله 

 
 وكتب

 ربيع بن هادي بن عمري املدخلي

                                                 
 (.6 2-7 1/2 )لُا مل َّري ( 22)
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 1341ربيع األوَّل لعام  92يف 

 من هجرة املصطفى

 صلى اهلل عليه وسلم

 

 
 .وتتبعه احللقة الثالثة بإذن اهلل تعاىل ... 


