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     قزمة الشيذ عبز احلنيز بً حييى الظعكضي احلجوصيم

  

 =+*- 

 ، وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل ، وأصٓد أن محًّدا احلّد هلل وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل

  أمٚ بًد:ملسو هيلع هللا ىلص ظبده ورشقفف 

رد صبٜ مـ جقز تهقير ذوات ؾَد ؿرأت ادبحٞ افذي ـتبتف أم حٔٚة إمرئُٜ يف 

ٚ مًٍٔدا يف بٚبف ، ؾجزاهٚ اهلل خًرا ، وإخٝ أم حٔٚة وزوجٓٚ أبق رحيٕٜٚ  إرواح ًٍ ؾرأيتف مٗف

خرة ضالب افًِؿ وؾٔٓؿ مـ إدب ومحبٜ اخلر مٚ ٕرجق أن يُقن  ظبد احلُٔؿ إمريُل مـ

ٚ هلؿ ، وبٚهلل افتقؾٔؼ. ًً  ٕٚؾ

 كتبه:

 أبى حممد عبد احلميد بن حييى احلجىري الزعكري 

 هـ7341ذو احلجت  71مكت املكرمت: 
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ملقزمةا   

=+*- 

ٕبل بًده وظذ اهلف وصحبف ، أمٚ  احلّد هلل ٕحّده وٕستٌٍره ، وافهالة وافسالم ظذ مـ ٓ

بًد: ؾٖداء فبًض مٚ أوجٛ اهلل مـ افبالغ وافبٔٚن وافْهح واإلرصٚد ، افدظقة إػ اخلر ، 

وافدٓفٜ ظِٔف ، وبذل إشبٚب فدؾع افؼور ظـ ادسِّغ ، وافتحذير مْٓٚ ، حتك تُقن أمٜ 

ًٓ وظّاًل ، متّسُٜ اإلشالم ظذ مٚ أراد اهلل مْٓٚ امٜ متّسُغ بديـ اإلشالم اظتَٚدً  ا وؿق

]آل ظّران:  ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ﴿ بٚفُتٚب وافسْٜ افذي ؿٚل تًٚػ:

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   چ  چ  چ  چ  ڇ﴿ ، وؿٚل تًٚػ: [101

 [153]إًٕٚم: ﴾  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ ڎ

رأى من ملسو هيلع هللا ىلص: » ( ؿٚل: ؿٚل افْبل49ظْد مسِؿ ) وـذفؽ ظّاًل بحديٞ أيب شًٔد  

 ، شمـؽم مـؽًرا فؾقغره بقده، فنن مل يستطع فبؾساكه، فنن مل يستطع فبؼؾبه وذلك أضعف اإليامن

  ؾٕٚمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر واجٛ ظذ ـؾ مسِؿ ؿٚدر ، ـام يف حديٞ أيب شًٔد

 ، افتّٓٔداشؿ مقصقل ئٍد افًّقم ، وٕص ظذ وجقب ذفؽ ابـ ظبد افز يف  شمن»ؿقفف: 
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- ، وـذفؽ افنٔخ ابـ بٚز ، وافنٔخ إفبٚين ، وصٔخْٚ اإلمٚم افقادظل افدرةم يف وابـ حز

 .(1)وؽرهؿ مـ أئّٜ أهؾ افسْٜ  -رمحٓؿ هلل تًٚػ

ؿٚم ؾحّد اهلل وأثْك ظِٔف وؿٚل: يٚ أهيٚ افْٚس  أن أبٚ بُر  (2)وخقًؾٚ ممٚ رواه ابـ مٚجف

ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃڦ   ڦ  ڄ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿إُٕؿ تَرؤون هذه أيٜ ، 

يَقل: ملسو هيلع هللا ىلص وإٕٚ شًّْٚ رشقل اهلل  [105]ادٚئد: ﴾ ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ

 .شإن الـاس إذا رأوا ادـؽر ٓ يغروكه، أوصك أن يعؿفم اهلل بعؼابه»

ًٚػ:  ام يف ؿقل اهلل ت خرـ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ﴿ورجًٚء ِف

ٛ اخلر [110]آل ظّران: ﴾ٹ  ٹ ر. ؾجًؾ اهلل شب ـ ادُْ ل ظ دًروف وافْٓ ٕمر ٚب م ٚب ٔٚ  اَف

ٚ فِّسِّغ ؾٔام يتًِؼ فؿن تؾك األشباب ادتؼدمة ذكرها ًٓ : رأيٝ ـتٚبٜ هذه افْهٔحٜ تقجٔ

بحُؿ تهقير ذوات إرواح ، وٓ صؽ إٔف ؿد أفػ يف هذه ادسٖفٜ مٚ هق ـٍٚف ، ممـ هق أظذ 

ٝ وإتؼت بغ افْٚس ظّقًمٚ وبغ ذًؾٚ وأرؾع ظِاًم وفُـ دّٚ رأيٝ أن هذه ادًهٜٔ ظ ّّ

أوشٚط أهؾ افسْٜ خهقًصٚ ، أردت تِخٔص هذه ادسٖفٜ تبًْٔٔٚ خلىر افقؿقع ؾٔٓٚ ، وحرمتف 

وزيٌف ظـ افكاط ادستَٔؿ ، ؾٍل هذه أوٕٜ إخرة ؿد إتؼت آختالؾٚت وـثرت 

 ، وـٕٚٝ ٕتٔجٜ آؿقال يف مسٖفٜ تهقير ذوات آرواح ؾٖصبح ـثر مـ ادسِّغ يف حرة

                                                           

وجقب إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ظذ ـؾ ؿٚدر بٚفٔد  رشٚفتف ـام ذـر ذفؽ افنٔخ شًٔد افّدظٚس  يف (1)

 . وافِسٚن وافَِٛ

 ( بسْد صحٔح. 2/1327يف شْْف ) (2)
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هذه إؿقال وافٍتٚوى إدخٚل افُٚمرا مسٚجد اهلل وتهقير ادهِغ ، ورجقع افتٍِٚز يف بٔقت  

 ادسِّغ بًد أن أخرجقه ضٚظٜ هلل ، وبّثؾ هذا:

افرد افًِّل ظذ مـ أجٚز طٓقر ادنٚيخ يف رشٚفتف  ذكر أبو كوران بن ظبد احلؿقد يف

ٝ بسبٛ طٓقرـؿ ٓ ؽر ، وبًد حٔٞ ؿٚل : ومٍسدة إدخٚل  افٍوٚئٔٚت ّّ ٝ وض ّّ افتٍِٚز ظ

أن ـٚن مـ صٍٚت ادِتزمغ بٚفسْٜ وافًٍٚف أن ٓ ُيدخِقا هذا اجلٓٚز ادٍتـ إػ بٔقهتؿ ، جتّرأ 

 ـثر مْٓؿ ظذ إدخٚفف إػ بٔتف وهق ٍٕس اجلٓٚز افذي رؾًف مـ بٔتف مْذ شْقات. اهـ 

إتسبقا إػ افًِؿ وافدظقة ظذ افتٍِٚز ومـ ٕتٔجٜ هذه افٍتٚوى أيًوٚ طٓقر بًض افذيـ 

ٕمقر أدظقا ؾٔٓٚ افرضورة ، وإٕام أدت إػ ؾسٚد افًبٚد وافبالد يف افديـ ، ؾِذفؽ رأيٝ أمهٜٔ 

ـتٚبٜ هذه افرشٚفٜ ، وفٔس ادراد مْٓٚ بٔٚن حُؿ حتريؿ تهقير ذوات إرواح ، ؾ٘ن افًِامء ؿد 

 ادراد ذهذه افرشٚفٜ بٔٚن أن آختالؾٚت احلٚصِٜ أمجًقا ظذ حتريّٓٚ وأّفٍقا ؾٔٓٚ تٖفٍٔٚت ، وإٕام

يف هذه ادسٖفٜ ، صدرت مـ اشتثْٚءات مـ بًض أهؾ افًِؿ افتل ٓ يٗيدهٚ افدفٔؾ ، ؾٖردٕٚ أن 

ُٕبّغ أن افتحريؿ ظٚم ، ؾ٘ن اإلمٚم افنٚؾًل ؿٚل يف  ُٕنػ صبٓٚت هذه آشتثْٚءات و

ؾٓق ظذ طٓقره وظّقمف ، حتك ملسو هيلع هللا ىلص قل اهلل : ؾُؾ ـالم ـٚن ظًٚمٚ طٚهًرا يف شْٜ رشافرشٚفٜ

إٔف أريد بٚجلِّٜ افًٚمٜ يف افيٚهر ، بًض اجلِّٜ دون ملسو هيلع هللا ىلص ُيًِؿ حديٞ ثٚبٝ ظـ رشقل اهلل 

 بًض. اهـ 

ؾَبؾ ـنػ هذه افنبٓٚت أحببٝ أن أبغ خىر افتَِٔد ، ؾ٘ن ـثر مـ افًقام ظِّقا احلُؿ يف 

هؾ افًِؿ يف إبٚحٜ هذه افهقر ادْٓل تهقير ذوات إرواح ، ومع هذا تٖثروا بٍتٚوى بًض أ

ظْٓٚ ، ؾبسبٛ ذفؽ ـثر مـ ادسِّغ يّتبًقن مٚ مل يْزل بف مـ شِىٚن ، ؾًَٔقن ؾٔام جيِٛ ؽوٛ 
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اهلل وظدم روٚه ، ؾ٘ن اهلل تًٚػ مـ رمحتف أمرٕٚ ب٘تبٚع ساضف ادستَٔؿ ، وبغ أن مـ متسؽ بف ٕٚل 

 [.101]آل ظّران:  ﴾ ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ﴿اهلدى ، ؿٚل تًٚػ: 

ٺ  ٿ   ﴿ؿٚل تًٚػ: ملسو هيلع هللا ىلص وبغ ـذفؽ أن افقصقل إػ اهلدايٜ يُقن ب٘تبٚع افرشقل 

 .[54]افْق: ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ ٿ

ی  ی  ﴿ؾتبغ فْٚ أن ب٘تبٚع افقحٔغ افؼيٍغ يْٚل صٚحبف اهلدى وافٍالح ؿٚل تًٚػ: 

ٿ  ٿ      ٿ  ٹ    ٺ  ٿ﴿ ، وؿٚل تًٚػ: [132]آل ظّران:  ﴾ی  ی  جئ

 [3]إظراف:  ﴾ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤ

 .افتٍسر ادٔنأي: مـ افُتٚب وافسْٜ. إير:  ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ﴿ؾَقفف تًٚػ:  

: ؾٍل أيٜ حتذير مـ افتَِٔد ادذمقم ، ؾٓذا يدل ظذ إٔف ٓ جيقز. اهـ مـ  وقال الشقخ مؼبل

 .96إجٚبٜ افسٚئؾ صـ

وؿد اجتٓدت يف افتحري يف هذا افبحٞ بٖن أفتزم إمٕٜٚ افًِّٜٔ وأن إٔسٛ ـؾ ؿقٍل إػ ؿٚئِف ، 

ٚ ، هذا وأشٚل اهلل  ًٍ واجتٓدُت ظذ ؿدر ظِّل ومًرؾتل ظذ أن ٓ أذـر يف هذا افبحٞ حديًثٚ ؤً

ٚ وأن يرزؿْٚ حسـ اإلتبٚع.  ًً ٚ وؿًِبٚ خٚص ًً  افًع افًئؿ ظِاًم ٕٚؾ

 ظذ رشقفف وظذ آفف وأصحٚبف أمجًغ ومـ تبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ.وصذ اهلل 

 مجعته: أم حياة األمريكيت حفظها اهلل

 هـ7343يف ربيع األول 
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 فصل: التحشيض عً التقليز املشموو عنوًما

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ   ﴿: قال تعاىل

 . [32]افزخرف: ﴾  ٿ  ٿ ٺ  ٿ  ٿ 

: هذا آحتجٚج مـ هٗٓء ادؼـغ افوٚفغ 164تٍسره صـيف   قال السعدي

 بتَِٔدهؿ ٔبٚئٓؿ افوٚفغ ، وفٔس ادَهقد بف إتبٚع احلؼ واهلدى ، وإمٚ هق افتًهٛ ادحض. اهـ 

ٍٛ بسٛب افتَِٔد بٌر دفٔ ٜ أن هٗٓء افَقم وؿًقا يف أـز ذٕ ٔي  ؾ ، ؾُٔػ هيتدون؟!.ؾتبغ يف هذه ا

 ؾُِٓؿ مَِدون. [53]إٕبٔٚء: ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴿: وقال تعاىل

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ﴿: قال تعاىلوبغ اهلل حٚل مـ يتبع ؽر افدفٔؾ ، 

أي: وِِٝ  [56]إًٕٚم: ﴾ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ک  گ  گ     گ     گ       ک ک

 .افتٍسر ادٔناءـؿ. إير: ظـ افكاط ادستَٔؿ إن اتبًٝ أهق

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ ﴿: وقال تعاىل 

  [50]افَهص: ﴾  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی ۈئ         ېئ  ېئ  ېئ

ير:  قا أمر اهلل ٕا ٍٚف قم افيٚدغ ، افذـي خ ٚبٜ احلؼ اَف ٓ  يقؾؼ إلص سر ادٔن أي: إن اهلل افٍت

 .391صـ
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: هذا دفٔؾ ظذ أن ـؾ مـ مل يستجٔٛ 618صـ تٍسرظْد   ام السعديوقال اإلم

 فِرشقل ، وذهٛ إػ ؿقل خمٚفػ فَقل افرشقل ، ؾٕ٘ف مل يذهٛ إػ هدى ، وإٕام ذهٛ إػ هقى. اهـ

ٺ   ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿: وقال تعاىل

أي: مٚ  [120]افبَرة:  ﴾ ڦ  ڦ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

ؾٓق ملسو هيلع هللا ىلص فؽ ظْد اهلل مـ ويل يًٍْؽ ، و ٓ ٕهر يْكك ، وهذا اخلىٚب وإن ـٚن خًٚصٚ فِْبل 

 . 19افتٍسر ادٔن صـمقجف إػ إمٜ ظٚمٜ. إير: 

 : ٕن آظتبٚر بًّقم ادًْك ٓ بخهقص اخلىٚب. اهـ.تٍسرهيف  وقال السعدي

 ﴾ ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ ڑ  ک   ﴿: وؿٚل  

قر:  .[63]اْف

أي: يذهبقن إػ بًض صئقهنؿ  ﴾ک  ک  ک﴿:تٍسرهيف   قال اإلمام السعدي

 يف أمر اهلل ورشقفف. اهـ 

أن تْزل ذهؿ محْٜ وذ ، أو يهٔبٓؿ ظذاب أفٔؿ ملسو هيلع هللا ىلص ؾِٔحذر افذيـ خيٚفٍقن أمر رشقل اهلل 

 . 359افتٍسر ادٔن صـيف أخرة. إير: 

ؾٚشتٍدٕٚ مـ هذه أيٚت أن اإلتبٚع بٌر دفٔؾ ُيًد مـ افوالفٜ وظدم اهلدى ، وصٚحبف ٓ 

 يتقٓه اهلل وٓ يْكه ، وخُينك ظِٔف ب٘صٚبٜ افؼ يف افدٕٔٚ ، وافًذاب إفٔؿ يف أخرة. 
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 فصل: أقوال العلناء حول التقليز 

 هق: اإلتبٚع بٌر دفٔؾ. ذكر العؾامء أن التؼؾقد ادذموم

هق رشقل اهلل أو أمر ٓ جيقز  ؾٚحلجٜ: هق ؿبقل مـ فٔس بحجٜ بٌر حجٜ ، وققل 

 خالؾف ، وهق اإلمجٚع ادْوبط.

فِنٔخ أيب ظّرو احلجقري   افٍَف إـزأي: بٌر دفٔؾ ذظل. اهـ مـ  بٌر حجٜ 

 . 

 د حرام. اهـ: افت488َِٔإجٚبٜ افسٚئؾ صـيف   قال الشقخ مؼبل

: أمجع افْٚس ظذ أن ؿٚل أبق ظّر  (: 1/7) إظالم ادقؿًغيف  وقال ابن الؼقم

 ادَِد فٔس مًدودا مـ أهؾ افًِؿ ؾ٘ن افًِؿ مًرؾٜ احلؼ بدفِٔف . اهـ

أي: ٓ تتبع مٚ فٔس فؽ بف ظِؿ ،  [36]اإلهاء: ﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿: قال تعاىل

 .322إجٚبٜ افسٚئؾ صـاهـ مـ  وادَِد أيًوٚ فٔس فف ظِؿ.

: خىر افتَِٔد ، رشٚفتف مسٚئؾ اجلٚهِٜٔيف    وقد ذكر ادجدد حمؿد بن ظبد الوهاب الـجدي

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿  :وإٔف أصؾ مـ أصقل افٍُر ، و اشتدل بَقفف تًٚػ

 .اجلٚهِٜٔأي: ضريَٜ ، ؾٓذا يدل ظذ أن افتَِٔد مـ شْـ  ﴾ٺ  ، ؿقفف: ﴿[23]افزخرف: ﴾ٿ



 فصل: أقوال العلناء حول التقليد
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وممٚ يقجٛ افتخقف ، أن افتَِٔد مـ أشبٚب ظدم افتقؾٔؼ فِحؼ وشبٛ فًذاب افَز ، ـام 

، ما أدري، شؿعت الـاس يؼولون صقئًا آهـ ، آهـ»وؾٔف:  (1)افىقيؾ  حدٞي افزاء ـب ظٚزب يف 

 .شفؼؾت

 .ؾٓذا دفٔؾ ظذ أن افتَِٔد مـ أشبٚب ظدم افثبٚت ظْد شٗال ادُِغ ، ادٔٝ يف ؿزه

بٍِظ: هذا افذي  وـٚن افسِػ يٍْرون ظـ افتَِٔد ؾَد صح ظـ ظبداهلل بـ ظبٚس 

 .(2)وجتٔئقن بٖيب بُر وظّر ملسو هيلع هللا ىلص أهُُِؿ واهلل مٚ أرى إٓ شًٔذبُؿ ، إين أحدثُؿ ظـ افْبل 

 ؿٚل ابـ ظبٚس هذا دٚ ظٚروقا احلديٞ برأي أيب بُر وظّر ، ؾٍل ـالم ابـ ظبٚس 

فٔؾ ؾِؿ يٖخذ بف ، تًَِٔدا إلمٚمف وصٔخف ، ؾٕ٘ف جيٛ اإلُٕٚر ظِٔف مٚ يدل ظذ أن مـ يبٌِف افد

 (3)بٚفتٌِٔظ دخٚفٍٜ افدفٔؾ.

ؿٚل ؾ٘ذا مل ُٕـ ٕحٚيب بٖؿقال افهحٚبٜ ؾّـ دوهنؿ مـ بٚب أوػ ؾًْدمٚ ـٚن إمر ـذفؽ ، 

: إٔف ؿٚل ظـ اإلمٚم افنٚؾًل : صح افقشٔط فٌِزايليف مَدمٜ ذحف ظذ   افْقوي 

يف روايٜ: إذا  ، وؾَقفقا بٚفسْٜ ، و دظقا ؿقيل ملسو هيلع هللا ىلصتؿ يف ـتٚيب هذا ، خالف شْٜ افرشقل وجدإذا 

 . اهـأو ؿٚل: ؾٓق مذهبل- صح احلديٞ خالف ؿقيل ؾٚظِّقا بٚحلديٞ واترـقا ؿقيل

                                                           

  افذي رواه أمحد وؽره ذهذا افٍِظ. (1)

ٕيب ظبد افرمحـ  ـتٚب افتقحٔدوحتَٔؼ ظذ "ذظٜٔ افهالة يف افًْٚلصحح صٔخْٚ مَبؾ  يف ـتٚبف  (2)

  (.378 ، 377) افٍَٔف وادتٍَف( أخرجف اخلىٔٛ يف 144-143ي )صـ احلبٔش

  (.338إير: ؾتح ادجٔد ) (3)
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ٚ ، وٓ تَِد آوزظل ، وخذ مـ حٔٞ وؿٚل اإلمٚم أمحد   ًُ : ٓ تَِدين وٓ تَِد مٚف

 ٜ.أي: مـ افُتٚب وافسْ (1)أخذٕٚ 

ؿّع ادًٕٚد وزجر احلٚؿد ـام يف ترمجتف يف مَدمٜ ـتٚبف   وقد كؼل ظن صقخـا مؼبل

يُْر افتَِٔد وافتّذهٛ وافتًهٛ ويَقل: فق ـْٚ مَِديـ أحًدا   : وـٚن افنٔخ احلٚشد

  ، ويَقل: إٔٚ بحّد اهلل ، أبٌض افتَِٔد مْذ بدأت افدراشٜ. اهـفَِدٕٚ أبٚ بُر افهديؼ 

اإلُٕٚر ظذ مـ ترك افدفٔؾ ، فَقل أحد افًِامء ، ـٚئًْٚ مـ ـٚن ، وٕص إئّٜ  ؾًذ هذا جيٛ

ظذ هذا وإٔف ٓ يسقغ افتَِٔد إٓ يف مسٚئؾ آجتٓٚد افتل ٓ دفٔؾ ؾٔٓٚ ، ويرجع ؾٔٓٚ إػ 

افُتٚب وافسْٜ ، أمٚ مـ خٚفػ افُتٚب وافسْٜ ، ؾٔجٛ افرد ظِٔف ، ـام ؿٚل ابـ ظبٚس ، 

 .338ؾتح ادجٔد صـ: اكظروذفؽ جمّع ظِٔف.  وافنٚؾًل ، ومٚفؽ ، وأمحد ،

ؾ٘ذا بُىؾ افتَِٔد بُؾ مٚ ذـرٕٚه ، وجٛ افتسِٔؿ فألصقل افتل جيٛ افتسِٔؿ هلٚ وهل افُتٚب 

 .371جٚمع بٔٚن افًِؿ وؾوِف صـ ، ـام يف   وافسْٜ ، ـام ذـر ذفؽ ابـ ظبد افّز 

شتبٕٚٝ افسْٜ ؾّـ دوهنؿ يف ظكٕٚ ، ؾٕٚئّٜ مل يَكوا يف افبٔٚن ، بؾ هنقا ظـ تَِٔدهؿ إذا ا

ذا اجتفد احلاكم فلصاب إ»ملسو هيلع هللا ىلص: مـ بٚب إوػ ، وـِٓؿ مثٚبقن ظذ اجتٓٚدهؿ ، ؾَد ؿٚل افْبل 

 .(2)شفؾه أجران، وإذا أخطل فؾه أجر

                                                           

 . 325-322إجٚبٜ افسٚئؾ صـإير: (1)

 . متٍؼ ظِٔف. حديٞ ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص  (2)
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أي: أجر بٚجتٓٚده وأجر  شفؾه أجران»ظْد ؿقفف:  ذح مسِؿ”يف    قال اإلمام الـووي

 ٚجتٓٚده. اهـب٘صٚبتف وإن أخىٖ ؾِف أجر  ب

 : ؿٚل افًِامء أمجع ادسِّقن ظذ أن هذا احلديٞ يف حٚـؿ ظٚمل أهؾ فِحُؿ. اهـوقال أيًضا

ظذ هذا ظِْٔٚ ب٘تبٚع مٚ جٚء ظـ اهلل ورشقفف ـام أمرٕٚ بف ، ؾبٓام ْٕٚل افٍقز وافرمحٜ وافٍالح 

 ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿وافسالمٜ مـ افوالل ؿٚل تًٚػ: 

 ، وؿٚل [71]إحزاب: ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ ﴿ ، وؿٚل تًٚػ: [32ل ظّران:]آ

ڻ   ﴿ ، وؿٚل تًٚػ: [132]آل ظّران: ﴾ ی  ی  ی  ی  جئ﴿تًٚػ: 

: ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ڻ  ۀ  ۀ  ہ ڻ   ڻ ٺ  ٿ   ﴿ ، وؿٚل تًٚػ [71]افتقٜب

قر: ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ ٿ ۆ   ۆ  ڭ  ۇ  ۇ ﴿ ، وؿٚل تًٚػ: [54]اْف

ې   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې

 .[13]افْسٚء: ﴾ې  ى  ى

تركت فقؽم ما لن تضؾوا بعده إن اظتصؿتم به، »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن افْبل  و ثبٝ ظـ جٚبر 

أٓ وإين أظطقت الؼرءان، ومثؾه »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن افْبل  مسْد أمحد ، وؿد جٚء يف (1)شكتاب اهلل

  (2).  صححف افًالمٜ إفبٚين  يُرب   ، ـام جٚء ظـ ادَدام بـ مًدشمعه

                                                           

  (.1218رواه مسِؿ ) (1) 

 . .10مْزفٜ افسْٜ صـإير: ( 2)
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إكام أكا برٌش مثؾؽم، ُيوصك أن يليت »ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  وجٚء ظـ زيد بـ إرؿٚم  

 متٍؼ ظِٔف. شرشول ريب فلجقب، أكا تارك فقؽم ثؼؾني، أوهلام: كتاب اهلل

 يقًمٚ بًدملسو هيلع هللا ىلص ظْد افسمذي ؿٚل: وظيْٚ رشقل اهلل  و جٚء ظـ افًربٚض  بـ شٚريف 

صالة افٌداة مقظيٜ بٌِٜٔ ذرؾٝ مْٓٚ افًٔقن ، ووجِٝ مْٓٚ افَِقب ، ؾَٚل رجؾ: إن هذه 

أوصقؽم بتؼوى اهلل، والسؿع والطاظة، »مقظيٜ مقدِّع ، ؾامذا تًٓد إفْٔٚ يٚ رشقل اهلل ، ؿٚل: 

وإن تلمر ظبد حبٌم، فنكه من يعْش مـؽم يرى اختالًفا كثًرا، وإياكم وحمدثات األمور، فنهنا 

لة، فؿن أدرك ذلك مـؽم، فعؾقه بسـتي وشـة اخلؾػاء الراصدين ادفديني، ظضوا ظؾقفا ضال

 .شبالـواجذ

بقؿقع آختالف يف ملسو هيلع هللا ىلص وٕستٍٔد مـ هذا احلديٞ افًئؿ أمقًرا ظدة مْٓٚ ، إخبٚر افْبل 

أمتف ، وهذا مـ ظالمٚت افْبقة ، ثؿ أوصٕٚٚ ب٘تبٚع شْتف ، وشْٜ اخلٍِٚء افراصديـ ، وهؿ 

ؾجًؾ شْتف وشْٜ اخلٍِٚء واحدة ، ثؿ أمرٕٚ بٚفتّسؽ ذهٚ ، ثؿ بغ ـٍٜٔٔ افتّسؽ ادٓتدون ، 

 وهذا يدل ظذ ادبٚفٌٜ يف افتّسؽ ، وظذ صدة افتّسؽ ذهٚ. شظضوا ظؾقفا بالـواجذ»بَقفف: 

ظذ ؾٓؿ افسِػ ، ملسو هيلع هللا ىلص ؾٚفقاجٛ ظذ ـؾ مُِػ إذا بٌِف افدفٔؾ مـ ـتٚب اهلل وشْٜ رشقفف 

ٺ  ٿ  ﴿إفٔف ويًّؾ بف ، وإن خٚفٍف مـ خٚفٍف ، ـام ؿٚل تًٚػ: وؾٓؿ مًْك ذفؽ: أن يْتٓل 

 ، وؿقفف تًٚػ: [3]إظراف: ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ﴿

ؾًذ مـ ٕهح ٍٕسف أن يًرض ـؾ ادسٚئؾ اخلالؾٜٔ ظذ مٚ يف  [52]افًُْبقت: ﴾ې   ې

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب   ﴿سْٜ ، ويسِؿ حلُّٓٚ ، ؿٚل ربْٚ جؾ وظال: افُتٚب واف
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ۈ  ﴿ ، وؿٚل تًٚػ: [59]افْسٚء: ﴾ مت  ىت  يت  جث  مث مب  ىب               يب  جت  حت  خت

ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   

 .[65]افْسٚء: ﴾ەئ  ەئ  وئ

دسِؿ أن يتّسؽ بُتٚب اهلل وشْٜ رشقل اهلل وظذ : ؾٚفقاجٛ ظذ ا   قال الشقخ مؼبل

[7]إٕبٔٚء: ﴾  ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ             ہ    ھ ﴿افًٚمل أن يسٖل ظـ افدفٔؾ 
 (1).  

: ؾْهٔحتل فىِبٜ افًِؿ أٓ يٌسوا بَقل ؾالن وٓ ؾالن ، وأٓ   وقال صقخـا مؼبل

ذ مـ ؿٚل: ٓ يهِح آخر هذه إمٜ إٓ مٚ حيتُّقا إٓ بُتٚب اهلل وشْٜ رشقفف ، ورمحٜ اهلل ظ

ًٔٚ بًدم افتًهٛ وافتَِٔد ، شقاًء (2)أصِح أوهلٚ ًٓ ومجٔع ادسِّغ ثٕٚ  ، ؾٖٕهح ٍٕز أو

إياكم والظن فنن »بّذهٛ أو ؿقل ممـ يَقل مـ افًِامء إجالء أو إػ رأيف وطْف ، ؿٚل افْبل: 

 رواه مسِؿ.  شاحلديث الظن أكذب

رض احلرمغ ، ؾْٕ٘ٚ مٚ أمرٕٚ ذهذا ، بؾ ظِْٔٚ أن ٕتًهٛ فِحؼ ، ؾ٘ن ٕبْٔٚ : إٔف يف أأو بؼول

ترـْٚ ظذ ادحجٜ افبٔوٚء فِٔٓٚ ـْٓٚرهٚ ٓ يزيغ ظْٓٚ إٓ هٚفؽ ، ـام يف حديٞ افًربٚض ملسو هيلع هللا ىلص 

 واحلّد هلل. (937افسِسِٜ افهحٔحٜ )يف ـام ذـره افنٔخ إفبٚين بـ شٚريٜ 

                                                           

 . 329صـ إجٚبٜ افسٚئؾإير:  (1)

 . 6حُؿ افتهقير صـإير:  (2)
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 فصل: تصويض سوات األصواح مً الكبائض

افتهقير يف افثٔٚب واحلٔىٚن و احلجر :افُبٚئر يف ـتٚب   قال اإلمام الذهبي

ع أو ظجغ أو حديد أو ٕحٚس أو صقف أو ؽر وافدراهؿ وشٚئر إصٔٚء شقاًء ـٕٚٝ مـ صّ

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴿ؿٚل تًٚػ:  -ثؿ شٚق أيٜ-ذفؽ وإمر ب٘تالؾٓٚ...

 . اهـ[57]إحزاب: ﴾  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک

  -رمحٓام اهلل-: هؿ افذيـ يهًْقن افهقر ، ـام َٕؾ افبٌقي ظْف وابـ ـثر قال ظؽرمة

: اختٍِقا ؾٔؿ ٕزفٝ أيٜ ظذ ثالثٜ أؿقال ، ومْٓٚ ادسر زاديف   وقال ابن اجلوزي

: وصٍف بام هق مْزه ظْف (1)شأذى اهلل»ؿقل ظُرمٜ ، أهنٚ ٕزفٝ يف ادهقريـ ، وؿٚل مًْك 

 وظهٕٔٚف... 

 .﴾ژ  ڑ  ڑ   ک ودٚ ـٚن تهقير ذوات إرواح مًهٜٔ ، ؿٚل تًٚػ إٔف: ﴿

 فًذاب إفٔؿ. اهـ: جزاء فف ظذ أذاه أن يٗذى بٚ قال السعدي 

ظدة أحٚديٞ منٓقرة ظذ حتريؿ  281افُبٚئر صـيف ـتٚبف    ثم شاق اإلمام الذهبي

 تهقير ذوات إرواح. 

                                                           

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   : ﴿افقاجٛ اإليامن بذفؽ ظذ طٚهره وٓ يِزم مـ أذيٜ ربْٚ شبحٕٚف وصقل رضر إفٔف ، ؿٚل تًٚػ (1)

 [. 176]آل ظّران: ﴾ڃ
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افتهقير حتٝ ظْقان  حُؿ تهقير ذوات إرواحيف رشٚفتف  وذكر صقخـا مؼبل

ظـق من  خيرجملسو هيلع هللا ىلص: »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل   حديٞ أيب هريرة  29ـبرة مـ افُبٚئر صـ

الـار يوم الؼقامة له ظقـان تبنان وأذكان تسؿعان ولسان يـطق، يؼول: إين وكؾت بثالثٍة، بؽل 

 .(1)شجبار ظـقد، وبؽل من دظا مع اهلل إهًلا آخر وبادصورين

مًْك افُبرة ؾَٚل: مـ ارتُٛ  8افُبٚئر صـيف أول ـتٚبف   وؿد بغ اإلمٚم افذهبل

ؾٔف حد يف افدٕٔٚ ـٚفَتؾ وافزٕٚ وافنؿٜ أو جٚء ؾٔف وظٔد يف أخرة مـ  صٔئًٚ مـ هذه افًيٚئؿ ممٚ

ؾٕ٘ف ـبرة ، وٓ بد مـ افتسِٔؿ  ملسو هيلع هللا ىلصظذاب أو ؽوٛ أو هتديد أو فًـ ؾٚظِف ظذ فسٚن ٕبْٔٚ محّد 

 إػ أن بًض افُبٚئر أـز مـ بًض. اهـ

يف  ثّٔغ ؿد اتٍؼ افًِامء ظذ حتريؿ تهقير ذوات إرواح ، ذـر ذفؽ افنٔخ ابـ ظ

 .289ذحف ظذ ـتٚب افُبٚئر صـ

وإٕام يدور آختالف يف هذه ادسٖفٜ حقل آشتثْٚءات افتل ٓ يٗيدهٚ افدفٔؾ ؾِذفؽ 

ٚ هلذه افنبٓٚت ، ؾجِّٜ آشتثْٚءات ادنتبٓٚت ؾٔام يع:  ًٍ  جًِْٚ هذه افرشٚفٜ ، ـن

 شؿ بٚٔفٜ.مـ افًِامء مـ يٍرق بغ افهقرة افتل ترشؿ بٚفٔد وافتل تر -1

 مْٓؿ مـ يٍرق بغ افهقرة افتل هلٚ طؾ وافتل فٔس هلٚ طؾ.  -2

 مْٓؿ مـ يٍرق بغ افهقرة ادتحرـٜ وؽر ادتحرـٜ. -3

                                                           

 . أخرجف افسمذي وؿٚل: هذا احلديٞ حسـ صحٔح ؽريٛ( 1)
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 مْٓؿ مـ يٍرق بغ افهقرة ادّتْٜٓ وؽر ممتْٜٓ.  -4 

 مْٓؿ مـ أجٚز صقر ذوات إرواح ٕجؾ افتًِٔؿ وافدظقة. -5

ؾٓذا مستثْك بٚفدفٔؾ إذا ـٚن مـ -فًِبٜ إضٍٚل  مْٓؿ مـ أجٚز افهقرة إذا ـٕٚٝ -6

 .-أيت ؿىـ وخرق حلديٞ ظٚئنٜ 

وافهحٔح يف ـؾ هذه احلٚٓت أن تهقير ذوات إرواح حرام بال اشتثْٚء ، وشٖٔيت 

ؾٓذه آشتثْٚءات ٓ تزئ أحًدا مـ اإلثؿ ادذـقر يف  -إن صٚء اهلل تًٚػ-تٍهٔؾ ذفؽ 

 إحٚديٞ افهحٔحٜ. 

: مدار افسْٜ ظذ أربًٜ أحٚديٞ ، مْٓٚ ، حديٞ ًٕامن  قال أبو داود: 

احلالل بني واحلرام بني، وبقـفام أمور »يَقل: ملسو هيلع هللا ىلص إٔف ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل  بـ بنر 

مشتبفات ٓ يعؾؿفا كثر من الـاس، فؿن اتؼى ادشتبفات اشتزأ لديـه وظرضه، ومن وقع يف 

م كراٍع يرظى حول احلؿى يوصك أن يرتع فقه، أٓ وإن لؽل مؾك محًى الشبفات وقع يف احلرا

أٓ إن محى اهلل يف أرضه حمارمه، أٓ وإن يف اجلسد مضغة إذا صؾحت صؾح اجلسد كؾه وإذا 

 (.107( و مسِؿ )52رواه افبخٚري ) شفسدت فسد اجلسد كؾه، أٓ وهي الؼؾب

: مًْك احلديٞ: أن غ افْقويذحف ظذ أربًيف     قال الشقخ صالح آل الشقخ

مٚ اتوح حُّف مـ احلالل ؾٓق حالل ومٚ اتوح حُّف مـ احلرام ، ؾٓق حرام ومٚ ٓ يتوح 

 حُّف ؾٓق منتبف. اهـ

هل: افتل ٓ يتّٔز أحد افنٔئغ مـ أخر دٚ بْٔٓام مـ افتنٚبف. اهـ  شمشتبه»مًْك 

 . مٍردات أفٍٚظ افَرآن فألصٍٓٚين



 فصل: تصويس ذوات األزواح مً الكبائس
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ؾّـ تقؿػ ظـ احلالل ادنتبف أو ظـ  شى الشبفات فؼد اشتزأ لديـهمن اتؼ»ؾٍل ؿقفف: 

 احلرام ادنتبف ؾَد اشتزأ فِديـ.

ؾّـ أؿدم ظذ إمقر ادنتبٓٚت ؾٕ٘ف ؿد يقؿع ؾٔف ، ؿد يتُِؿ ؾٔف بٖٕف ؿِٔؾ  شوظرضه»ؿقفف: 

 افديٕٜٚ ٕٕف مل يستزأ فًروف.

 ظروف.يف هذا حٞ ظذ أن ادرء ٓ يٖيت مٚ يًٚب ظِٔف يف 

 ًشأهٞ: ٓى ٙكاي: ٓ٘ ال ٙذسٜ فٔ٘ ًعزٗس؟

: ٓ هق ؽر مًذور ، ٕٕف جيٛ ظِٔف أن يتقؿػ حتك يتبغ فف حُؿ هذه ادسٖفٜ ؾٓق اجلواب

 .شفؼد اشتزأ لديـهملسو هيلع هللا ىلص: »مُِػ ، ٓ يًّؾ ظّاًل إٓ بٖمر مـ افؼع ، ؾِٓذا ؿٚل 

ٚ: احلرام افذي هق ؾنت بتٍسريـ أحده شفؿن وقع يف الشبفات وقع يف احلرام»ؿقفف: 

أحد اجلٕٚبغ افذي افنبٓٚت ؾٔٓام ، ٕن جٕٚٛ حالل وجٕٚٛ حرام ، ؾّـ وؿع يف افنبٓٚت 

 وؿع يف احلرام افذي هق أحد اجلٓتغ.

: يف أن مـ ؿٚرب احلّك ، مـ ؿٚرب ادحٚرم ، ؾٕ٘ف يقصؽ أن ففذا احلديث واضح الدٓلة

 يَع يف ادحرم مـ جراء تسٚهِف.

فٜ ؾٔٓٚ خالف بغ أهؾ افًِؿ ، ؾتُقن ادسٖفٜ حْٔئٍذ مـ حٔٞ افدفٔؾ أمٚ إذا ـٕٚٝ ادسٚ

منتبٜٓ ، ؾٍل مثؾ هذه ادسٖفٜ ، ظذ ادسِؿ إخذ بٚفَٔغ ، ؾٚخلروج ظـ اخلالف بٕٚخذ 

 بٕٚحقط  ، وهُذا يُقن اشتزأ فِديـ.
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 إن اهلل حرم األصقاء فال»ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن افْبل   أخرج  افدارؿىْل ظـ أيب ثًِبٜ اخلنْل 

احلديٞ ، ؾتبغ مـ حديٞ افًْامن أن اهلل جًؾ احلالل بغ ، رمحٜ بْٚ وبغ فْٚ  ش...تـتفؽوها

احلرام ، وأمرٕٚ بٚٓبتًٚد ظْف ، ثؿ ووح فْٚ أن بغ هذيـ إمريـ أمقر ٓ يىِع ظِٔٓٚ ـثر مـ 

افْٚس ، ؾّـ جيتْٛ هذه إمقر ادنتبٜٓ ويتبع احلالل افبغ ، خٚصٜ ؾٔام اشتنُؾ ظِٔف مـ 

 ادسٚئؾ افدئْٜ ويتحرى افهقاب ، ؾَد ؿٚم بٚفقاجٛ وحٍظ ديْف. 

 ؾٖٕهح افَٚرئ أن يتَل افنبٓٚت متسُٚ ذهذيـ احلديثغ. 
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 فصـل: أرلة حتضيه تصويض سوات األصواح وأىَا مً الكبائض

 (: ؿٚل أصحٚبْٚ وؽرهؿ مـ افًِامء ،2104) ذح مسِؿيف   قال اإلمام الـووي

تهقير صقرة احلٔقان حرام صديد افتحريؿ ، وهق مـ افُبٚئر ، ٕٕف متقظد ظِٔف ذهذا افقظٔد 

 افنديد ادذـقر يف إحٚديٞ. اهـ

أيًوٚ أن افبخٚريوهق ظْد  ومـ هذه إحٚديٞ مٚ جٚء ظـ ظبد اهلل بـ مسًقد 

 هلل بـ ظبٚس  ، وجٚء ظـ ظبد اشأصد الـاس ظذاًبا يوم الؼقامة ادصورون»ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص افْبل 

 رواه مسِؿ. شكل مصور يف الـار»ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل 

فًـ ادهقر ، رواه ملسو هيلع هللا ىلص   أن افْبل وادهقر مًِقن ، ـام يف حديٞ أيب جحٍٜٔ 

( ، ومًِقم أن افًِْٜ هل افبًد وافىرد مـ رمحٜ اهلل تًٚػ ومـ يتحّؾ 5962افبخٚري )

 هذا؟!.

 ٓ يُقن إٓ ظذ ـبرة. وهذا يدل ظذ إٔف مـ ـبٚئر افذٕقب ، ٕن افًِـ

الذين »ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص وظذ صدة بٌوف ظْد اهلل ، أن افْبل  -أيًوٚ–وممٚ يدل ظذ إٔف ـبرة 

متٍؼ ظِٔف ظـ ظبد اهلل بـ  شيصـعون الصور، يعذبون يوم الؼقامة يؼال هلم: أحقوا ما خؾؼتم

 .(1) ظّر 

                                                           

 . (7558( ومسِؿ )5951افبخٚري ) (1)
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قامة، له ظقـان يبن خيرج ظـق من الـار يوم الؼ »ملسو هيلع هللا ىلص: ؿٚل رشقل اهلل  ظـ أيب هريرة  

هبام، وأذكان يسؿع هبام، ولسان يـطق به، فقؼول: إين وكؾت بثالثة بؽل جبار ظـقد، وبؽل من 

 .(1)شدظا مع اهلل إهًلا آخر، وادصورين

ذهذا احلديٞ ظذ أن تهقير ذوات آرواح يًد مـ افُبٚئر ـام يف  اشتدل افنٔخ مَبؾ 

 . ذحف أحُٚم افتهقير

(: ؿٚل: حدثْٚ ظبٔد اهلل بـ 5541)  بٚب افرشؿ وافًِؿ يف افهقر   م البخاريوبّوب اإلما

ره أن تًِؿ افهقرة ، وؿٚل ابـ ظّر  مقشك ظـ حْيِٜ ظـ شٚمل ظـ ابـ ظّر  هنك  إٔفـ 

 أن ترضب. تٚبًف ؿتٔبٜ ، ؿٚل حدثْٚ افًَْزي ظـ حْيِٜ وؿٚل: ترضب ، افهقرة. اهـ ملسو هيلع هللا ىلصافْبل 

حٔحٜ افكحيٜ يًِؿ أن تهقير ذوات إرواح حرام ، يًذب ؾبًد ذـر هذه افْهقص افه

ؾٚظِف يقم افَٔٚمٜ وظذابف مـ أصد إٔقاع ظذاب اهلل ، ؾٔىرد مـ رمحتف ويُِػ بام ٓ يىٔؼ ، ؾام 

 (2)ؾٓق ظذ افتحريؿ حتك تٖيت دٓفٜ ظْف ظذ إٔف أراد بف ؽر افتحريؿملسو هيلع هللا ىلص هنك ظْف افرشقل 

ٓٚ بقجف مـ افقجقه ، ؾّـ اشتثْك صًٔئٚ مـ هذه وـؾ هذه إحٚديٞ ظٚمٜ ٓ اشتثْٚء ؾٔ

 إحٚديٞ ، ؾٕ٘ف مىٚفٛ بٚفدفٔؾ ، ؾ٘ن افًزة بٚفدفٔؾ!!.

                                                           

 . ف افسمذي بسْد صحٔحأخرج( 1)

 .217افرشٚفٜ ، صـإير: ـالم آمٚم افنٚؾًل  يف ـتٚبف  (2)
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ظذ تبٔٚن مٚ ملسو هيلع هللا ىلص ؾِام ترتٛ ظذ تهقير ذوات إرواح هذا افًذاب افنديد ، حرص افْبل 

ظْد  يْجل أمتف مـ هذا افًذاب إفٔؿ ، ؾْٓٚهؿ ظـ صْع افهقرة ـام يف حديٞ جٚبر 

 هنك ظـ افهقر يف افبٔٝ ويْٓك افرجؾ أن يهْع ذفؽ.ملسو هيلع هللا ىلص افْبل أمحد أن 

 (: ؾهًْتف حرام بُؾ حٚل. اهـ2104) ذح مسِؿيف   قال اإلمام الـووي
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 فٌا ٓ٘ اه٘اجب عوٟ املشوٍ إرا ٗجذ ص٘سٝ؟ 

 فصل: الواجب على املغله إسا وجز صوصة

بىّس أو هتؽ ، أو ؽر ذفؽ ممٚ يٗدي إػ زواهلٚ ،  ؾًذ ادسِؿ إذا وجد صقرة أن يتٍِٓٚ إمٚ

ٕيب اهلٔٚج إشدي: أٓ أبًثؽ ظذ مٚ بًثْل ظِٔف  افدفٔؾ ظذ ذفؽ مٚ ؿٚفف ظع بـ أيب ضٚفٛ 

 (. 696رواه مسِؿ ) شأن ٓ تدع صورًة إٓ ضؿستفا، وٓ قًزا مرشًفا إٓ شويته»: ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

هذا احلديٞ: ؾًذ هذا افقاجٛ  ذـربًد  افُبٚئريف ذحف ظذ   قال الشقخ العثقؿني

 ظذ مـ صٚهد صقرة محرمٜ أن يىّسٓٚ. اهـ

: ٓ جيقز بَٚء هذه حُؿ افتهقيريف ذحف ظذ   قال الشقخ ابن بازوذهذا ادًْك 

 اهـ .افتهٚوير ظذ حٚهلٚ ، بؾ جيٛ ؿىع رأشٓٚ أو ضّسٓٚ

يف  ويٗيد هذا مٚ جٚء ظـ ظٚئنٜ  ؾٓذا احلديٞ ظٚم يف ـؾ صقرة ومٚ اشتثْك صٔئًٚ ،

وإٔٚ مستسة بَراٍم ؾٔف صقرة ؾتِقن وجٓف ثؿ تْٚول افسس ،  ملسو هيلع هللا ىلصافهحٔحغ ؿٚفٝ: دخؾ افْبل 

 .شإن أصد افْٚس ظذاًبٚ يقم افَٔٚمٜ افذيـ ينبٓقن بخِؼ اهلل : »ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل  ثؿؾٓتُف ، 

ؿقفف: هق شس ؾٔف َٕش ،  شلؼراما»(: 2/207) ؾتحفيف   قال اإلمام ابن رجب

 أي: ٕزظف. اهـ شففتؽه»

أي: ؿىًف واتِػ افهقرة  شهتؽه»(: 2107) ذح مسِؿيف   وقال اإلمام الـووي 

 افتل ؾٔٓٚ. اهـ



 فصل: الواجب على املطله إذا وجد صوزة
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يستدل ذهذا احلديٞ فتٌٔر ادُْر  :(2107)ذح مسِؿيف   وقال اإلمام الـووي

 اهـ .بٚفٔد وهتؽ افهقرة ادحرمٜ ، وافٌوٛ ظْد رؤيٜ ادُْر.. إػ آخر مٚ ؿٚل

واجلسؿ ،  ؾًذ هذا ، ؾّـ وجد صقرة محرمٜ ؾٔجٛ ظِٔف إزافتٓٚ ، وأمٚ ووع خط بغ افرؿبٜ

 .(1)بٖن هذا ٓ يٌر افهقرة ظام ظِٔف ؾٖؾٚد افنٔخ ابـ افًثّٔغ 

ؾٚفهقرة بٚؿٜٔ ـام   ،وـذفؽ مـ ووع ظذ افهقرة ؽىًٚء ـٚفَامش وٕحقه ؾٕ٘ف ٓ ُيًد صًٔئٚ

 .خْٚ أؾٚدٕٚ بف شامحٜ وافدٕٚ وصٔ

 

             

 

                                                           

 .418ؾتٚوى افًَٔدة ، صــام يف  (1)
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 ثٍ ٓى ِٓان سبب يف حتشٍٙ تص٘ٙش رٗات األسٗاح؟ 

 فصل: لتحضيه تصويض سوات األصواح علتاٌ

 . : ادوٚهٚة خلِؼ اهلل األوىل

 : أهنٚ ذريًٜ إػ افؼك بٚهلل. الثاكقة

 ؿٚؤٜ بتحريؿ تهقير ذوات إرواح. هٚتغ افًِتغومًِقم أن ظِٜ واحدة مـ 

وإٔٚ مستسة بَراٍم ؾٔف صقرة ، ؾتِقن ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚفٝ: دخؾ ظّع رشقل اهلل  ظـ ظٚئنٜ

إن من أصد الـاس ظذاًبا يوم الؼقامة، الذين يشبفون »وجٓف ، ثؿ تْٚول افسس ؾٓتُف ، ثؿ ؿٚل: 

يا ظائشة، أصد الـاس ظذاًبا ظـد اهلل يوم »ؿٚل هلٚ: ملسو هيلع هللا ىلص  ، وجٚء أيًوٚ أن افْبل (1)شبخؾق اهلل

 (2)شون بخؾق اهللالؼقامة الذين يضاه

افًِٜ وهل ادوٚهٚة بخِؼ اهلل ، ٕن اهلل تًٚػ فف اخلِؼ وإمر ، وهق ملسو هيلع هللا ىلص ؾَد ذـر افْبل 

خٚفؼ ـؾ رء وهق افذي صقر مجٔع ادخِقؿٚت ، وجًؾ ؾٔٓٚ إرواح افتل حتهؾ ذهٚ احلٔٚة 

ہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ﮲  ﮳   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ﴿ :ـام ؿٚل تًٚػ

﮾   ﮴ ﮼     ﮽      ﮿  ﯀  ﯁       ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ 

 .[9-7]افسجدة: ﴾     

                                                           

 . (1667( ومسِؿ )5954رواه افبخٚري ) (1)

 . (2107أخرجف مسِؿ )( 2)
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ن ؾٔف موٚهٚة خلِؼ اهلل تًٚػ: (2104)  وقال اإلمام الـووي ؾ حٚل ،ٕ  تف حرام ُب ـ  .ؾهًْ  اه

ؿٚل: دخؾ داًرا بٚدديْٜ ؾرأى أظالهٚ  ظـ أيب هريرة  (1)افهحٔحغوجٚء يف 

ومن أطؾم ممن ذهب خيؾق كخؾؼي، »يَقل: ملسو هيلع هللا ىلص ًّٝ رشقل اهلل مهقًرا يهقر ؿٚل: ش

 . (2)احلديٞ شفؾقخؾؼوا حبة، ولقخؾؼوا ذرة

ومن أطؾم ممن ملسو هيلع هللا ىلص: »ظذ ذح احلديٞ يف ؿقفف  افُبٚئر يف   قال الشقخ ابن ظثقؿني

 أي: مـ أطِؿ افيٚدغ ، يًْل: ٓ أحد أطِؿ مْف. اهـ شذهب خيؾق

 (: وأصؾ افيِؿ هق اجلقر وجمٚوزة احلد. اهـ3/161) افْٓٚيٜيف  قال ابن األثر

 . [21]افنقرى: ﴾ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ؿٚل تًٚػ: ﴿

أي: أهنؿ ٓ يستىًٔقن ، ؾ٘ذا اإلٕسٚن ٓ  شفؾقخؾؼوا حبة، ولقخؾؼوا ذرةملسو هيلع هللا ىلص: »وؿقفف 

 يستىٔع أن خيِؼ حبٜ وهق مثؾ يف افَِٜ ، ؾام ؾقؿٓٚ مـ بٚب أظيؿ وأوػ.

: ومًْٚه: ؾِٔخَِقا ذرة ؾٔٓٚ روح تتكف بٍْسٓٚ ـٓذه ذح مسِؿيف  قال الـووي

افذرة هل خِؼ اهلل تًٚػ وـذفؽ ؾِٔخَِقا حبٜ حْىٜ أو صًر أي فٔخَِقا حبٜ ؾٔٓٚ ضًؿ 

 تٗـؾ وتزرع وتْبٝ.. وهذا أمر تًجٔز. اهـ

                                                           

 . (2111( ومسِؿ )5953رواه افبخٚري ) (1)

 . 432ؾتح ادجٔد صـإير: ( 2)
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: حتداهؿ اهلل شفؾقخؾؼوا ذرة أو لقخؾؼوا صعرة»يف ؿقفف:  لشقخ ابن ظثقؿنيا لوقا 

ام ؾٔف روح ، وهق مـ أصٌر ادخِقؿٚت وهق افذر ، وبام ٓ روح ؾٔف وهق افنًرة ، بٖمريـ ، ب

بٚب  افؼح ادّتعاهـ مـ  .ؾٓؿ ٓ يَدرون ظذ هذا وفق اجتًّقا مـ آدم إػ يقم افَٔٚمٜ

 (.2/91افتهقير )

ؾٚدهقر دٚ صّقر افهقرة ظذ صُؾ مٚ خَِف اهلل تًٚػ ، مـ إٕسٚن وذهّٜٔ صٚر موٚهًٔٚ 

ِّػ أن يٍْخ ؾٔٓٚ افروح وفٔس بْٚؾخخلِ  .(1) ؼ اهلل ، ؾهٚر مٚ صقره ظذاًبٚ فف يقم افَٔٚمٜ وـ

من صور صورة يف »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن افْبل ممٚ يدل ظذ هذا حديٞ ظبد اهلل بـ ظبٚس  

 . (2)متٍؼ ظِٔف شالدكقا، ُكؾف يوم الؼقامة أن يـػخ فقفا الروح ولقس بـافخ

: إٔف يُِػ يقم افَٔٚمٜ ويِزم ظذ أن يٍْخ 29افُبٚئر صـيف   قال الشقخ ابن ظثقؿني

 -وهق مستحٔؾ-ومـ ادًِقم إٔف إذا ـٚن فٔس بْٚؾخ  شولقس بـافخ»: ملسو هيلع هللا ىلصوؿقفف  ر.افروح ؾٔام صق

ؾٕ٘ف يستحٔؾ أن يرؾع ظْف افًذاب إٓ أن ينٚء اهلل ، وؿد دل افُتٚب وافسْٜ ظذ أن خِؼ مجٔع 

افتل ٓ ينٚرـف ؾٔف  -تبٚرك وتًٚػ-هل مـ خهٚئص افرب  ققإصٔٚء وإجيٚد احلٔٚة يف ـؾ خمِ

ک  ک     ک    گ        گ    ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          ک﴿ :أحد ممٚ ٓ ينؽ ؾٔف مسِؿ ، ؿٚل تًٚػ

ەئ    ى  ى   ائ   ائ ۉ  ې  ې  ې   ې﴿ ، وؿٚل تًٚػ [6]آل ظّران: ﴾گ        گ

 . اهـ[22]احلؼ:﴾    ۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ

                                                           

 . 432ؾتح ادجٔد صـ :إير (1)

 . (2110( ومسِؿ )2225رواه افبخٚري ) (2)
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: ادوٚهٚة ٓ ينسط ؾٔٓٚ افَهد ، وهذا هق ه ادسٖفٜ ، ؾّتك  قال الشقخ ابن ظثقؿني

ًٕٚ فبس فبًسٚ خيتص بٚفٍُٚر ثؿ ؿٚل: إٔٚ ٓ  حهِٝ ادوٚهٚة ثبٝ حُّٓٚ ، وهلذا فق أن إٕسٚ

أحًدا تنبف أؿهد افتنبف ذهؿ ، َٕقل: افتنبف مْؽ ذهؿ حٚصؾ أردتف أم مل ترده ، وـذفؽ فق أن 

بٚمرأة يف فبٚشٓٚ أو يف صًرهٚ أو مٚ أصبف ذفؽ وؿٚل: مٚ أردت افتنبف ، ؿِْٚ فف: ؿد حهؾ 

 (.2/259) يفمجقع ؾتٚوافتنبف ، شقاء أردتف أم مل ترده. اهـ مـ 

ملسو هيلع هللا ىلص أهنٚ ذـرت فرشقل اهلل  وأمٚ ـقهنٚ ذريًٜ إػ افؼك بٚهلل ، مٚ جٚء ظـ أم شِّٜ 

َٚل هلٚ: مٚريف ، ؾذـرت فف مٚ رأت ؾٔٓٚ مـ افهقر ؾَٚل رشقل اهلل ٜ رأهتٚ بٖرض احلبنٜ يسـْٔ

بـوا ظذ قزه مسجًدا  أولئك قوم إذا مات فقفم العبد الصالح، أو الرجل الصالحملسو هيلع هللا ىلص : »

 .(1)متٍؼ ظِٔف شوصوروا فقه تؾك الصور، أولئك رشار اخلؾق ظـد اهلل

ر ذوات إرواح ، أهنٚ ظبدت اشتدل افنٔخ مَبؾ ذهذا احلديٞ ظذ أن افًِٜ يف حتريؿ صق

 . (2) مـ ؽر اهلل

يف هذا احلديٞ: حتريؿ افتهقير وإٔف مـ شْـ   قال الشقخ محود بن ظبد اهلل التوجيري

 .(3)افْهٚرى وأن ادهقريـ مـ هذه إمٜ متنبٓقن ذهؿ

                                                           

 . (4920رواه افبخٚري ) (1)

 . 32حُؿ افتهقير صـ إير: (2)

 . رشٚفٜ إظالن افُْر ظذ ادٍتقٕغ بٚفتهقير إير: (3)
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ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ   ﴿يف ؿقفف تًٚػ:  ويف حديٞ ظبد اهلل بـ ظبٚس  

مـ ؿقم ٕقح ، ؾِام غ ؿٚل: هذه أشامء رجٚل صٚحل [23]ٕقح: ﴾ ۓ ھ  ے  ے  ۓ  

ٕهبقا إػ جمٚفسٓؿ افتل ـٕٚقا جيِسقن إٔهًٚبٚ وشّقهٚ أهُِقا أوحك افنٔىٚن إػ ؿقمٓؿ أن 

 .(1)ؾًبدت  ،بٖشامئٓؿ ، ؾًٍِقا ؾِؿ تًبد حتك إذا هِؽ أوفئؽ وتْسخ افًِؿ

ٕ٘ف مـ وّـ إدفٜ افُثرة ، وهذا اختٍِقا يف صحٜ هذا إثر ؾ وإن ـٚن أهؾ افًِؿ ؿد

.(2)افبخٚرياحلديٞ أخرجف 

 أي: تٌر. اهـ شتـسخ»(: ؿقفف: 4920) افٍتحيف   قال احلافظ

 .(3) ر ، ٕن افهقر ـٕٚٝ تًبد مـ دون اهللق: إٕام ظيّٝ ظَقبٜ ادهقال اخلطايب 

ؾ٘ذا حرم افرب تًٚػ  :(3/147)إظالم ادقؿًغيف   ويميد هذا ما قاله الشقخ ابن الؼقم

ٚ أن يَرب  ًً ٚ فتحريّف وتثبٔتًٚ فف ، ومْ ًَ ْع مْٓٚ حتَٔ صٔئٚ ، وفف ضرق ووشٚئؾ تٍيض إفٔف ، ؾٕ٘ف حيرمٓٚ وّي

ؿًوٚ. اهـ ًوٚ ، أي: مْٚ ٚ فِتحريؿ. َٕ ًو ٜ إفٔف فُٚن ذفؽ َٕ  محٚه وفق أبٚح افقشٚئؾ وافذرائع ادٍؤ

إرواح يٗدي إػ افٌِق يف افهٚحلغ  : أن تهقير ذواتفخالصة هذا الػصل ظـد التلمل

وأن ذفؽ ذريًٜ إػ افؼك بٚهلل ، وفذفؽ حرمف اهلل تًٚػ ، وإن مل ُتًبد ؾ٘ن ادهقريـ يف هذه 

                                                           

 . (1667( ومسِؿ )5954رواه افبخٚري ) (1)

 .  بٚفتهقيررشٚفٜ إظالن افُْر ظذ ادٍتقٕغ إير: (2)

 (. 5606)افٍتحإير:  (3)
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فًِٜ يف حتريؿ ا ؾال خيٍك ظِْٔٚ أن (1) شفؿن تشبه بؼوم ففو مـفم»إمٜ متنبٓقن بٚفْهٚرى 

 تهقير ذوات إرواح هل ادوٚهٚة خلِؼ اهلل تًٚػ.

 

             

 

                                                           

 . (2/50ظْد أمحد ) ـام يف حديٞ ابـ ظّر (1)
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 احملضمة: املضار بالصوصة فصل

ؾَٚل: إين رجؾ أصقر هذه افهقر ؾٔٓٚ ، ؾَٚل فف: ادن مْل ،  جٚء رجؾ إػ ابـ ظبٚس 

ؾدٕٚ مْف ، ثؿ ؿٚل: ادن مْل ؾدٕٚ حتك ووع يده ظذ رأشف ، ؾَٚل: إٔبئؽ بام شًّٝ مـ رشقل 

رها كػًسا كل مصور يف الـار جيعل له بؽل صورة صو»يَقل: ملسو هيلع هللا ىلص  ، شًّٝ رشقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

أخرجف مسِؿ  شفتعذبه يف جفـم، وقال: إن كـت ٓ بد فاظاًل، فاصـع الشجر، وما ٓ كػس له

  (1)( ، ويف افهحٔحغ2110)

 ـْٝ ظْد ابـ ظبٚس : ظـ شًٔد بـ أيب احلسـ ، ؿٚل فِبخٚريافٍِظ 

ه إذ أتٚه رجؾ ؾَٚل: يٚ ابـ ظبٚس إين إٕسٚن إٕام مًٔنتل مـ صًْٜ يدي وإين أصْع هذ 

من صور »يَقل: شًّتف  ملسو هيلع هللا ىلصافتهٚوير ، ؾَٚل ابـ ظبٚس: أحدثؽ مٚ شًّٝ ظـ رشقل اهلل 

صورة، فنن اهلل معذبه حتى يـػخ فقفا الروح، ولقس بـافخ فقفا أبًدا فربا الرجل ربوة صديدة، 

واصػّر وجه، فؼال وحيك، إن أبقت إٓ أن تصـع، فعؾقك هبذا الشجر، كل يشء لقس فقه 

 . شروح

                                                           

 (. 2110( ومسِؿ )2225افبخٚري ) (1)
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 ٍ أقشاَ اهص٘س؟ًشأهٞ: ك

 : الصورة تـؼسم إىل قسؿني

 مجع اجلّٓقر ظذ جقازه ـام أؾٚد ذفؽ افنٔخ ابـ ظثّٔغ أ: وصورة ٓ روح فقفا -1

 مثؾ: إصجٚر وافنّس وافبحٚر ومٚ صٚبف ذفؽ. 280افُبٚئر صـيف ذحف ظذ 

 جٚء ظـ أيب وادراد بٚفهقرة ادحرمٜ هل افهقرة افتل ؾٔٓٚ روح ، ـام صورة فقفا روح: -2

أتاين جزيل، »ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص ( وأصحٚب افسْـ ، أن افْبل 2806ظْد افسمذي ) هريرة 

فؼال: إين كـت أتقتك البارحة فؾم يؿـعـي أن أكون دخؾت ظؾقك البقت الذي كـت فقه إٓ أكه 

وكان يف  -أي: صور-كان يف باب البقت متثال الرجال، وكان يف البقت قراُم شٍس فقه متاثقل

ت كؾب، فؿر برأس التؿثال الذي بالباب فؾقؼطع، فؾقصر كفقئة الشجرة، وُمر بالسس البق

  ،ملسو هيلع هللا ىلصؾًٍؾ رشقل اهلل  شوضآن، وُمر بالؽؾب فقخرجتفؾقؼطع وجيعل مـه وشادتني، مـتبذتني 

  (1)وـٚن ذفؽ افُِٛ جرًوا فِحسـ ، أو احلسغ حتٝ ٕوٍد فف ، ؾٖمر بف ؾٖخرج.

(: ؾٔف إصٚرة إػ أن افهقرة إذا 356) ِٜ افهحٔحٜافسِسيف   ذكر الشقخ األلباين

 ، ؾٕ٘ف فق شكفقئة الشجرة»ـٕٚٝ مـ اجلامدات ؾٓل جٚئزة ، وٓ متْع مـ دخقل ادالئُٜ ، فَقفف: 

بتٌٔرهٚ إػ صقرة ـٚن تهقير افنجر حراًمٚ ـتهقير ذوات إرواح ، مل يٖمر جزيؾ 

 صجرة ، وهذا طٚهر.

                                                           

 . (1346بًد حديٞ ) صحٔح ادسْدـام يف  صححف افنٔخ مَبؾ ( 1)
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ْٝ ٓ بد ؾٚظاًل ؾٚصْع افنجرة ومٚ ٓ ٍٕس فف. وإن ـ ويٗيده حديٞ ابـ ظبٚس  

 (. اهـ 1/308رواه مسِؿ ، وأمحد )

ملسو هيلع هللا ىلص جٚء ؾسِؿ ظذ افْبل  : أن جزيؾ ظْد أمحد  وجٚء أيًوٚ ظـ أيب هريرة 

متاثقل، فاقطعوا رؤوشفا،  هإن يف البقت شًسا يف احلائط فق» ، ؾَٚل: شادخل»ؾًرف صقتف ؾَٚل: 

 .(1)شضمه، فنكا ٓ كدخل بقًتا فقه متاثقلو، فلفاجعؾوها بساًضا أو وشائد

 ًشأهٞ: مبارا تزاي اهص٘س؟

 ٚ ٓ روح ؾٔف. ـام يف احلديٞ ادتَدم.ممؾهٚرت  ستزال افهقرة بَىع افرأ

إٔف ؿٚل: افهقرة  ٚمقؿقًؾٚ صحٔحً  وممٚ يقوح مراد افهقرة ، مٚ جٚء ظـ ابـ ظبٚس 

 افرأس ، ؾ٘ذا ؿىع ؾال صقرة. 

-47حُؿ افتهقر صـبٚفهحٜ ؾذـر أشٕٚٔدهٚ يف رشٚفتف  َبؾ حُؿ ظِٔف افنٔخ م

 ؾّـ أراد افتٍهٔؾ ؾِرجع إفٔٓٚ. 48

 شإن كـت ٓ بد فاظاًل فاصـع الشجر وما ٓ كػس له»: أي: ابـ ظبٚس -وهق افَٚئؾ 

 ؾٚفراوي فِحديٞ أؾٓؿ بام رواه. 

                                                           

 . (1346بًد حديٞ ) صحٔح ادسْدـام يف  صححف افنٔخ مَبؾ ( 1)
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د بٚفهقرة ادحرمٜ ، : مـ حديثل أيب هريرة وأثر ابـ ظبٚس ، أن ادرافخالصة ما أخذكا

افرأس ؾ٘ذا ؿُّىع افرأس ـٚماًل ٓ يًتزه صقره ، وإٕام يهر ـٓٔئٜ افنجرة ، ومـ ادًِقم أن 

 افذي فٔس فف رأس ٓ يُقن ؾٔف حٔٚة وٓ روح.

ؾٔجٛ ظِْٔٚ أن ٕىّس افرأس ـٚماًل ، شقاء مهقر مـ أمٚم ، أو مـ خِػ ، وإمر افذي 

 ئٍد افقجقب.  يف حديٞ أيب هريرة

 وفٔس جزًءا مْف. ـٚمال : ؿىع افرأس وكستػقد من أثر ابن ظباس

ًٓ بٚحلديٞ ادذـقر  حُؿ افتهقيريف رشٚفتف قال الشقخ ابن باز   أي: -مستد

: ؿىع ؽر افرأس مـ افهقرة ، ـَىع ٕهٍٓٚ إشٍؾ أو ٕحقه ، ٓ حديٞ أيب هريرة 

 ادالئُٜ. اهـ يٍُل وٓ يبٔح اشتًامهلٚ وٓ يزول بف ادٕٚع مـ دخقل

ظـ ضّس ظغ واحدة ، أو  -حٍيٓٚ اهلل- وقد ُشئِؾت الشقخة أم ظبد اهلل بـت الشقخ مؼبل

ضّس ٕهػ افقجف ، ظْد إزافٜ افهقرة ، ؾٖجٚبٝ مٚ يف ادًْك ؿٚئِٜ: إمر جٚء بَىع افرأس 

ء مـ افهقرة وبَل جزٌء ، ؾام زافٝ زـٚماًل ، ؾ٘ذا ضّسٝ ظًْٔٚ واحدة مثاًل ، ؾَد ضّسٝ ج

 (1)ـٚماًل. اهـ  سفهقرة مقجقدة ؾال بد مـ ضّس افرأا

: إذا ؾرق بغ افرأس واجلسد زال ادحذور ، وـذفؽ إذا ؿىع مـ افهقرة قال بعض الػؼفاء

 مٚ ٓ يبَك احلٔقان بًد ذهٚبف ـهدره أو بىْف. 

                                                           

 ًٚمٜ. مـ دروشٓٚ اف (1)
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 إظالن افُْر ظذ ادٍتقٕغ بٚفتهقيريف رشٚفتف   أجاب ظن ذلك الشقخ التوجيري 

يف ؿهٜ جزيؾ دخٚفٍتف  : هذا افَقل فٔس بقء دخٚفٍتف حلديٞ أيب هريرة ؿٚئاًل 

فًّقمٔٚت ـثرة مـ إحٚديٞ افتل شبَٝ ، دل ظذ أن ؿىع ؽره ، ٓ يَقم مَٚمف وٓ يٍُل 

 يف افتٌٔر ، وفق ـٚن ادَىقع ممٚ ٓ تبَك حٔٚة بًد ذهٚبف ـهدره أو بىْف. اهـ

ٓ  ٜٜ افرمحُتىٓر افبٔقت مـ افهقر ، ؾ٘ن مالئممٚ ٓ بد افًْٚيٜ ؾٔف ،  تِبٕٚ: 

ٓ تدخؾ ادالئُٜ »ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  ايدخِقن بًٔتٚ ؾٔف صقرة ، ـام جٚء ظـ أيب ضِحٜ 

(1)متٍؼ ظِٔف شبًٔتٚ ؾٔف ـِٛ وٓ صقرة
 . 

 ُٕرة يف شٔٚق افٍْل وهذا ئٍد افًّقم.  شبقت»وهذا ظٚم يف افبٔقت ، دون اشتثْٚء ، ٕن 

س داظب وجٚء أيًوٚ ظـ بل  هلل بـ ظٚب دخؾ افبٝٔ ؾقجد ؾٔف صقرة إبراهٔؿ وصقرة ملسو هيلع هللا ىلص أن اْف

ٓ تدخل بقتًا فقه صورة»مريؿ ، ؾَٚل:   (.3351رواه افبخٚري ) شأما هم قد شؿعوا أن ادالئؽة 

دٚ ؿدم ملسو هيلع هللا ىلص ( ؾَٚل: أن رشقل اهلل 1601وظـ افبخٚري )  وؿد جٚء ظـ ابـ ظبٚس 

هلٜ ، ؾٖمر ذهٚ ؾٖخرجٝ ، ؾٖخرج صقرة إبراهٔؿ وإشامظٔؾ مُٜ ، أبك أن يدخؾ افبٔٝ وؾٔف أ

 .شقاتؾفم اهلل، لؼد ظؾؿوا: ما اشتؼسام هبا قطٌ »ملسو هيلع هللا ىلص: يف أيدهيام مـ إزٓم ، ؿٚل افْبل 

ٓ تدخل ادالئؽة ملسو هيلع هللا ىلص: »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل ( ظـ أيب هريرة 2112وأخرج مسِؿ )

 .شبقًتا فقه متاثقل أو تصاوير

                                                           

 (. 2106( ومسِؿ )3225افبخٚري ) (1)
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 تِاع املالئلٞ ًّ دخ٘ي اهبٚت اهزٜ فٕٚ ص٘سٝ؟ًشأهٞ: ًا اهشبب يف اً

(: ؿٚل افًِامء ، شبٛ امتْٚظٓؿ مـ بٔٝ 2106)ذح مسِؿيف  قال اإلمام الـووي 

ؾٔف صقرة ، ـقهنٚ مًهٜٔ ؾٚحنٜ وؾٔٓٚ موٚهٚة خلِؼ اهلل تًٚػ وبًوٓٚ يف صقرة مٚ يًبد مـ 

افْجٚشٚت وٕن بًوٓٚ يسّك دون اهلل تًٚػ وشبٛ امتْٚظٓؿ مـ بٔٝ ؾٔف ـِٛ فُثرة أـِف 

ًٕٚ ـام جٚء بف احلديٞ ، وادالئُٜ ود افنٔٚضغ وفَبح رائحٜ افُِٛ ، وادالئُٜ تُره  صٔىٚ

ٓل ظـ اختٚذهٚ ، ؾًقؿٛ متخذهٚ بحرمٕٚف دخقل ادالئُٜ بٔتف ْافرائحٜ افَبٔحٜ وٕهنٚ م

 اهـذى افنٔىٚن. أوصالهتٚ ؾٔف واشتٌٍٚرهٚ فف وتزيُٓٚ ظِٔف يف بٔتف ودؾًٓٚ 

: إٕام مل تدخؾ ادالئُٜ افبٔٝ افذي ؾٔف صقرة ، ٕن ادٍٓؿ  يف   وقال الؼرضبي

متخذهٚ ؿد تنبف بٚفٍُٚر ٕهنؿ يتخذون افهقر يف بٔقهتؿ ويًيّقهنٚ ؾُرهٝ ادالئُٜ ذفؽ 

 ؾِؿ تدخؾ بٔتف هجًرا فف. اهـ 

 ًشأهٞ: ًّ ٍٓ املالئلٞ اهزّٙ ال ٙذخوْ٘ اهبٚت اهزٜ فٕٚ ص٘سٝ؟

: يريد ادالئُٜ افذيـ يْزفقن بٚفرمحٜ وافزـٜ ، ؽر  29افُبٚئرصـيف  طايبقال اخل

 فًبد. اهـاافذيـ هؿ احلٍيٜ ، ؾ٘هنؿ ٓ يٍٚرؿقن 

(: وأمٚ احلٍيٜ ؾٔدخِقن يف ـؾ بٔٝ 2106) ذح مسِؿيف  وقال اإلمام الـووي

 ٚبتٓؿ. ا هـ وٓ يٍٚرؿقن بْل آدم يف ـؾ حٚل ، ٕهنؿ مٖمقرون ب٘حهٚء أظامهلؿ وـت
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 ًشأهٞ: ٓى كى بٚت فٕٚ ص٘سٝ ال تذخوٕ املالئلٞ أَ ِٓان ختصٚص؟

هْٚك مـ يَقل أن ادراد بٕٚحٚديٞ مـ ظدم إدخٚل ادالئُٜ افبٔٝ افذي ؾٔف صقرة ، أي: 

حُؿ افتهقير يف رشٚفتف  افبٔٝ افذي يقحك ؾٔف ٓ ـؾ افبٔقت ، ؾرد ظِٔٓؿ صٔخْٚ مَبؾ 

ٚ ، ينّؾ ، ـؾ بٔٝ. اهـم شبقت»: بٖن افٍِظ 23صـ ًَ  ىِ

ؿٚل: صًْٝ ضًًٚمٚ ،  ( مـ حديٞ ظع 5351وممٚ يٗيد ذفؽ مٚ أخرجف افْسٚئل )

إن ادالئؽة ٓ تدخل بقتًا فقه »ملسو هيلع هللا ىلص: ؾدخؾ ؾرأى شًسا ؾٔف تهٚوير ، ؾخرج ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص ؾدظقت افْبل 

 . شتصاوير

أم ٓ ، ؾ٘ن إدخٚهلٚ  ؾًذ هذا جيٛ ظِْٔٚ أن ٕىٓر بٔقتْٚ مـ افهقر ادحرمٜ ، شقاًء صقرٕٚهٚ

افبٔقت حرام ومًهٜٔ ٕن ادالئُٜ افذيـ مقـِقن بٚفرمحٜ وافزـٜ ٓ تدخؾ بًٔتٚ ؾٔف صقرة ، 

 شأٓ تدع صورًة إٓ ضؿستفا»: ثؿ ؿد أمرٕٚ ظّقًمٚ ب٘زافٜ افهقر ـام جٚء يف حديٞ ظع 

 ؾٓذا ينّؾ داخؾ افبٔٝ. (969رواه مسِؿ )

 األسٗاح؟ًشأهٞ: ًّ أٜ طٛء تطٌص ص٘س رٗات 

: أٓ تدع صقرًة ( ظْد حديٞ ظع 1/397) افىرق احلُّٜٔيف   قال ابن الؼقم

وهذا يدل ظذ ضّس افهقر يف أي رء ـٕٚٝ وهدم افَبقر ادؼؾٜ وإن ـٕٚٝ إٓ ضّستٓٚ: 

 . اهـمـ حجٚرة أو آجر أو فبـ
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 ًشأهٞ: ًا املشاد باهبٚت يف حذٙح ابّ عباض؟ 

 دخؾ افبٔٝ.ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  -ادتَدم يف هذا افٍهؾ- س يف حديٞ ظبد اهلل بـ ظبٚ

أما وهم قد شؿعوا أن ادالئؽة ٓ تدخل بقًتا فقه »ملسو هيلع هللا ىلص: وادراد بٚفبٔٝ هْٚ هق افًُبٜ ، ثؿ ؿٚل 

 جًؾ احلُؿ ظٚم.  شبقًتا»ملسو هيلع هللا ىلص:  ، ؾبَقفف شصورة

 ؾًذ افدظٚة أن يتَقا اهلل يف إدخٚل صقرهؿ يف بٔقت اهلل ظذ افنٚصٜ ، ؾ٘ن ـُِؿ راع

أن يدخِقا صقرهؿ يف بٔقت اهلل ، ؾ٘ذا ـٚن هذا يف  حرام، حراموـُِؿ مسئقل ظـ رظٔتف 

افًُبٜ ؾام دوٕف مـ بٚب أوػ ، ؾٓذا احلديٞ سيح يف حتريؿ إدخٚل تهٚوير ذوات إرواح يف 

 بٔٝ مـ بٔقت اهلل ؾواًل ظـ ؽره. 

ٍٚز أو ؾٔديق ، ظّاًل ؾًذ ادسِّغ أن ٓ حيرضوا ادحٚرضات ، وٓ افدروس ظْد وجقد تِ

من رأى مـؽم مـؽًرا فؾقغره بقده، فنن مل يستطع فبؾساكه، فنن مل يستطع فبؼؾبه، »بٚحلديٞ: 

 ، ؾ٘ن ( ظـ أيب شًٔد 49واحلديٞ مًروف منٓقر ، يف مسِؿ ) شوذلك أضعف اإليامن

 دٚ ظِؿ مٚ يف بٔتف مـ صقر. ملسو هيلع هللا ىلص جزيؾ مل يدخؾ ظْد افْبل 

 مل ٙشتطع إُلاس اهص٘س؟ًشأهٞ: ًا اه٘اجب عوٟ ًّ 

: ؾٚفقاجٛ ظذ ادسِؿ أن يُْر هذا إن اشتىٚع ، وإٓ ؾِٔبتًد ظـ هذا  قال صقخـا مؼبل

من رأى مـؽم مـؽًرا فؾقغره بقده، فنن مل »ادجِس ، ثؿ ذـر حديٞ أيب شًٔد ظْد مسِؿ: 

 ادْز .... ؾٚفذي يْتهٛ ظذ شيستطع فبؾساكه، فنن مل يستطع فبؼؾبه، وذلك أضعف اإليامن

وافْٚس يهقروٕف يًتز مًَرا فُِّْر وفٔس أهاًل ٕن حيرض جمِسف ، بؾ افذي يْبٌل فِّسِؿ أن 

 يبتًد ظـ جمِسف ...اهـ ادراد
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بغ  (:4/478) افٍتٚوى افُزىـام يف   وقال صقخ اإلشالم أبو العباس ابن تقؿقه 

ا ؿٚل افًِامء: إذا دظل إػ أن اهلل جًؾ حٚرض ادُْر ـٍٚظِف ، وهلذ ظّر بـ ظبد افًزيز 

وفّٜٔ ؾٔٓٚ مُْر ـٚخلّر وافزمر مل جيز حوقرهٚ ، وذفؽ أن اهلل تًٚػ ؿد أمرٕٚ بُٕ٘ٚر ادُْر 

بحسٛ اإلمُٚن ، ؾّـ حرض ادُْر بٚختٔٚره ومل يُْره ؾَد ظل اهلل ورشقفف ، بسك مٚ أمره بف 

ٚفس اخلّر بٚختٔٚره مـ مـ بٌض إُٕٚره وافْٓل ظْف ، وإذا ـٚن ـذفؽ ؾٓذا افذي حيرض جم

 اهـ ؽر رضورة وٓ يُْر ادُْر مٚ أمره اهلل هق ذيؽ افٍسٚق يف ؾسَٓؿ ؾِٔحؼ ذهؿ.

بًد ذـره فُالم صٔخ اإلشالم: ومثِف مـ  إظالن افُْر يف   ثم قال الشقخ التوجيري

 اهـحرض مقاوع افتهقير بٚختٔٚره وٓ يُْر ظـ ادهقريـ ؾٓق ذيُٓؿ يف طِّٓؿ وإثّٓؿ. 

ومـ أمر  (:4/220) يفجمّقع ؾتٚوـام يف   ويميد هذا ما قاله الشقخ ابن باز

ٕٕف ؿد تَرر يف افُتٚب  ;بٚفتهقير أو ريض بف ؾحُّف حُؿ ؾٚظِف يف ادْع واشتحَٚق افقظٔد

وافسْٜ وـالم أهؾ افًِؿ حتريؿ إمر بٚدًهٜٔ وافروٚ ذهٚ ـام حيرم ؾًِٓٚ وؿد ؿٚل اهلل تًٚػ : 

يئ  جب  حب   خب   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئېئ  ﴿

ې  ې  ى  ى    ﴿وؿٚل تًٚػ :  ، [68]إًٕٚم:﴾ مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

  [140]افْسٚء: ﴾جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب ی  ی  ی  ی

ؾ٘ذا ـٚن افسٚـٝ ظـ  ، ومل يًرض ظـ أهِف ؾٓق مثِٓؿؾدفٝ أيٜ ظذ أن مـ حرض ادُْر 

ادُْر مع افَدرة ظذ اإلُٕٚر أو ادٍٚرؿٜ مثؾ مـ ؾًِف  ، ؾٚٔمر بٚدُْر أو افرايض بف يُقن 

ًٓ أظيؿ جرمً  وإدفٜ يف هذا ادًْك   ، ، وأحؼ بٖن يُقن مثؾ مـ ؾًِفٚ مـ افسٚـٝ ، وأشقأ حٚ

 اهـ ـثرة جيدهٚ مـ ضِبٓٚ يف ميٚهنٚ.
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يستعؿل ظؾقؽم أمراء، »ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  ( ظـ أم شِّٜ 1854جٚء يف مسِؿ )و

 شفتعرفون وتـؽرون، فؿن كره فؼد برئ ومن أكؽر فؼد شؾم، ولؽن من ريض وتابع

 ؾٍل هذا احلديٞ دفٔؾ ظذ أن افرايض بٚفذٕٛ ـٍٚظِف. 

 افًئؿ.واوح ـٚفنّس ، ؾِٔحذر ادسِّقن مـ هذا افذٕٛ واحلّد هلل ، ـالم افنٔخ 

 ؾُؾ هذه افْهقص ادذـقرة ظٚمٜ يف حتريؿ ـؾ صقرة بال اشتثْٚء. 
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 فشؤاهِا: ٓى األدهٞ اهعاًٞ، ختصص بال دهٚى؟ 

 فصل: ختصيص العاو

: ؾُؾ ـالٍم ـٚن ظًٚمٚ طٚهًرا يف شْٜ افْبل 322افرشٚفٜ صـيف   قال اإلمام الشافعي

 تٖيت افدٓفٜ ظْف إٔف بٚضـ دون طٚهر وخٚص دون ظٚم. اهـ  ؾٓق ظذ طٚهره مـ افًٚم حتكملسو هيلع هللا ىلص 

ومًِقٌم أّن ـالم اهلل وـالم  (:3/266) إظٕٜٚ ادستٍٔديف   قال الشقخ الػوزان

ٓ جيقز أن خيّهص إّٓ بدفٔؾ مـ ـالم اهلل أو ـالم رشقفف ، ٓ بٚجتٓٚدات افبؼ  ملسو هيلع هللا ىلصرشقفف 

صٚت افبؼ وؾِسٍٚت افبؼ ، هذا مردود  ظذ صٚحبف ، وهذا مًروف مـ ُأصقل وخترُّ

ص إّٓ بدفٔؾ ، وٓ خيّهص افًّٚم بٚجتٓٚدات مـ  احلديٞ وُأصقل افتٍسر أّن افًّٚم ٓ خَيهَّ

ٌع ظِٔٓٚ َّ ٌٜ جم ِّّ  . اهـافّْٚس يَقفقهنٚ ، هذه ؿٚظدة مس

: جيٛ افًّؾ 235إصقل مـ ظِؿ إصقل صـيف   وقال العالمة ابن ظثقؿني

 ، حتك يثبٝ ختهٔهف ، ٕن افًّؾ بْهقص افُتٚب وافسْٜ واجٛ ظذ مٚ بًّقم افٍِظ افًٚم

 تَتؤف دٓفتٓٚ ، حتك يَقم دفٔؾ ظذ خالف ذفؽ. اهـ

 اهـملسو هيلع هللا ىلص. : ؾٚظؾ افتخهٔص هق افنٚرع ، وهق اهلل وافْبل وقال أيًضا

(: إذا ورد ٕص ؽر مٍهؾ مع احتامل افتٍهٔؾ ، 4/85) ذح بِقغ ادراميف   وقال

ؾ ، ٕن اهلل تًٚػ ؿٚل: ؾ٘ن ذفؽ يدل ظ ڀ  ﴿ذ افًّقم ، إذ فق ـٚن افًّقم ؽر ادراد ، فٍهَّ

 . اهـ[119]إًٕٚم: ﴾ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
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( تْٚشٛ 3/112) ٕٔؾ إوضٚر”يف  وهـالك قاظدة ذكرها اإلمام الشوكاين

 َٚل. اهـمقوقظْٚ وهل: ترك آشتٍهٚل يف مَٚم آحتامل يْزل مْزفٜ افًّقم يف اد

ؾِام مل يستٍهؾ يف إٔقاع افتهٚوير مع احتامل يف ذفؽ ، صٚر احلُؿ ظذ حتريؿ تهقير 

 ذوات إرواح ظٚم يف ـؾ إٔقاع افتهقير ، واهلل تًٚػ أظِؿ.
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 فصل: سكض أمثلة االعتثياءات والتدصيصات يف أحكاو الزيً

 : ما اشتثـي من ظؿوم آدلة مـفا فؼد ورد يف الؽتاب والسـة أمثؾة كثرة ظذ

ؾٓذا ظٚم يف ـؾ [ 228]افبَرة: ﴾ڃ  ڃ     چ  چ  چ﴿ؿقفف تًٚػ: 

مىَِٜ ، ؾًِٔٓٚ أن تسبص ثالثٜ حٔض ، ؾٔنّؾ مـ ضَِٝ ؿبؾ افدخقل وبًده ، ؾًدهتٚ ثالثٜ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ﴿ؿروء ، ويستثْك مـ هذا احلُؿ ؿقفف تًٚػ: 

 [49]إحزاب: ﴾ک  ک  ک  گ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

ؾ٘ن ادىَِٜ ؿبؾ افدخقل فٔس ظِٔٓٚ ظدة ، ؾَد ؾهِٝ هذه أيٜ مـ ظّقم إدفٜ ، وأثبٝ 

إصقل مـ ظِؿ اهلل افتخهٔص ، ؾٍل هذه احلٚل جيٛ افًّؾ بٚفتخهٔص. اهـ مـ 

 .إصقل

ٺ  ﴿: ؿٚل تًٚػ: 66افرشٚفٜ صـيف  : مٚ ذـره اإلمٚم افنٚؾًل ومثال آخر

 [38]ادٚئدة: ﴾   ٹ  ڤ  ڤ    ڤ ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ  ٺ

ؾٚٔيٜ ظٚمٜ يف ـؾ مـ هق بٌض افْير ظام هق ، ؾقجٛ ؿىع افٔد فُؾ مـ فزمف اشؿ 

 شٚرق. اهـ
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ٓ ملسو هيلع هللا ىلص : »ؿٚل افْبل  (1)ادتٍؼ ظِٔف ثؿ جٚءت افسْٜ ؾبْٔٝ وؾهِٝ بحديٞ ظٚئنٜ 

 .شظًداتؼطع يد السارق إٓ يف ربع ديـار فصا

أي: ـؾ مـ  [2]افْقر: ﴾ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ﴿وـذفؽ ؿقفف تًٚػ: 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ﴿أضِؼ ظِٔف اشؿ افزاين جيِد ، وبغ اهلل يف حؼ اإلمٚء ؿٚئاًل: 

 .[25]افْسٚء: ﴾ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳

َّٔٛ مـ افزٕٚ ملسو هيلع هللا ىلص افْبل ؾدل افَرءان إٕام أريد بجِد ادٚئٜ  ،إحرار دون اإلمٚء ، ؾِام رجؿ  افث

ظذ أن ادراد بجِد ادٚئٜ مـ احلران افبُران افِذيـ ارتُبٚ ملسو هيلع هللا ىلص ومل جيِده ، دفٝ شْٜ افرشقل 

أن ادراد بٚفَىع يف افنؿٜ مـ حرز وبٌِٝ هؿتف ربع ديْٚر وؾقق ممـ فزمف اشؿ افنؿٜ افزٕٚ ، ظذ 

 وافزٕٚ. اهـ

فزمف اشؿ افنؿٜ ؿىًْٚ يده وجِدٕٚه مٚئٜ فقٓ آشتدٓل بٚفسْٜ وحُّْٚ بٚفيٚهر ؾّـ 

ا. اهـ بتكف مـ ـالمف   .مـ زٕك حرًّ

 :ومثال آخر ظذ ما يستثـى وخيص من ظؿوم األدلة

خيىٛ ، ملسو هيلع هللا ىلص: ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل  (2)متٍؼ ظِٔفمٚ جٚء ظـ ظبد اهلل بـ ظبٚس 

ؾَٚم رجؾ  شمعفا ذو حمرمٓ خيؾّون رجل بامرأة إٓ مع ذي حمرم وٓ تسافر امرأة إٓ و »يَقل: 

                                                           

 . (1684مسِؿ )( و7690(  افبخٚري )1)

 . (1341( ومسِؿ )3066افبخٚري )( 2)
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ؾَٚل: يٚ رشقل اهلل ، إن امرأيت خرجٝ حٚجٜ وإين اـتتبٝ يف افٌزوة ـذا وـذا ، ؾَٚل افْبل  

 شاكطؾق، فحج مع امرأتك»ملسو هيلع هللا ىلص: 

ؾٍٔٓؿ مـ طٚهر احلديٞ ظّقم حتريؿ شٍر ادرأة بدون محرم ، وإن ـٚن مـ أجؾ ظبٚدة ، 

ـٚن شَٔقم بٖظيؿ افًبٚدات وهق  افرجؾ أن يِحؼ بٚمرأتف ، وإنملسو هيلع هللا ىلص ؾبسبٛ ذفؽ أمر افْبل 

اجلٓٚد يف شبٔؾ اهلل ، وؿد اشتثْك مـ ظّقم إدفٜ حتريؿ شٍر ادرأة بدون محرم ، مٚ ـٚن شٍرهٚ 

ے   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ے﴿ٕجؾ اهلجرة دٚ جٚء يف ؿقفف تًٚػ: 

﮺  ۓ  ۓ  ﮲ ﮵   ﮶   ﮷  ﮸  ﮹   َٕؾ ابـ ادَِـ وؽره ،  [10]ادّتحْٜ: ﴾﮳  ﮴ 

 اإلمجٚع ظذ جقاز شٍر ادرأة بدون محرم ، ٕجؾ اهلجرة. 

ء ؿقفف تًٚػ:  شتثْٚ ﮴  ﴿وافدفٔؾ ظذ ٓا ﮳   ﮲   ]آل  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ 

 .[97ظّران:

هذا ظٚم ينّؾ ـؾ افْٚس افذيـ ظْدهؿ افَدرة  ﴾ھ  ھ  ے ﴿ؾٍل ؿقفف تًٚػ:  

 وافذيـ مل يَدروا ، أي: أن احلٟ واجٛ ظذ اجلّٔع.

هذا خهص افًٚم ، ؾهٚر احلٟ واجٛ ظذ ادستىٔع ؾَط.  ﴾ۓ  ﮲ ﴿فف تًٚػ: ويف ؿق

 .إصقلاهـ  مـ 

: آشتثْٚء هق: إخراج بًض أؾراد افًٚم ، مثٚل ظذ ذفؽ ، فق  قال الشقخ ابن ظثقؿني

ينّؾ ـؾ افبٔقت ادبْٜٔ  شبقت»ؿِْٚ: مٚ ادسجد؟ اجلقاب بٔٝ يبْك فِهالة ، ؾٍل ؿقفف: 

 خرج بف مٚ ظدا ادسٚجد. اهـ مـ إصقل مـ ظِؿ إصقل. ش لؾصالة»وؿقفف: 
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: ؾ٘ذا جٚء فٍظ ظٚم ، مَتٙ دٓفتف أن يًؿ احلُؿ مجٔع أؾراده افداخِٜ يف ذفؽ ، أيًضاوقال

 ؾُٔقن احلُؿ ظًٚمٚ حتك يَقم دفٔؾ ظذ خالف ذفؽ. اهـ مـ إصقل مـ ظِؿ إصقل.

رواح  دم أن أدٜف تهقير ذوات ٕا ص سيٌح وٓ طٚهر يدل ؾتبغ ممٚ َت ْٚكٕ  ٓٚ ومٚ ه ظٚمٜ يف حترّي

ٚء  شتْث دظٚء ٓا قاع افتهقير ٘ب ض ٕأ ن هٗٓء افذـي جيقزون ًب قع ، ٘ؾ  ٕ قع تهقير دون  ٕ ْٚء ظذ اشتث

ف  ٕٔب  ٜ ب اهلل وشْ ـٚت ٜ يف  خلهقصٔ َٚل ٚب ؾ ، ؾال ي ٚفدٔف ٚفبقن ب ام أو يف أحد  ملسو هيلع هللا ىلصوافتخهٔص مى ٜ ؾٓٔ ٓف ٓ بد إ

ام ذـر اإلمٚم ا ام ،ـ  ل مْٓ ٚبف   فنًٚؾ ـت ٜ صـيف  ٚف  .207افرش

حرام ، ب٘ذن اهلل إػ يقم افَٔٚمٜ إٓ أن ُيْسخ حتريّف يف ملسو هيلع هللا ىلص : ؾام حرم رشقل اهلل وقال أيًضا

 شّْٜ بسّْٜ. اهـملسو هيلع هللا ىلص ـتٚبف أو يْسخ ظذ رشقفف 

 وٓ دٓفٜ يف افْسخ وٓ ختهٔص وٓ اشتثْٚء يف مسٖفٜ حتريؿ تهقير ذوات إرواح.
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 األصواح: الضر اجملنل على اعتثياءات تصويض سوات فصل 

 أؿقل هْٚك مسٚئؾ مْٓٚ مٚ يع: فبعد ذكر أمثؾة ظذ ما يستثـى بالدلقل، 

 ًشأهٞ: ٓى ٙشتجِٟ ًّ اسٍ اهص٘سٝ احملشًٞ اهص٘س اآلتٚٞ: 

 افهقرة ادّتْٜٓ وؽر ادّتْٜٓ.  -1

 افهقرة بٚفٔد وافهقرة بٚٔفٜ.  -2

ويدخؾ يف هذا  -افتل فٔس هلٚ طؾ -وؽر ادجسّٜ -افتل هلٚ طؾ-ادجسّٜ افهقرة  -3

 افتهقير افٍقتقؽرايف. 

 افهقرة افتل فًِبٜ إضٍٚل.  -4

 افهقرة ٕجؾ افتًِٔؿ وافدظقة.  -5

مـ جًؾ هذه إٕقاع مـ افهقر مستثْٚه مـ  -رمحٓؿ اهلل-ؾْٓٚك مـ افًِامء إجالء 

ملسو هيلع هللا ىلص ٕف ٓ دفٔؾ ظذ آشتثْٚء ، ؾَقل افْبل أ ، وافقاؿع وبحّد اهلل آحٚديٞ افدافٜ ظذ افتحريؿ

يف إحٚديٞ افهحٚح ادتَدمٜ ظٚم بدون تٍهٔؾ وٓ اشتثْٚء ، ؾٍل حديٞ ظبد اهلل بـ 

 . (1)شكل مصور يف الـار»ؿٚل افْبل :  ؾهؾ حتريؿ ذوات إرواحظبٚس ، ادتَدم خترجيف يف 

                                                           

 . (2110أخرجف مسِؿ )( 1)



 فصل: السد اجملنل على اضتثياءات تصويس ذوات األزواح

 

42 
حت  خت       ﴿تدل ظذ افًّقم ، ـَقفف تًٚػ:  شكل»ِّٜ  : افُقال الشقخ العالمة العثقؿني

 . 223إصقل مـ ظِؿ إصقل صـ. اهـ مـ [49]افَّر: ﴾ مت  ىت  يت

 : فٍظ ظٚم ؾٔنّؾ ـؾ صقرة بدون اشتثْٚء. شكل»ؾًذ هذا ـِّٜ 

من صور »ملسو هيلع هللا ىلص: ؿٚل افْبل  (1)يف افهحٔحغوـذفؽ حديٞ ظبد اهلل بـ ظبٚس 

 ُٕرة.  شصورة»ذط ، وؿقفف: اشؿ  شمن»ؾَقفف:  شصورة

وإن افُْرة يف شٔٚق افٍْل   ،صٔغ افًّقممـ : إن أشامء افؼط ، ؿٚل افًالمٜ افًثّٔغ 

 .223إصقل مـ ظِؿ إصقل صـق. اهـ مـ ضالآأو افْٓل ، أو افؼط ئٍد ظّقم أو 

 وهل ُٕرة وؿد شبَٝ بٚفؼط. شصورة» ؾٍل هذا احلديٞ جٚءت افُِّٜ 

 .شٓ تدع صورة إٓ ضؿستفا»أوصٚه : ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افْبل  ع وجٚء حديٞ ظ

 ُٕرة وؿد جٚءت يف شٔٚق افْٓل ، ؾتٍٔد افًّقم. شصورة» ؾٚفُِّٜ:  

 ومٚ اشتثْك صٔئٚ.ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل  ؾٍل ـؾ هذه آحٚديٞ ظؿ

 شبؽل صورة صّورها»ؿقفف: (: 3/466) إظٕٜٚ ادستٍٔديف   قال الشقخ الػوزان

ٚ ـٕٚٝ ، رشاًم  فُؾ صقرة ٚظٚمٌّ أيًو  ٚ بٚٔفٜ ، ؽٚيٜ مٚ يُقن أّن صٚحٛ  ، أو افتَٚضً ٚ أو ٕحتً أيًّ

أفٜ أهع ظّاًل مـ افذي يرُشؿ ، وإٓ ؾٚفْتٔجٜ واحدة ، ـؾٌّ مـ هٗٓء ؿهده إجيٚد صقرة ، 

                                                           

 (. 2110ومسِؿ ) (5963افبخٚري )( 1)
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ؾٚفذي يْحٝ أو يبْل افتّثٚل ؿهده إجيٚد صقرة ، وافذي يرشؿ ؿهده إجيٚد صقرة ، وافذي  

 . اهـ ٚد افّهقرة ، دٚذا ٍّٕرق بْٔٓؿيِتَط بٚفُٚمرا ؿهده إجي

اإلضالق تَتيض  ظذأن فًـ ادهقريـ   دلة ما قاله الشقخ التوجيريويميد ظؿوم األ

ودٚ وصٍٓؿ اهلل بٚرتُٚب أظيؿ افيِؿ يَتيض افًّقم   ،تحريؿ ظذ افًّقم يف ـؾ زمٚناف

 . إظالن افُْرـذفؽ فُؾ مهقر يف ـؾ زمٚن ومُٚن. اهـ مـ رشٚفٜ 

 :احلاصل أن تصوير ذوات األرواح حمرمة ظؿوًما من وجوه، مـفاف

إٔف ٓ دفٔؾ دـ خيهص هذه إٕقاع مـ افتهٚوير ادحرمٜ ، ويف احلََٜٔ ٓ ؾرق بْٔٓـ ، 

كل »ملسو هيلع هللا ىلص : هٜٔ ظْف ، ؾٚفْتٔجٜ واحدة ، ـام ؿٚل افْبل ٚؾُِٓٚ داخِٜ يف ظّقم افْهقص افْ

 ش.مصور يف الـار
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عّ عٌَ٘ اهِص٘ص املاُعٞ عّ  ،ٞ: ًا اهزٜ خيشج ٓزٖ األُ٘اع ًّ اهص٘سًشأه

 اهتص٘ٙش؟ 

ويسّك ظِّٓٚ تهقيًرا ، ويسّك افذي يًِّٓٚ مهقًرا ، ؾٓل  ٚ ،ظّقمً ؾام دام أهنٚ تسّك صقًرا 

ام َٕؾ ظـ افنٔخ افٍقزان  خ يرشٚفٜ تهقير ادنٚيف  داخِٜ يف ظّقم افْهقص ادًٕٜٚ ،ـ 

 ." 6صـ

ٕقاع مـ ن افؼع جًؾ ظِٜ احلُؿ ادوٚهٚة خلِؼ اهلل ، ؾُؾ مـ جًؾ هذه إأ فاحلاصل:

افتهٚوير مستثْٚه ؿد فٍٝ إٕيٚر إػ ضريَٜ افهْع وترك افًِٜ ، ومٚ حرم رب افًزة ، تهقير 

ؾّٓام اختٍِٝ ضرق صْع افهقرة ، مٚ زافٝ ظِٜ افتحريؿ مقجقدة   ،ذوات إرواح إٓ بسببٓٚ

 . تتْٚوففومٚ زافٝ افْهقص 

: آختالف يف وشِٜٔ افتحريؿ وآفتف رشٚفتف حُؿ افتهقيريف   قال العالمة ابن باز

 ٓ يَتيض اختالًؾٚ يف احلُؿ. اهـ

 أمحد ـام شبؼ.  ظـ صْع افهقرة ظّقًمٚ ـام يف حديٞ جٚبر ظْدملسو هيلع هللا ىلص أفٔس ؿد هنك افْبل 

ظٚمٚ طٚهًرا يف شْٜ ٞ ؿٚل: ـؾ ـالٍم ـٚن ٔيف ادَدمٜ ح   وقد تؼدم كالم اإلمام الشافعي

 ، يدل ظذ إٔف ملسو هيلع هللا ىلص رشقفف ؾٓق ظذ طٚهره وظّقمف حتك ُيًِؿ حديٞ ثٚبٝ ظـ رشقل اهلل 

 ُأريد بٚجلِّٜ افًٚمٜ يف افيٚهر ، بًض اجلِّٜ دون بًض. اهـ

 . ؾِٔس ٕحد أن يستثْل مـ ظّقم افْهقص إٓ مٚ اشتثْك افنٚرع ـام ؿٚل افنٔخ 
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ٕقاع مـ افهقر مستثْٚة مـ إحٚديٞ افًٚمٜ افدافٜ ظذ وأمٚ افًِامء افذيـ جًِقا هذه إ 

َُٕؾ ظـ افنٔخ ابـ ظثّٔغ  ؿٚل: إذا حُؿ احلٚـؿ ؾٚجتٓد ثؿ  افتحريؿ ، ؾَٔٚل ؾٔٓؿ مٚ 

 أصٚب ؾِف أجران ، وإذا حُؿ ؾٚجتٓد ثؿ أخىٖ ؾِف أجر. اهـ 

احلؼ وأجر ظذ إصٚبٜ   ،: أجر اجتٓٚدهذح مسِؿيف   وبذلك ذكر اإلمام الـووي

 وفف أجر واحد إذا أخىٖ واخلىٖ مٌٍقر فف. اهـ 

ؾٓذا يدل ظذ أن ادجتٓد خمىئ ومهٔٛ ، وفٔس ـؾ جمتٓد مهٔٛ ، ؾِف إن أخىٖ أجر ، 

 (1) ٕٕف تًٛ وحرص ظذ إدراك احلؼ ومل يقؾؼ فف ، ؾُٔقن فف أجر افتًٛ.

هلؿ ، وتْزيِٓؿ ؾًذ هذا فٔس فْٚ أن ٕتبًٓؿ يف خىئٓؿ بًد أن ُبغ احلؼ وإن ذفؽ احسام 

ن بٔٚن خىٖ ظٚمل مـ أوهذه ظَٔدة أهؾ افسْٜ واجلامظٜ وٓ ييـ ـام طـ بًض اجلٓٚل   ،مْٚزهلؿ

ظِامء أهؾ افسْٜ ُيًد مـ ظدم احسامٓؿ ، ؾ٘ن أتبًْٚهؿ يف أخىٚئٓؿ فقؿًْٚ يف افتَِٔد ادذمقم ، 

 وفٔس فْٚ مٚ ٕٚفقا مـ إجر ، بؾ فْٚ اإلثؿ. 

 

             

 

                                                           

 . إصقل مـ ظِؿ إصقلإير: ( 1)
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 الضر املفصَّل يف الصوص املنتَية وغري املنتَية فصل:

ٕهنؿ ؾرؿقا بغ افهقرة   ،مـ ظِامئْٚ إجالء مـ يستثْل مـ افهقرة ادحرمٜ افهقرة ادّتْٜٓ

مـ شٍر وؿد ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚفٝ: ؿدم رشقل اهلل  ادّتْٜٓ وؽر ادّتْٜٓ ، واشتدفقا بحديٞ ظٚئنٜ 

أصد الـاس »هتُف ، وؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص  رآه رشقل اهلل شست بَرام يل ظذ شٓقة يل ؾٔٓٚ متٚثٔؾ ، ؾِام

ؿٚفٝ: ؾجًِْٚه وشٚدة أو وشٚدتغ ، رواه  شظذاًبا يوم الؼقامة الذين يضاهون بخؾق اهلل

 (.374افبخٚري )

و جيِس ظِٔف مثؾ أؾًذ هذا احلديٞ أجٚزوا افهقرة ؾٔام يّتٓـ أي: مٚ يقاضٖ ويداس 

أخذت افَرام افذي ظِٔف افهقرة   ن ظٚئنٜأافقشٚدة ادذـقرة يف احلديٞ ، ؾزظّقا 

 وجًِٝ مْف وشٚدة بدون إزافٜ افهقرة.

أي: ؾٔف خىقط افَْش  شلسفوةا»هق افسس ، وهل صٍٜ تُقن بغ بدء افبٚب ، وش: الؼرام»و

 .(1)وافتامثٔؾ وهق افقء ادهقر

أهنٚ اصست ّٕرؿٜ  ظـ ظٚئنٜ  (2)افذي متٍؼ ظِٔف  ،ؾ٘ن ؿقهلؿ يتْٚؿض مع حديٞ افّْرؿٜ

ؿٚم ظذ افبٚب ؾِؿ يدُخؾ ؾًرؾٝ يف وجٓف افُراهٜٔ ، ؾَٚفٝ: ملسو هيلع هللا ىلص ؾٔٓٚ تهٚوير ، ؾِام رآهٚ رشقل اهلل 

 شما بال هذه الـؿرقة»ملسو هيلع هللا ىلص : يٚ رشقل اهلل أتقب إػ اهلل وإػ رشقفف ، ؾامذا أذٕبٝ؟ ؾَٚل رشقل اهلل 

                                                           

 . افٍتح أؾٚد ذفؽ ابـ حجر  يف( 1)

 . (2107ومسِؿ ) (2105افبخٚري )( 2)
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صور إن أصحاب هذه ال»ملسو هيلع هللا ىلص: ؾَٚفٝ: اصسيتٓٚ فؽ تًَد ظِٔٓٚ و تقشدهٚ ، ؾَٚل رشقل اهلل  

 . شإن البقت الذي فقه الصور ٓ تدخؾه ادالئؽة» ، ثؿ ؿٚل: شيعذبون ويؼال هلم: أحقوا ما خؾؼتم

أي حديٞ  -(: وؿد أصٚر ادهْػ إػ اجلّع ب5612ْٚٓٔ) " افٍتحيف  قال احلافظ 

بٖٕف ٓ يِزم مـ جقاز اختٚذ مٚ يقضٖ مـ افهقر جقاز افًَقد ظذ  -افَرام وحديٞ افّْرؿٜ

افهقرة ، ؾٔجقز أن يُقن اشتًّؾ مـ افقشٚدة مٚ ٓ صقرة ؾٔف ، وحيتّؾ أن دٚ ؿىًٝ افسس 

حديٞ أيب هريرة   ،ٔئتٓٚ ويٗيد هذا اجلّعوؿع افَىع يف وشط افهقرة مثاًل ، ؾخرجٝ ظـ ه

فؼال يل: أتقتقك البارحة فؾم يؿـعـي أن  أتاين جزيل»ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص أن رشقل اهلل  

أكون دخؾت إٓ أكه كان ظذ الباب متاثقل، وكان يف البقت قرام شس فقه متاثقل، وكان يف البقت 

الشجرة، ومر بالسسة فؾقؼطع كؾب، فُؿر برأس التؿثال الذي يف البقت يؼطع فقصر كفقئة 

 . اهـشفؾقجعل مـه وشادتني مـبوذتني توضآن، وُمر بالؽؾب فؾقخرج

فاقطعوا رؤوشفام، »( وافذي ؿٚل ؾٔف: 2/308ظْد أمحد ) وأيٍوٚ حديٞ أيب هريرة 

 شفاجعؾوها بساًضا أو وشائد، تصر كالشجرة

 افتٍرؿٜ بغ افهقرة ؾًذ هذا جيٛ ؿىع افرؤوس ؾتهر ـٓٔئٜ افنجرة ، وٓ دفٔؾ ظذ

ّتْٜٓ ، ؾُِٓٚ محرمٜ ظذ اإلضالق ، داخِٜ يف ظّقم ٕهقص حتريؿ ذوات ادادّتْٜٓ ، أو ؽر 

 إرواح ، واهلل تًٚػ أظِؿ. 
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 فصل: الصوصة باليز والصوصة باآللة

حٚديٞ ادْٓل هْٚك مـ يٍرق بغ افهقرة ادهْقظٜ بٚفٔد ، وافهقرة بٚٔفٜ ، وأن ادراد بٕٚ

ظْف هق افهقرة ادهْقظٜ بٚفٔد ، ؾِذفؽ جّقزوا افهقرة ادهْقظٜ بٚٔفٜ ، ٕٕف فٔس مـ ظّؾ 

 إٓسٚن.

مٚ اشتثْك ٕقع دون أخر ، ملسو هيلع هللا ىلص ؾَٔٚل: مٚ افدفٔؾ ظذ هذا آشتثْٚء وافتٍرؿٜ ، مع أن افْبل 

 [4-3]افْجؿ:﴾ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴿

فٔؾ ، ويف احلََٜٔ ٓ دفٔؾ ظذ هذا آشتثْٚء ، بؾ ؾٚفذيـ يَقفقن ذهذا آشتثْٚء مىٚفبقن بٚفد

 افرد ادجّؾهق داخؾ يف افتحريؿ فًّقم إدفٜ ادتَدمٜ يف افٍهؾ 

وؽر ذفؽ مـ  شلعن اهلل ادصورين»ملسو هيلع هللا ىلص:  ، ؿقفف شكل مصوٍر يف الـار»ملسو هيلع هللا ىلص: مْٓٚ مٚ ؿٚفف افْبل 

 إدفٜ افدافٜ ظذ افتحريؿ. 

 ًشأهٞ: ًا عوٞ حتشٍٙ اهص٘س؟

 : ادوٚهٚة خلِؼ اهلل تًٚػ ، ؾ٘هنٚ وشِٜٔ إػ افؼك.فقه ظؾة التحريم وهيقد وجد 

 : ٕزول افْٓل ظـ اخلّر ومٚ يف ادديْٜ إٓ افتّر ، ـام يف حديٞ إٔس مثال ظذ هذا

ٞ ؿٚل: فَد إٔزل اهلل حتريؿ اخلّر ومٚ يف ادديْٜ ذاب يؼب إٓ مـ متر مع أن ٔظْد مسِؿ ح

 يف امـ إذا ٕيرٕٚ إػ ظِٜ افتحريؿ افتل هل: أن اخلّر مٚ خيٚمر افًَؾ ، ـافتّر حالل يف ذاتف ، فُ

 حديٞ ظّر ادتٍؼ ظِٔف ، فقجدٕٚ أن افًِٜ تنّؾ افتّر وؽرهٚ.
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ؾًذ هذا ادًتز هق ثبقت ظِٜ افتحريؿ ، ؾًذ هذا ٓ ؾرق بْٔٓام مـ حٔٞ افتحريؿ ، ؾٕٚمر  

 ظِؿ. بثبقت احلُؿ ، ٓ بٚختالف افقشِٜٔ ، واهلل تًٚػ أ

(: إن ادهقر يف افٌٚفٛ ٓ خيِق 2/264) جمّقع ؾتٚويفيف   وذكر الشقخ ابن ظثقؿني

وذهذا تًرف   ،مـ ٕٜٔ ادوٚهٚة ، وهلذا ٕجده يٍخر بهًْف ـِام ـٕٚٝ افهقرة أجقد وأتَـ

دهقر ٓ يريد منٚذهٜ خِؼ اهلل ، ْٕٕٚ ا شَقط مٚ يّقه بف بًض مـ يستسٔغ افتهقير مـ أن

دنٚذهٜ حهِٝ بّجرد صًْؽ صئٝ أم أبٔٝ ، وهلذا فق ظّؾ صخص ظّاًل ينبف َٕقل فف: ا

ظّؾ صخص آخر فَِْٚ ٕحـ ومجٔع افْٚس: إن ظّؾ هذا ينبف ظّؾ ذاك ، وإن ـٚن هذا 

 افًٚمؾ مل يَهد ادنٚذهٜ. اهـ

حٔٞ هل: صقر ذوات  مـ: ؾٚفهقر 199إجٚبٜ افسٚئؾ صـ يف   وقال صقخـا مؼبل

 شقاء أـٕٚٝ يف ورؿٜ أم يف تٍِٔزيقن أم يف ؾٔديق. اهـ  إرواح تًتز محرمٜ
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فصل: الصوصة اجملغنة: اليت هلا ظل، وغري اجملغنة: اليت ليػ هلا 

 ظل

 : اتػق العؾامء ظذ حتريم الصورة ادجسؿة، وقد وردت أدلة ظذ ذلك

ـ مسًقد  ـ ظبد اهلل ب ٚ مٚ جٚء ظ مُٜ يقم  ،  ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل: دخؾ افْبل ( ، 2478ظْد افبخٚري ) مْٓ

ٍٛ ، ؾجًؾ يىًْٓٚ بًقٍد يف يده ويَقل ه ٚئٜٕ  ڳ  ڱ  ڱ  ﴿: افٍتح وحقل افبٔٝ شتقن وثالث م

: ﴾ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ ﴿ ، [81]اإلهاء: ﴾ ں   ں  ڻ  ڻ          ڻ ڱ  ڱ  .[49]شٖب

إٔف إذا  ،  ملسو هيلع هللا ىلصل : أن افهقرة ادجسّٜ حرام ، ويستٍٚد مـ ؾًؾ افْبمما يستػاد من احلديث

 .حُؿ افتهقيريف  ؾ بـٕٚٝ افهقرة جمسّٜ ، ؾِٓٚ افُن ، ـام أؾٚدٕٚ بذفؽ افنٔخ مَ

 أًا اهص٘س اهػري اجملشٌٞ: 

ؾّـ افًِامء مـ اشتثْٚهٚ مـ افهقرة ادحرمٜ ، ؾسبٛ ذفؽ أجٚزوا افهقرة افٍقتقؽراؾٜٔ ، 

ّؾ اإلٕسٚن إٓ إمسٚك وصبٓتٓؿ يف ذفؽ أهنؿ ادظقا أن افهقرة افٍقتقؽراؾٜٔ فٔسٝ مـ ظ

افيؾ ، وؿٚفقا: أن افذي يهقر افهقرة افٍقتقؽراؾٜٔ ٓ يهقر يف افقاؿع ، ؾٌٚيٜ مٚ هْٚك إٔف 

وادهقر ٓ بد أن ُيًغ   ،يٍُل هذا افوقء افنديد ظذ جسؿ أمٚمف ، ؾِٔتَط صقرتف يف حليٜ

ُقن يف ظّؾ ، مـ افتهقير وخيىط افًغ وافرأس وإٕػ وإذن ومٚ أصبف ذفؽ ، ؾال بد أن ي

أمٚ هذا ؾٕ٘ام يف حليٜ يِتَٔٓٚ وـٖهنٚ تْتَؾ افهقرة افتل صقرهٚ اهلل فٔجًِٓٚ يف افُٚرت ، ثؿ أن 
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ـ جيقزون هذا افْقع مـ افتهقير ، يَقفقن: إن حُؿ افتهقير افٍقتقؽرايف ظذ حسٛ ذياف 

 (1)ادَٚصد ، ؾ٘ذا ؿهد ادبٚح ، ؾٓق مبٚح ، وإذا ؿهد احلرام ؾٓق حرام

 ٘ اهذهٚى عوٟ ٓزٖ اهتفصٚالت؟ًشأهٞ: ًا ٓ

ؾُام إٔف مًِقم أن افًزة بٚفدفٔؾ ، وٓ دفٔؾ ظذ مٚ اشتثْقه ، ؾَبؾ ـنػ هذه افنبٓٚت يف 

وأبٌوف  ،ٓ بد مـ بٔٚن مْزفٜ ومرتبٜ افًِامء يف هذا افديـ وادًٚمِٜ افالئَٜ  اهلل جتقيز مٚ حرمف

ـ أؾتقا بجقاز افتهقير افٍقتقؽرايف ، مًٓؿ يف ادسٚئؾ آختالؾٜٔ ، ؾ٘ن ظِامئْٚ آؾٚوؾ افذي

شبحٕٚف وتًٚػ ؿٚل:  ٕحبٓؿ وٕجِٓؿ وفُْٚ ٓ ٕجٔز تَِٔدهؿ وٓ محٚبٚهتؿ يف افديـ ، ٕن اهلل

  [3]إظراف: ﴾  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ﴿

تبٚع افدفٔؾ ، ـام وادًروف إْٔٚ ٓ ٕٖخذ بٚفَقل افذي خيٚفػ افدفٔؾ وإٕام ٕحـ مٖمقرون ب٘

ی  جئ  حئ   مئ  ىئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی ﴿ؿٚل ربْٚ تًٚػ: 

 [59]افْسٚء: ﴾مت  ىت  يت  جث  مث يئ  جب       حب  خب  مب  ىب           يب  جت  حت  خت

يف تٍسره مبًْٔٚ فميٜ: ثؿ أمر بىٚظتف وضٚظٜ رشقفف وذفؽ بٚمتثٚل   قال اإلمام السعدي

وأمر بىٚظٜ أويل إمر وهؿ: افقٓة ظذ افْٚس ،   ،ٛ ، واجتْٚب هنٔٓامأمرمهٚ ، افقاجٛ وادستح

مـ إمراء واحلُٚم وادٍتغ ، ؾٕ٘ف ٓ يستَٔؿ فِْٚس أمر ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ إٓ بىٚظتٓؿ وإَٓٔٚد 

هلؿ ، ضٚظٜ هلل ورؽبٜ ؾٔام ظْده ، وفُـ بؼط أٓ يٖمروا بًّهٜٔ اهلل ، ؾ٘ن أمروا بذفؽ ؾال 

ٜٔ اخلٚفؼ وفًؾ هذا هق افن يف حذف افًٍؾ ظْد إمر بىٚظتٓؿ وذـره ضٚظٜ دخِقق يف مًه

                                                           

 .297-291افُبٚئر صـإير: ( 1)
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ضٚظٜ افرشقل ، ؾ٘ن افرشقل ٓ يٖمر إٓ بىٚظٜ اهلل ، ومـ يىًف ؾَد أضٚع اهلل ، وأمٚ أوفقا  مع

إمر ؾؼط إمر بىٚظتٓؿ أن ٓ يُقن مًهٜٔ ، ثؿ أمر برد ـؾ مٚ تْٚزع افْٚس ؾٔف مـ أصقل 

وإػ رشقفف أي: إػ ـتٚب اهلل وشْٜ رشقفف ، ؾ٘ن ؾٔٓام افٍهؾ يف مجٔع افديـ وؾروظف إػ اهلل 

 ادسٚئؾ اخلالؾٜٔ. اهـ 

 ًشأهٞ: ًا ٓ٘ اهذهٚى عوٟ حتشٍٙ اهص٘س غري اجملشٌٞ؟

أمٚ افدفٔؾ ظذ حتريؿ افهقرة ؽر ادجسّٜ وأن ذفؽ ينّؾ افهقرة افٍقتقؽراؾٜٔ ، مٚ جٚء 

ٚء حزمـ افٍتح وهق افبى بـ اخلىٚب  أمر ظّرملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  ، ظْد أمحد ظـ جٚبر 

 ومل يدخؾ افبٔٝ حتك محٔٝ ـؾ صقرة ؾٔف.  ، أن يٖيت افًُبٜ ؾّٔحق ـؾ صقرة ؾٔٓٚ

دٚ رأى افهقرة يف افبٔٝ مل يدخؾ ، ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  وجٚء ـذفؽ ظـ ظبد اهلل بـ ظبٚس 

 ٚ ، ؾّحٔٝ.ذه حتك أمر

ظّر أن ملسو هيلع هللا ىلص ؾٖمر افْبل بٍْس ادًْك ، ؿٚل: ـٚن يف افًُبٜ صقر ،  وجٚء ظـ جٚبر 

 .(1)أي: أذهٛ اثره شفؿحاها»احلديٞ ، ؾَقفف:  ...يّحقهٚ ، ؾبؾَّ ظّر ثقًبٚ ومحٚهٚ بف

مـ  شفؿحقت كل صورة»ملسو هيلع هللا ىلص : ؿقفف  رشٚفتف حُؿ افتهقير يف  وقال الشقخ مؼبل

 ادًِقم أن ادحق ٓ يُقن فِّجسّٜ. اهـ

                                                           

 . فسٚن افًرب إير: (1)
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ريؿ ظّقم صقر ذوات إرواح ، شقاًء ـٚن يف ادهدر افسٚبؼ: هذه آدفٜ تدل ظذ حت وقال أيًضا 

مـ شٍر ، ملسو هيلع هللا ىلص ؿدم رشقل اهلل : وفٍيف  ،حديٞ افَرام  ،ؾحديٞ ظٚئنٜ ادتَدم  ،فف طؾ أو مٚ ٓ طؾ فف

و أهتُف ، ؾجًِْٚه وشٚدًة ملسو هيلع هللا ىلص وؿد شست بَرام يل ظذ شٓقة يل ؾٔٓٚ متٚثٔؾ ، ؾِام رآه رشقل اهلل 

 وشٚدتغ.

ظّر بّحق افهقر افتل يف  ،  ملسو هيلع هللا ىلصوـذفؽ أمر افْبل  احلديٞ يدل ظذ حتريؿ مٚ ٓ طؾ فف ، 

 جدران افًُبٜ ، ؾّحٔٝ بٚخلرق وادٚء. اهـ 

ؾتًد هذه إدفٜ ، ظٚمٜ يف حتريؿ افهقرة شقاًء ـٚن جمساًم أو ؽر جمسؿ ؾال ؾرق بْٔٓام ، ٕن 

ؽر جمسّٜ ، وؾٔف رد ظذ مـ زظؿ أن افتحريؿ  ٝيف هذا احلديٞ ـٕٚملسو هيلع هللا ىلص  ٚإُٔره افهقر افتل

 ٚفهقر ادجسّٜ.خٚص ب

ؾٚفَقل بجقاز افتهقير افٍقتقؽرايف ، ؿد خٚفػ إدفٜ افقاردة ظذ حتريؿ افهقر ، 

 ؾٚفتهقير افٍقتٌراؾٜٔ داخؾ يف إدفٜ افًٚمٜ ظذ حتريؿ افهقر ؽر ادجسّٜ. 

هذا  شكّل مصّور»ؾَقفف: (: 3/466) إظٕٜٚ ادستٍٔد  كام قال الشقخ الػوزان

قٕف: جمّساًم ، أو ـٚن رشاًم ظذ ينّؾ مجٔع إٔقاع افتهق ّّ ًٚ ومتثٚٓ ً، وهق مٚ يس ير ، شقاًء ـٚن ٕحت

ًٚ بٚٔفٜ افٍقتقؽراؾٜٔ افتل حَدثٝ أخرًا ،  ورق ، أو ظذ فقحٚت ، أو ظذ ُجدران ، أو ـٚن افتَٚض

ك تهقيرًا ، ؾام افذي خيرج افتهقير افٍقتقؽرايف  ّّ رًا ، وؾًِف يس ك مهقِّ ّّ ّٕن مـ ؾًؾ ذفؽ يس

ك تهقيرًا ؾام افذي خُيِرُجف مـ هذا افقظٔد؟ ، بًوٓؿ ـام يزظؿ ّّ  . اهـؾام دام أّن ظِّف يس

هذا دفٔؾ  شبل ظؿر ثوًباف»: يف ؿقفف: رشٚفتف ظـ حُؿ افتهقيريف   وقال الشقخ مؼبل

 ظذ حتريؿ افهقرة افٍقتقؽراؾٜٔ أو ؽرهٚ. اهـ
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حريؿ ، افهقر افتل يف : يدخؾ يف ظّقم افترشٚفتف ظـ حُؿ افتهقيريف  وقال أيًضا

 ادجالت ، واجلرائد ، وـتٛ اددارس ، ومٚ أصبف ذفؽ ، ـِٓٚ تًتز صقر ؽر جمسّٜ. اهـ

ن افهقر افتل تْتؼ يف اجلرائد وادجالت وافتٍِزيقن وافٍٔديق وؽرهٚ أ: وذهذا يًِؿ وقال أيًضا

قٕٔٚ أو أجٓزة بٞ مبٚذ يف مـ أٓت احلديثٜ ، شقاء ـٕٚٝ تًٍِٚزا أو ؾٔديق أو شْٔام أو هٚتٍٚ تٍِزي

 رشٚفتف ظـ حُؿ افتهقيرمحرمٜ. اهـ مـ   ،ادالظٛ وافَٚظٚت اجلٚمًٜٔ أو أجٓزة مراؿبٜ مرئٜٔ

ٕقظٚ دون ٕقع ، بؾ أمر ب٘زافتٓٚ ـِٓٚ ، وذهذا ؿد زافٝ افنبٜٓ ، واحلّد  ملسو هيلع هللا ىلصؾام اشتثْك افْبل 

 هلل. 

ٚ ًٍ ع افتهقير ادحرم ، ؾٓق قاإٔ افتهقير افٍقتقؽرايف افنّز مـ ، وتٖـًٔدا دٚ شبؼ إٓ

افتهقير ظـ ضريؼ افْسٟٔ وافهبغ بٕٚفقان ، وافهقر ادجسّٜ شقاًء يف احلُؿ ، وآختالف 

يف وشِٜٔ افتهقير وظِتف ٓ يَتيض اختالًؾٚ يف احلُؿ ، وإٕام ادًتز افهقرة ، ؾٓل محرمٜ وإن 

 اختٍِٝ افقشِٜٔ ومٚ بذل ؾٔٓٚ مـ جٓد.

حقل مسٚفٜ 24رشٚفتف حُؿ افتهقير صـ يف   بن بازويميد هذا ما ذكره الشقخ ا

حتريؿ افتهقير افٍقتقؽرايف افنّز حٔٞ ؿٚل: آختالف يف وشِٜٔ افتهقير وآفتف ٓ يَتيض 

 اختالًؾٚ يف احلُؿ. اهـ
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 طبٔٞ: تص٘ٙش اهص٘س اهف٘ت٘غشافٚٞ أٓ٘ عوٟ حشب املكاصذ؟

يستَٔؿ ، ؾ٘ذا حهِٝ ظِٜ : جًؾ إمر مبْل ظذ حسـ افْٜٔ وافَهد ، ؿقل ٓ أقول

افتحريؿ ، ثبٝ احلُؿ ، وؿد حهِٝ ظِٜ افتحريؿ ، وهل ادوٚهٚة خلِؼ اهلل ، وادوٚهٚة ٓ 

 . (1) ٕص ظذ ذفؽ افنٔخ ابـ ظثّٔغ ـام ينسط ؾٔٓٚ افَهد ، 

: أن إمقر بَّٚصدهٚ ، ؾٓذه افَٚظدة تٗدي بًض افْٚس إػ ارتُٚب أما الؼاظدة

ًٕؿ   ،ُٕر ظِٔٓؿ يَقل: أن هذا ٓ جيقز ، ؿٚفقا أن إمر بَّٚصدهٚأ ادخٚفٍٚت افؼظٜٔ ، ثؿ إذا

افْٜٔ افىٔبٜ إذا ـٕٚٝ حلهقل خر وٕؼ اخلر ، وفُـ ٓ بد أن تتقاؾؼ افْٜٔ افىٔبٜ اخلٚفهٜ هلل 

 ، ويف شإكام األظامل بالـقات»ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  مع افىريَٜ افْبقيٜ ـام يف حديٞ ظّر

ويف  شمن أحدث يف أمركا هذا ما لقس فقه، ففو رد»ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  حديٞ ظٚئنٜ 

 ، إًذا ، ادَهقد وحده ٓ يٍُل حتك يتٍؼ مع شمن ظؿل ظؿاًل لقس ظؾقه أمركا ففو رد»روايٜ: 

 .(2)وهديفملسو هيلع هللا ىلص ضريَٜ افْبل 

ل مسٚفٜ حتريؿ قح 24رشٚفتف افتهقير صـيف   ويميد هذا ما ذكره الشقخ ابن باز

حٔٞ ؿٚل: آختالف يف وشِٜٔ افتهقير وآفتف ٓ يَتيض  ، افنّزافتهقير افٍقتقؽرايف 

 اختالًؾٚ يف احلُؿ. اهـ 

                                                           

  .رشٚفتف ظذ افتهقيرـام َٕؾ هذا ظْف إخ ٕٚس بـ محدا فٍٓد يف (1)

 .  فِنٔخ ظبد احلّٔد احلجقري  افبحٞ افبديع ببٔٚن أشبٚب وآثٚر وحِقل افتّٔٔعـام يف (2)



 فصل: الصوزة اجملطنة: اليت هلا ظل، وغري اجملطنة: اليت ليظ هلا ظل

 

56 
هؾ هؿ افذيـ (: 1/667) ادجّقظٜ إوػجمّقع ؾتٚوهيٚ ـام يف  لدائؿةوشئؾت الؾجـة ا

يهًْقن افتامثٔؾ أو افذيـ يهقرون بٚفتهقير افٍقتقؽرايف ، أي: افهقر ادسىحٜ ، وهؾ 

 ىبًٜٔٔ تهقيرا ؾقتقؽراؾٔٚ حرام؟تهقير ادْٚطر اف

: تهقير ذوات إرواح حرام شقاء ـٚن تهقيرا جمسام أو صّسٔٚ أو َٕنٚ بٔد أو فاجلواب

 . اهـآفٜ: فًّقم أدفٜ حتريؿ افتهقير

حٔٞ ؿٚل: وإٔٚ إٔبف هْٚ ظذ  184آداب افزؾٚف صـ يف ـتٚبف   وقد كبه صقخـا األلباين

ذ اجلدران شقاء ـٕٚٝ جمسّٜ أو ؽر جمسّٜ ، هلٚ طؾ أم ٓ ، أمقر هٚمٜ مْٓٚ ، تًِٔؼ افهقر ظ

 يدويٜ أم ؾقتقؽراؾٜٔ ، ؾ٘ن ذفؽ ـِف ٓ جيقز وجيٛ ظذ ادستىٔع ٕزظٓٚ إن مل يستىع متزيَٓٚ. اهـ 

 إٔف ٓ دفٔؾ ظذ مٚ اشتثْقه واهلل تًٚػ أظِؿ. فخالصة هذه الشبفة: 

  طبٔٞ: اهتص٘ٙش اهظٌشٛ كاستشاَ اهص٘س يف املشآٝ؟

وػـام يف  أجاب ظن هذه الشبفة الؾجـة الدائؿة وهيٚ ادجّقظٜ ٕا (: وفٔس 1/673) جمّقع ؾٚت

ـ   ،افتهقير افنّز ٕٚكاف افنخص ظ ل يزول ب ٚ ، ؾ٘هنٚ خٚٔ ـٚرتسٚم صقرة مـ وؿػ أمٚم ادرآة ؾٓٔ

تتـ ذهٚ يف افًَٔ كاف افنخص ظـ آفٜ افتهقير ٍي د ٕا ٚبتٜ ًب خالق  و دةادرآه ، وافهقرة افنّسٜٔ ث ٕا

ٕٚٚ يض بف افرضورة أحٔ ع ذهٚ ؾٔام َت ًٜٔ أو بىٚؿٜ اإلؿٚمٜ أو   ،ويٍْت ٚب مـ ووًٓٚ يف جقاز افسٍر أو دؾس افت

ق  ع ٓؾ ٕٓىٚب ع ، بؾ هق ظّؾ بآٜف يْنٖ ظْف ا ىٚب دة مثاًل ، وفٔس افتهقير افنّز جمرد ٕا ٔٚ رخهٜ اَف

ـ  ل ظ ٜ ، ثؿ إن افْٓ ٔٔف ٜ ا ْٚظ ـ موٚهٚة خِؼ اهلل واخلىر موٚهٚة خلِؼ اهلل ذهذه افه ٚ ؾٔف م افتهقير ظٚم ، د

 ٚ قن ذه ٜ افتل ُي ٜ وافىرَي ٔف ير إػ ا خالق دونٕ   فتهقير. اهـاظذ افًَٔدة وٕا

بل  ـ اْف ٝ مقجقدة يف زم ٕٚ ٚملسو هيلع هللا ىلص ثؿـ  ٓٚأو   ،مرآة ومل يْف ظْٓ رواح ينٓب  أظِؿ.واهلل   ،بتهقير ذوات ٕا
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ك الضعوو فصل: الصوصة اليت للعب األطفال ويزخل يف سل

 الكضتوىية املتحضكة

هْٚك مـ افًِامء مـ رخص افهقرة إذا ـٕٚٝ فًِبٜ إضٍٚل ، ويدخؾ يف ذفؽ افرشقم 

افُرتقٕٜٔ ادتحرـٜ ، ؾَٚفقا: افىٍؾ يتًِؿ آخالق اإلشالمٜٔ ، وأخالق إٕبٔٚء وافهٚحلغ ، 

ت يف بٔٝ أهنٚ ؿٚفٝ: ـْٝ أفًٛ بٚفبْٚ ؾًذ هذا ؾٓق مبٚح ، ويستدفقن بحديٞ ظٚئنٜ

 .(1)احلديٞ متٍؼ ظِٔف ..وهـ افًِٛ .ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل 

: ؿد ثبٝ ترخٔص يف هذا احلديٞ ويف ؽرهٚ بٚفهقر فِهٌٚر ، وافرشقم افُرتقٕٜٔ فؼالوا 

 ادتحرـٜ مـ هذا اجلْس ، ؾٔجقز. 

: ؿد جٚءت ظدة أحٚديٞ يف افهحٚح تدل ظذ إٔف ـٕٚٝ فًٚئنٜ إجابة ظن هذا

 أفًٚب.ملسو هيلع هللا ىلص  وؽرهٚ مـ أصحٚب افْبل

( أهنٚ ـٕٚٝ تًِٛ بٚفبْٚت ظْد رشقل 2440ظْد مسِؿ ) مْٓٚ مٚ جٚء ظـ ظٚئنٜ 

ؿٚفٝ: ؾُٚن رشقل ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚفٝ: وـٕٚٝ تٖتْٔل صقاحبل ، ؾُـ يًَّْـ مـ رشقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   ،اهلل

. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   ينذهـ إيلَّ

مـ   ، ملسو هيلع هللا ىلص  ،ؿٚفٝ: ؿدم رشقل اهلل ( ظـ ظٚئن4934ٜوجٚء أيًوٚ ظْد أيب داود )

بقك أو خٔز ويف شٓقهتٚ شس ، ؾٓبٝ ريح ؾُنٍٝ ٕٚحٜٔ افسس ظـ بْٚت فًٚئنٜ ؽزوة ت

                                                           

 . (1422( ومسِؿ )6130افبخٚري )( 1)
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ٍٛ ، ؾَٚل:  ؿٚفٝ: بْٚيت ورأى بْٔٓـ ؾرًشٚ فف جْٚحٚن مـ رؿٚع ، ؾَٚل:  ش؟ما هذا يا ظائشة»ُفً

؟» جْٚحٚن ،  :ؿٚفٝ شوما هذا الذي ظؾقه؟»ؿٚفٝ: ؾرٌس ، ؿٚل:  شما هذا الذي أرى وشطفنَّ

ؿٚفٝ: أمٚ شًّٝ أن فسِٔامن خٔاًل هلٚ أجْحٜ ، ؿٚفٝ: ؾوحؽ حتك  شفرٌس له جـاحان»ؿٚل: 

ُٝ ٕقاجذُه. ويف روايٜ: دٚ رأى افْبل  ؿٚفٝ:  شما هذا الذي أرى وشطفن؟»فًبٓٚ ، شٖهلٚ:  ملسو هيلع هللا ىلصرأي

 احلديٞ. ووردت ؾٔف إٔف مـ رؿٚع. ..ؿٚفٝ: جْٚحٚن. شوما هذا الذي ظؾقه؟»ؾرس ، ؿٚل: 

 ( ؿٚفٝ: أرشؾ افْبل1960ظْد افبخٚري )قذ وجٚء حديٞ آخر ظـ افُربٔع بْٝ مً

من أصبح مػرًضا فؾقتم بؼقة يومه، ومن أصبح صائاًم »ؽداة ظٚصقرا إػ ؿرى إٕهٚر:   ،ملسو هيلع هللا ىلص

ؿٚفٝ: ؾُْٚ ٕهقمف بًُد وٕهقم صبْٕٔٚٚ ، وٕجًؾ هلؿ افًِبٜ مـ افًٓـ ، ؾ٘ذا بُك  شفؾقصم

 أحدهؿ ظذ افىًٚم أظىْٔٚه ذاك حتك يُقن ظْد اإلؾىٚر.

: إٔف ـٚن ٕوٓد افهحٚبٜ فًٛ ، ـام ـٕٚٝ فًٚئنٜ ، ويستٍٚد ػاد من هذه األحاديثيست

رشٚفتف يف   ،ـذفؽ جقاز اختٚذ افًِٛ مـ افًٓـ واخلرق ، ـام أؾٚدٕٚ ذفؽ صٔخْٚ مَبؾ

ومل يْٓٓؿ ظـ ذفؽ ، ؾٔدل إؿراره ظذ ملسو هيلع هللا ىلص وـؾ ذفؽ ـٚن يف حرضة افْبل  حُؿ افتهقير

هلٚ  ذه افًِٛ ـٕٚٝ بٚفرؤوس ، ؾ٘ثبٚت ـقن ظٚئنٜ جقاز ذفؽ ، ؾال ييـ افيٚن أن ه

وٓ حديٞ افربٔع  بْٚت ٓ يستِزم إثبٚت افرؤوس ؾٔٓـ ، ومل يكح يف أحٚديٞ ظٚئنٜ 

 فًِٛ رؤوس ، ؾتهر صقرة محرمٜ.  نأ

وؿد صح ظـ (: 4/398) ذح افًّدة يف   ويميد هذا أيًضا ما قاله صقخ اإلشالم

اهنٚ ـٕٚٝ تًِٛ افبْٚت و تهْع هلٚ فًبٚ تسّٔٓٚ خٔؾ شِٔامن  -ريض اهلل تًٚػ ظْٓٚ-ظٚئنٜ 

س ٓ يُقن ؾٔف حٔٚة و ٓ روح و ٓ ٍٕس أس و ٕن مٚ فٔس فف روٕف مل يُـ هلٚ رؤوإٕام ذفؽ ٕ

 . اهـو إٕام هق بّْزفٜ افنجر و ٕحقهٚ و افْٓل إٕام ـٚن ظـ تهقير ذوات آرواح ـام تَدم
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 :بٚب ـراهٜ ذاء افًِٛ ومٚ يف صقرحٔٞ ؿٚل :  (1)  وقد كؼل ظن اإلمام أمحد 

ؿٔؾ ٕيب ظبد اهلل: ترى فِرجؾ افقيص تسٖفف افهبٜٔ أن ينسي هلٚ فًبٜ؟ ؾَٚل: إن ـٕٚٝ  

صقرة ؾال ، وذـر ؾٔف صًٔئٚ ، ؿِٝ: افهقرة أفٔس إذا ـٚن هلٚ يد أو رجؾ؟ ؾَٚل ظُرمٜ يَقل: 

 ـؾ رء فف رأس ؾٓق صقرة. 

ًٕٚ. : ؾَقال أبو ظبد اهلل  د يهرون هلٚ صدًرا وظًْٔٚ وإٍٔٚ وأشْٚ

 : ؾٖحٛ إفٔؽ أن جيتْٛ ذاءهٚ؟ ؿٚل: ًٕؿ. اهـقؾت

: ٓ جيقز اختٚذ صقرة محّرمٜ فًبٜ فألضٍٚل ، ؾٓق داخؾ يف ظّقم إدفٜ افدافٜ ظذ فعذ هذا

 حتريؿ تهقير ذوات إرواح.

ذا ـٚن ـٚمؾ اخلَِٜ وـٖٕام : وأمٚ إ 416ؾتٚوى افًَٔدة صـيف   قال الشقخ ابن ظثقؿني

ًٕٚ وٓ شٔام إن ـٚن فف حرـٜ أو صقت ؾ٘ن يف ٍٕز مـ جقاز هذه صًٔئٚ ، ٕٕف  تنٚهد إٕسٚ

يوٚهل خِؼ اهلل متًٚمٚ ، وافيٚهر أن افًِٛ افتل ـٕٚٝ ظٚئنٜ تًِٛ ذهٚ فٔسٝ ظذ هذا 

 افقصػ. اهـ 

اختٚذ افًِٛ  ٕٚحقط ترك(: ؾ4/222) يفجمّقع ؾتٚويف   وقال الشقخ ابن باز

 ًُّ فًٚئنٜ ظذ اختٚذ افًِٛ  ملسو هيلع هللا ىلصٚ ٓحتامل أن يُقن إؿرار افْبل ادهقرة: ٕن يف حِٓٚ ص

ٚ بٕٚحٚديٞ افتل ؾٔٓٚ إمر بّحق ادهقرة ؿبؾ إمر بىّس افهقر ، ؾُٔقن ذفؽ مْسقًخ 

                                                           

 . افذي صٍْف تِّٔذه اإلمٚم أبق بُر ادروزي 157ـتٚب افقرع ظـ اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ صـ  ـام يف ـتٚب ( 1)
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ٔف افهقر وضّسٓٚ إٓ مٚ ؿىع رأشف أو ـٚن ممتْٓٚ ـام ذهٛ إفٔف افبَٔٓل وابـ اجلقزي ، ومٚل إف

ابـ بىٚل ، وحيتّؾ أهنٚ خمهقصٜ مـ افْٓل ـام ؿٚفف اجلّٓقر دهِحٜ افتّريـ ، وٕن يف فًٛ 

افبْٚت ذهٚ ٕقع امتٓٚن ، ومع آحتامل ادذـقر وافنؽ يف حِٓٚ يُقن إحقط ترـٓٚ ، ومتريـ 

 .افبْٚت بًِٛ ؽر مهقرة حسام دٚدة بَٚء افهقر ادجسدة

وؿقفف يف حديٞ افًْامن بـ بنر   ،شما ٓ يريبكدع ما يريبك إىل : »ملسو هيلع هللا ىلص بَقفف وظّاًل 

احلالل بني واحلرام بني وبقـفام أمور مشتبفات ٓ يعؾؿفن »ٚ: ادخرج يف افهحٔحغ مرؾقظً 

كثر من الـاس فؿن اتؼى الشبفات فؼد اشتزأ لديـه وظرضه، ومن وقع يف الشبفات وقع يف 

 اهـ  اهلل أظِؿ.وش احلرام كالراظي يرظى حول احلؿى يوصك أن يؼع فقه

 ًشأهٞ: صِع اهوعب ًّ اهبالستٚم:

: ويستثْك مـ ذفؽ فًٛ رشٚفتف حتريؿ تهقير ذوات إرواحيف  قال الشقخ مؼبل

ـام يف ظْد  -إضٍٚل افتل تُقن مـ اخلرق وافًٓـ ـام يف فًبٜ ظٚئنٜ افٍرس افذي فف أجْحٜ

 ـ وأمٚ أن تنسي مـ افبالشتٔؽ ؾال. اه  أيب داود ظْٓٚ 

ؾٓذا يدل ظذ أن افًِٛ ادبٚحٜ ، هل افتل فٔسٝ ظذ هٔئٜ افهقرة ادحرمٜ ، أي: فٔس فف 

رؤوس ، ؾال دفٔؾ ظذ مٚ اشتثْقه مـ اختٚذ افًِٛ افتل ؾٔٓٚ رؤوس وشِٜٔ فتًِٔؿ إضٍٚل 

يف  أخالق إٕبٔٚء وافهٚحلغ ، ؾال يبٚح احلرام بٚٓشتحسٕٚٚت ، ـام ؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل 

حد أن يَقل بٚٓشتحسٚن إذا خٚفػ أ: وهذا يبغ أن حراًمٚ ظذ 504صـ افرشٚفٜ

 آشتحسٚن اخلز.. اهـ واخلز مـ افُتٚب وافسْٜ.
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: ؾٕٚمر ٓ يرجع إػ افَهد ، ؾّتك حهِٝ ظِٜ افتحريؿ ، ثبٝ احلُؿ ، واحلاصل مما تؼدم 

 وؿد حهِٝ افًِٜ ، وهل ادوٚهٚة خلِؼ اهلل. 

 تُ٘ٚٞ؟ًشأهٞ: ًا حلٍ اهشسَ٘ اهلش

 : بٖن افرشقم افُرتقٕٜٔ ادتحرـٜ داخِٜ يف فًبٜ إضٍٚل ؾّبٚح.أما قوهلم

ؾٔجٚب ظـ ذفؽ: بٖن هذا افْقع مـ افتهقير أظيؿ مـ افهقرة افثٚبتٜ ، ؾٍٔٓٚ ظِٜ ادوٚهٚة 

ظْدمٚ رأى يف أظذ دار ادديْٜ ، مهقًرا يهقر ،  مع زيٚدة احلرـٜ ، أفٔس ؿد ؿٚل أبق هريرة 

من أطؾم ممن ذهب خيؾق كخؾؼي، فؾقخؾؼوا حبة ولقخؾؼوا »يَقل: ملسو هيلع هللا ىلص  شًّٝ رشقل اهلل

 (.7559رواه افبخٚري )ش. ذرة

إن الذين يصـعون هذه الصورة، »ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص أن رشقل اهلل   روجٚء ظـ ظبد اهلل بـ ظّ

 (.5951أخرجف افبخٚري ) شيعّذبون يوم الؼقامة، فقؼال هلم، أحقوا ما خؾؼتم

احلديثغ أن افرشقم افُرتقٕٜٔ ادتحرـٜ داخِٜ يف حتريؿ تهقير  ؾتبغ فْٚ بًد ذـر هذيـ

ذوات إرواح ، وصٚحبف مًرض ٍٕسف هلذا افقظٔد افنديد ، ؾٕ٘ف أصد موٚهٚة خلِؼ اهلل ، ؾ٘ذا 

ـٕٚٝ افهقرة افثٚبتٜ داخِٜ يف افتحريؿ ، شقاء ـٕٚٝ هلٚ طؾ أم مل تُـ هلٚ طؾ ، ؾٚفرشقم 

 ريؿ مـ بٚب أوػ.افُرتقٕٜٔ ادتحرـٜ داخِٜ يف افتح

 .ؾًذ هذا ٓ جيقز منٚهدة إضٍٚل فِرشقم افُرتقٕٜٔ ادتحرـٜ وؽر ادتحرـٜ

ؾٔجٛ ظذ افقافديـ وؽرمهٚ ، إزافٜ افرؤوس مـ فًٛ إضٍٚل بٖي وشِٜٔ حيهؾ ذهٚ إزافٜ 

 ﴿أمرٕٚ بٖن َٕل إٍٔسْٚ وأوٓدٕٚ ممٚ يٗدي إػ ظذاب اهلل ظز وجؾ ؿٚل تًٚػ:  افهقرة ، ؾَد
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 ، ؾٔام ورد ظـ ابـ ظّر ملسو هيلع هللا ىلص  ، وؿٚل افْبل [6]افتحريؿ:﴾   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۈ

 .(1)متٍؼ ظِٔف شكؾؽم راٍع وكؾؽم مسئول ظن رظقته»: 

ما من راع يسسظقه اهلل رظقة ثم مل » :ؿٚلملسو هيلع هللا ىلص  أن افْبل ويف حديٞ مًَؾ بـ يسٚر 

 (. 142) رواه مسِؿش حيطفا بـصحه إٓ مل جيد رائحة اجلـة

 

             

                                                           

 . (1829( ومسِؿ )893افبخٚري )( 1)
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فصل: الصوصة ألجل التعليه بالتلفاط أو فيزيو أو عيينا أو عرب 

 اإلىرتىت

: افهقرة هـاك من يستثـي من ظؿوم األدلة الدالة ظذ حتريم تصوير ذوات األرواح ادتؼدمة

ٕجؾ افتًِٔؿ وافدظقة ويسّقن ذفؽ بٚفٍٔديق اإلشالمل ، أو افتّثٔؾ اإلشالمل ، وادظقا أن 

ات إرواح ، ادتٍؼ ظذ وافذي هق صقر ذ ، ٚ افدظقة إػ اهلل ، ؾٚختذوا مٚ حرم اهللادراد ذه

 .وشِٜٔ فِتَرب إفٔف   ،حتريّف

ُٙصشف ٓزٖ األُ٘اع ًّ اهص٘س ًّ عٌَ٘ األدهٞ اهذاهٞ عوٟ حتشٍٙ  ًشأهٞ: ًا اهزٜ 

 تص٘ٙش رٗات األسٗاح؟

إدفٜ افتل تدل ظذ  : فٔس هْٚك صٚرف يكف هذه إٕقاع مـ افهقر مـ ظّقماجلواب

حتريؿ تهقير ذوات إرواح ، مع إٔف ؿد ثبتٝ ظِٜ افتحريؿ وهل ادوٚهٚة خلِؼ اهلل مع زيٚدة 

احلرـٜ ؾٔام خَِقه ، وٓ يستثْك إٓ بٚفدفٔؾ ، وٓ دفٔؾ ظذ اشتثْٚء افتهقير ٕجؾ افتًِٔؿ 

 ذوات إرواح. ؾام دام إٔف يسّك صقرة ، ؾٓق داخؾ يف ظّقم أدفٜ حتريؿ تهقير  ،وافدظقة

وؽر ذفؽ ،  شالػقديو اإلشالمي»إػ جٓٚز افتهقير ادحرم ، أي:  شاإلشالم»أمٚ إوٚؾٜ فٍظ 

ؾٚإلشالم مْف برئ ، ؾٓذه اإلوٚؾٚت وافتسّٔٚت مٚ تزئ صًٔئٚ ، ؾ٘ن ؽٚيتٓٚ افتل هل فِدظقة 

ؿ ذهذا وافتًِٔؿ ، ٓ تزئ افقشِٜٔ ادحرمٜ افتل هل تهقير ذوات إرواح ، ؾِام ـٕٚٝ ٕٔتٓ

 افٌرض ادحرم ، افتًِٔؿ وافدظقة ، صٚرت ظبٚدًة تَرًبٚ إػ اهلل بٌر مٚ ذع. 



 فيديو أو ضيينا أو عرب اإلىرتىتفصل: الصوزة ألجل التعليه بالتلفاش أو 
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: أصؾ افًبٚدة احلك حتك يٖيت دفٔؾ آداب ضٚفٛ افًِؿيف ذح   قال الشقخ ابن ظثقؿني

﮸ ﴿ؿٚل تًٚػ:   ،ظذ مؼوظٔتف ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳    ﮲    ﴾ھ  ے      ے  ۓ  ۓ 

 .[21]افنقرى:

ٞ ظ ثؿ ذـر  ٜ حدي  .أي: مردود ظذ صٚحبفش من ظؿل ظؿاًل لقس ظؾقه أمركا ففو رد»: ٚئن

ؾٚفًبٚدة مبْٜٔ ظذ افؼع ، ؾٚفًّؾ مردود ، ٕٕؽ تريد وشِٜٔ إػ اهلل مـ ضريؼ مل جيًِف اهلل 

ٚ إفٔف. اهـ  ًَ  ضري

 . ؾٕٚصؾ يف افًبٚدة ادْع إٓ بدفٔؾ ، ؾال بد مـ دفٔؾ يدل ظذ مؼوظٜٔ افتَرب ذهٚ إػ اهلل

مٚ حٚصِف: مًِقم أن مـ ذع  288افرد ظذ افبُري صـيف  قال صقخ اإلشالم

ؾال بد أن يُقن مـ   ،ظبٚدة يتَرب ذهٚ إػ اهلل وجيًِٓٚ وشِٜٔ فف إػ اهلل يرجق ظِٔٓٚ ثقاب اهلل

 افديـ افذي ذظف اهلل ، وأمر بف وإٓ ـٚن حظ صٚحبٓٚ اإلبًٚد وافىرد. اهـ

: افًبٚدات تقؿٍٜٔٔ ، ؿٚل تًٚػ: 62ذحف ظذ إربًغ صـيف  وقال صقخـا حيقى

 [3]ادٚئدة: ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿

ؾ٘ن اهلل تًٚػ أتؿ افديـ وأـّؾ افًّْٜ ، ؾال بد أن تُقن افدظقة إػ اهلل بام ذظف اهلل 

بٜ واخلىٚب ؾىريَتٓؿ يف افدظقة ـٕٚٝ بٚجلٓٚد وافُالم وافُتٚ  ،وأصحٚبفملسو هيلع هللا ىلص وبىريَٜ افْبل 

 ك ٕص ظِٔٓٚ مثؾ تٖفٔػ افُتٛ وافرشٚئؾ وٕحقهٚ. اهـ وٕحقهٚ ، ممٚ ـٚن مؼوًظٚ وإن مل يُـ هْٚ
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ًشأهٞ: كٚف إرا كاُت اه٘سٚوٞ حمشًٞ أصًوا، ًجى اهذع٘ٝ إىل اهلل بتص٘ٙش رٗات 

 األسٗاح ٗاهتٌجٚى ٗاهشسَ٘ اهلشتُ٘ٚٞ املتخشكٞ هكصذ اهتكشب؟!.

مًِقم إٔام هيدي (: 11/623) جمّقع افٍتٚوىـام يف   أجاب ظن هذا صقخ اإلشالم

ٓ بد أن يُقن ؾٔام بًٞ اهلل بف   ،ويتقب بف ظذ افًٚصغ  ،ويرصد بف افٌٚويـ  ،اهلل بف افوٚفغ

ٓ يٍُل يف ذفؽ فُٚن  ملسو هيلع هللا ىلصوإٓ ؾٕ٘ف فق ـٚن مٚ بًٞ اهلل بف افرشقل   ،رشقفف مـ افُتٚب وافسْٜ

ْبٌل أن يًِؿ أن إظامل افهٚحلٜ أمر اهلل ذهٚ أمر إجيٚب أو وي ، ٚ تتّٜٚ محتًٚج ديـ افرشقل ٕٚؿًه 

وافًّؾ إذ اصتّؾ ظذ مهِحٜ ومٍسدة ؾ٘ن   ،وإظامل افٍٚشدة هنك اهلل ظْٓٚ ، اشتحبٚب

ٝ مهِحتف ظذ مٍسدتف ذظف وإن ؽِٝب مٍسدتف ظذ مهِحتف مل يؼظف: بؾ  ، حُٔؿافنٚرع  ؾ٘ن ؽِب

 . اهـهنك ظْف

ظذ ظدم جقاز اختٚذ ادحرمٚت وشِٜٔ فبالغ وٕؼ اإلشالم ، ـام ة وقد أفتت الؾجـة الدائؿ

 (.1/703ادجّقظٜ إوػ ) جمّقع ؾتٚوهيٚيف 

: بٖن افتًِٔؿ يُقن بٌر افٍٔديق دٚ 16رشٚفتف افتهقير صـ وقد أفتى الشقخ ابن باز 

 اهـ .هقريـيف افْٓل ظـ افتهقير وفًـ ادملسو هيلع هللا ىلص ؾٔف مـ إحٚديٞ افُثرة افهحٔحٜ مـ افْبل 

هؾ جيقز ٕؼ افدظقة وتبٌِٔٓٚ يف : تٍريغ شِسِٜ اهلدى وافْقر  وُشئل الشقخ األلباين

ؾِق إْٔٚ ؿكٕٚ افدظقة يف ادسجد ؾٚفذيـ يًتٚدون : وظِؾ افسٚئؾ ذفؽ بَقفف-افتٍِزيقن؟ 

يف افبٔٝ افقاحد أـثر مـ  -خٚصٜ يف بالد افٍُٚر-... إٔٝ تًِؿ أن افبٔٝ -ادسجد ؿِٔؾ

ؾٓؾ جيقز فِّْتسٛ أن يهقر ٍٕسٜ أو يقجد مـ يهقره يتُِؿ أو يؼح افًَٔدة  -جٓٚز

 افسِّٜٔ أم ٓ؟ 
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: ٓ: وفُْؽ دٚذا ؿهدت افٌزٓن يف ؽر مٚ يَتيض افَهد؟! فَد ؿٍزت مـ افتٍِٚز إػ اجلواب

تٍِٚز إػ ادسجد ، أفٔس هْٚك واشىٜ أخرى تستٌْل ذهٚ ظـ افتٍِٚز آٓ هق افراديق ، ؾُِام يدخؾ اف

ـؾ دار ؾُذفؽ يدخؾ صقت افراديق إػ ـؾ دار ، إذن أيـ افرضورة اددظٚة يف شٗافؽ بٖن يبزر 

ادحٚرض أو افقاظظ أو ادًِؿ أو افٍَٔف أو ادحدث فنخهف ؾَط ، إٔٚ ٓ إُٔر أن فزوز افنخص 

ٔٚت. بهقرتف وذاتف تٖثًرا ظذ افْٚس وفُـ فٔس مـ رضب افرضوريٚت وإٕام هق رضب افُامف

 (1)اهـ

إن افَقل ب٘بٚحٜ افتهقير فِتًِٔؿ وافدظقة ٓ دفٔؾ ظِٔف ، بؾ إدفٜ افًٚمٜ تنّؾ  اخلالصة:

هذا وهذا ، ؾِٔس هْٚك ٕص صحٔح ، سيح يُقن سف فْٚ أن ٕتخذ هذه افقشٚئؾ ادحرمٜ 

: فسْٚ 249إجٚبٜ افسٚئؾ صـوشِٜٔ فِدظقة وافتًِٔؿ ، وـٍٕٚٚ مٚ ؿٚفف صٔخْٚ مَبؾ  يف 

 ﴾ گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ﴿غ يف ديـ اهلل ورب افًزة يَقل يف ـتٚبف مٍقو

فسْٚ ٕستىٔع أن ٕحَؼ فِدظقة صًٔئٚ ، إذا مل يرده اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ، وفـ حيَؼ فْٚ  [29]إٍٕٚل:

 اهلل شبحٕٚف وتًٚػ صًٔئٚ إٓ إذا ـْٚ مستَّٔغ متّسُغ بسْٜ رشقل اهلل. اهـ

: افزـٜ مـ اهلل ، ؾرّب ـِّٜ تَٚل يف جمِس صٌر 202ادجٔٛ سحتٍٜ يف  وقال أيًضا

تْتؼ حتك تهؾ إػ أمريُٚ وإػ بريىٕٚٔٚ وؽرهٚ ورُب ـِّٜ  ؾرباميٍْع اهلل ذهٚ افًبٚد وافبالد ، 

                                                           

افرد افًِّل ظذ مـ أجٚز طٓقر ادنٚيخ يف َٕؾ هِؽ ظْف أبق ٕقران حٚمد بـ ظبد احلّٔد يف رشٚفٜ  (1)

 . افٍوٚئٔٚت
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ترددهٚ وشٚئؾ اإلظالم مراًرا ويف افْٓٚيٜ تهبح ؾسقة شقق فٔس هلٚ ثّرة وٓ يستٍٚد مْٓٚ ،  

 (1)ٜ وأن ٓ ٕرتُٛ ادًٚيص مـ أجؾ إصالح ؽرٕٚ اهـ ؾْحـ مٖمقرون بٚٓشتَٚم

 طبٔٞ: تص٘ٙش رٗات األسٗاح هوت٘ضٚح يف اهذساسٞ:

مٚ مقؿػ  (:1/684) ادجّقظٜ إوػ جمّقع ؾتٚوهيٚـام يف  الؾجـة الدائؿةشئؾت 

ادسِؿ مـ افهقر افتقؤحٜٔ افتل يف افُتٛ افدراشٜٔ ، وافُتٛ افًِّٜٔ وادجالت اإلشالمٜٔ 

 ؟فْٚؾًٜ ، مع إٔف ٓ بد مـ وجقد هذه افهقر فِتقؤح وتَريٛ افٍٓؿا

ًَ اجلواب ٚ: فًّقم إحٚديٞ افتل وردت يف ذفؽ : تهقير ذوات إرواح حرام مىِ

وفٔسٝ رضوريٜ فِتقؤح يف افدراشٜ ، بؾ هل مـ إمقر افُامفٜٔ فزيٚدة اإليوٚح ، وهْٚك 

ـ افهقر يف تٍٓٔؿ افىالب وافَراء ، وؿد ؽرهٚ مـ وشٚئؾ اإليوٚح يُّـ آشتٌْٚء ذهٚ ظ

مٙ ظذ افْٚس ؿرون وهؿ يف ؽْك ظْٓٚ يف افتًِٔؿ واإليوٚح وصٚروا مع ذفؽ أؿقى مْٚ 

ظِام وأـثر حتهٔال ، ومٚ رضهؿ ترك افهقر يف دراشتٓؿ ، وٓ َٕص مـ ؾّٓٓؿ دٚ أرادوا وٓ 

ز فْٚ أن ٕرتُٛ مٚ حرم اهلل مـ وؿتٓؿ وؾِسٍتٓؿ يف إدراك افًِقم وحتهِٔٓٚ ، وظذ هذا ٓ جيق

 مـ افتهقير فيْْٚ إٔف رضورة ، وفٔس برضورة فنٓٚدة افقاؿع بٚٓشتٌْٚء ظْف ؿروٕٚ ضقيِٜ.

 اهـ وبٚهلل افتقؾٔؼ. وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ محّد ، وآفف وصحبف وشِؿ.

 

                                                           

افرد افًِّل ظذ مـ أجٚز طٓقر ادنٚيخ يف َٕؾ ذفؽ ظْف أبق ٕقران خٚمد بـ ظبد احلّٔد يف رشٚفتف ـام  (1)

 . افٍوٚئٔٚت



 ملحق: مً مفاضد التصويس بالفيديو
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 ملحق: مً مفاعز التصويض بالفيزيو

 :لؾتؾػاز والػقديو مػاشد مـفا

متٍؼ  شما تركت فتـة أرض ظذ الرجال من الـساء»ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص افْبل  :تزج الـساء فقفا -1

ش نحداكإدين أذهب لؾب الرجل احلازم من و ما رأيت من كاقصات ظؼل »ملسو هيلع هللا ىلص: ظِٔف ، وؿٚل 

 متٍؼ ظِٔف.

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ﴿ يَقل:: اهلل كظر الرجال إىل الـساء -2

 [30]افْقر: ﴾ ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڌ

رواه مسِؿ  .شأسف بكك»: حيذر مـ افْير ؾَٔقل جلرير بـ ظبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وافْبل  

(2159.) 

ابن آدم كصقبه من ظذ كتب »ؿٚل:   ، ملسو هيلع هللا ىلصأن افْبل  ( ظـ أيب هريرة 2657ويف مسِؿ ) 

 شالزكا مدرك ذلك ٓ حماله العقـان زكامها الـظر

فْير مـ أظيؿ ؾسٚد افَِٛ ، ؾٚفقاجٛ ظذ ؾٓذه مٍسدة مـ ادٍٚشد وهل مٍسدة افْير ، وا

ادسِؿ أن يبتًد ظـ هذه افٍتْٜ وأن يىٓر بٔتف مْٓٚ وأن ينًر بٚدسئقفٜٔ ٕحق ٍٕسف ، ؾٚدرأة افًٚؿِٜ 

ٓ حتٛ فزوجٓٚ أن يْير وأن يٍتـ ؿِبف إػ افٍتٔٚت ، ٓ حتٛ هذا وٓ حتهؾ شًٚدة بغ ادرأة 

فْير إػ ؽره ، وهُذا أيوٚ هق يُقن بًٔدا ظـ افْير اوزوجٓٚ إٓ إذا ـٕٚٝ مىًٜٔ فف بًٔدة ظـ 

 . 226إجٚبٜ افسٚئؾ صـاهـ مـ ؿقل افنٔخ مَبؾ يف  .إػ ؽرهٚ.. هذه ؾتْٜ افْير
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 [30]افْقر: ﴾ک  ک    گ  گ  گ ﴿: ؿٚل تًٚػ: كظر الـساء إىل الرجال -3 

ر ؾٔف وٕتٖمِف إٔف واجٛ ظذ افْسٚء ادسِامت ا ُّ ٓجتْٚب ظـ افْير إػ صقر ؾّام يْبٌل ان ُيٍ

 إن هذا مْٓل ظْف.و دنٚيخ وافدظٚة ظذ افٍٔديق وافتٍِٚز ، ا

ؾَْقل فِّنٚيخ وافدظٚة افذيـ جيقزون افتهقير بٚفٍٔديق ٕجؾ افتًِٔؿ وافدظقة ، هؾ 

رهـ يف محُؿ ـتٚبف مجتٔزون فِّسِامت أن يْيرن إػ وجقهُؿ ظذ افنٚصٜ وافتٍِٚز؟ واهلل أ

 ؾُٔػ تبٔحقن هلـ مٚ حرمف اهلل؟بٌض أبهٚرهـ!! 

ؽراض احلسْٜ ٓ تبٔح افقشٚئؾ ؾٕٚ احلُؿ ،ؾٕٚمر ٓ يرجع إػ افَهد ، بؾ يرجع إػ  

 ادحرمٜ إٓ يف حٚفٜ افرضورة ـام يف مْيقمٜ افَقاظد وإصقل.

 ًشأهٞ: ٓى ِٓان ضشٗسٝ يف ُظش املشأٝ إىل ص٘س املظائخ؟ 

يخ وافدظٚة ظذ افٍٔديق ، وفٔس هْٚك ؾٚئدة افبتٜ ، ٓ رضورة يف ٕير افْسٚء إػ صقر ادنٚ

 مـ ذفؽ افٍتْٜ. ﴾ ٕٕف خينك ک  ک    گ  گ  گ﴿ لؼوله تعاىل:

 يٍُل شامع افهقت بىرق اإلذاظٜٔ بٚفراديق أو تسجٔؾ افهقتٔٚت.

 

             



 تيبيَات ٍامة
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 تيبيَات ٍامة

افرضورات تبٔح ظْد افَقل:  يف افَقاظد وإصقل اجلٚمًٜ قال اإلمام السعدي  -1

 [119:]إًٕٚم ﴾ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴿ ؿٚل تًٚػ: ادحيقرات

 -أي: ؿد بغ اهلل مجٔع مٚ حرم ظُِٔؿ  ، فُـ مٚ دظٝ إفٔف افرضورة ممٚ هق حرام ظُِٔؿ 

 ؾٕ٘ف مبٚح فُؿ. اهـ

[ أي: إن ربؽ أهيٚ افرشقل هق 119:]إًٕٚم ﴾  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿ؿقفف تًٚػ: 

 . 143افتٍسر ادٔن صـاهـ مـ  .تجٚوز حده يف ذفؽ وهق يتقػ حسٚبف وجزاءهي مـ ظِؿأ

: افرضورة مٚ ٓ حيهؾ 505مٍردات أفٍٚظ افَرآن صـيف  قال الراغب األصػفاين  -2

 وجقده إٓ بف ٕحق افٌذاء افرضوري فإلٕسٚن يف حٍظ افبدن. اهـ

: وفِرضورة ذضٚن: 50-49صقل صـافَقاظد وإيف   قال الشقخ ابن ظثقؿني -3

 : أن ٓ جيد رء يدؾع افرضورة إٓ هذا افقء ادحرم. الرشط األول

 : تَٔـ زوال افرضورة بف. اهـالرشط الثاين

 ؾًذ هذا ادحرم ٓ تبٔحف إٓ افرضورة.

حد افرضورة هْٚ ، أن يتًىؾ بسك  :63رشٚفتف افتهقير صـيف   قال الشقخ مؼبل -3

ٚحلؽ افتل هل واجبٜ ظِٔؽ ، ؾ٘ذا ـٚن افنخص موىًرا جلقاز شٍر ، شقاء أـٚن افتهقير مه
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حلٟ أو فٌره مـ إشٍٚر افالزمٜ ، أو بىٚؿٜ صخهٜٔ ، أو رخهٜ شٔٚؿف أو تكيح ظّؾ أو  

 َٕقد ، ؾٚإلثؿ ظذ احلُقمٚت افتل اوىرتؽ إػ هذا. اهـ

: افهقرة افتل يف : ؿد يَٚل افنخص302إجٚبٜ افسٚئؾ صـيف   قال الشقخ مؼبل -4

 مـ مبٚهٚة ادِقك وافرؤشٚء ، فٔسٝ خقاين يف اهللأفَْقد ، هذه يٚ اافَْقد ... افهقرة افتل يف 

 بحجٜ فُـ إذا خنٔٝ ظذ َٕقدك ، أخذهتٚ واإلثؿ ظذ مـ اوىرك إػ هذه اهـ 

: أن افتهقير ادحرم مٚ زال محرم ، وهق أبٔح ٕجؾ افرضورة ،  فقستػاد من كالم الشقخ

 ثؿ ظذ مـ اوىرك.واإل
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 ًشأهٞ: ٓى ِٓان فشق بني اهطشٗسٝ ٗاحلاجٞ، أَ ٌٓا كوٌتاْ ًرتادفتاْ؟

حٔٞ ؿٚل: احلٚجٜ أدٕك  15افَقاظد وإصقل صـيف  أجاب ظن ذلك الشقخ ابن ظثقؿني 

 ترضر ، فُْف محتٚج. اهـوفُـ فق ؾَده مل ي  ،مـ افرضورة ، وهل بًّْك أن اإلٕسٚن محتٚج إػ هذا افقء

 ؾًذ هذا ٓ تبٔح احلٚجٜ ، ادحرمٚت ادحيقرات. 

: إٕسٚن محتٚج إػ ثقب فدؾع افزد ، فُْف فق 50-49افَقاظد وإصقل صـ يفوقال 

 اؿتك ظذ ثقب واحد مل يترضر ، أمٚ إذا ؿِْٚ: فقٓ افثقب افثٚين هلِؽ ، فُٚن ذفؽ رضورة. اهـ 

ظذ مٚ ٓ يًد رضورة مـ افتهقير ادحرم ؿٚل: أمٚ افهقر  أمثِٜ  وذكر الشقخ مؼبل

افتل تىِٛ مـ ضٚفٛ افًِؿ أو افًسُري ، ؾِٔس برضورة ، ٕٕف يُّـ أن يسك افىٚفٛ ضِٛ 

افًِؿ يف اددارس ، ويىِٛ افًِؿ ظْد افًِامء يف ادسٚجد ، وافًسُري ممُـ أن حيسف ويسك 

 ِٜ إػ افديَّراضٜٔ افىٚؽقتٔف. اهـافًسُريٜ وافبىٚؿٚت إٓتخٚبٜٔ افتل هل وشٔ

ٚ أن ٕتَل اهلل تًٚػ ، ؾَد   ًً ؾبًد ذـر إدفٜ وأؿقال افًِامء تبغ فْٚ إٔف واجٛ ظِْٔٚ مجٔ

 ؾهِقا فْٚ ، وبْٔقا فْٚ مٚ هق محرم ظِْٔٚ ، واهلل تًٚػ أظِؿ. 

 ِف ، وفذفؽ:أن ؾًؾ افًٚمل ٓ يُقن حجٜ ، تٗخذ ؿقفف مـ ؾًومما يـبغي أن يتـبه ظـه أيًضا:  -5

  (1): ٓ تْير إػ ظّؾ افًٚمل ، وفُـ شِف يهدؿؽ. اهـ  قال اإلمام الشاضبي

                                                           

 . 40حٚصٜٔ ابراز ٕؿقال افًِامء صـو 63آظتهٚم صـإير:  (1)
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ؾ٘ذا ؾّْٓٚ هذا تتبغ فْٚ أن جمرد وجقد وطٓقر صقر بًض ادنٚيخ وافدظٚة ظذ افتٍِٚز ،  

 ويف ادجالت ، ٓ يدل ظذ إجٚزهتؿ وٓ روٚهؿ فِتهقير ادحرم. 

طٓقر صقريت يف جمِتل ادجتّع وآظتهٚم مع  حٔٞ ؿٚل:  كام كؼل ذلك الشقخ ابن باز

ؾتقى يف أحُٚم افهٔٚم يف صٓر رموٚن ، فٔس دفٔؾ ظذ إجٚزيت افتهقير ، وظذ روٚي بف ، 

ؾتٚوى إشالمٜٔؾ٘ين مل أظِؿ تهقيرهؿ إيٚي. اهـ مـ 

( افتل يف مقؿًف: شًّْٚ ـالًمٚ فُؿ بًدم 2448ؾتقى رؿؿ ) جمّقع ؾتٚويفيف ـام  وشئل

 ج ظذ ادحىٚت وافَْقات افٍوٚئٜٔ ؾٓؾ تراجًتؿ ظـ ؿقفُؿ؟اخلرو

 : إٔٚ ٓ أخرج يف افَْقات افٍوٚئٜٔ وٓ خرجٝ ومل أخرج إن صٚء اهلل. اهـفلجاب

ام إٔف ٓ يستدل بٖٕف يًٍؾ  ؾًذ هذا ٓ يستدل بٖؾًٚل افًِامء ظذ جقاز تهقير ذوات إرواح ،ـ 

 واهلل تًٚػ أظِؿ. ملسو هيلع هللا ىلص وهق افْبل اهلل  بٖرض احلرمغ ، ؾٚدًهقم مـ اخلىٖ مـ ظهّف

ٜ هلٚ ، حتريؿ تهقير ذوات  دٜف افهحٔحٜ افكحيٜ ادتقاترة ، مع أؿقال افًِامء ادقاَؾ ؾتبغ مـ ٕا

د ذفؽ  ٖتك ًب ٍٚز أو افُٚمرا أو افْحٝ أو افتىريز وافْسٟ ، ؾال يت ٔديق أو افِت ٍٚف ام تكف ب ٍٔ رواح ،ـ  ٕا

ٚ اف جلقاز ، وأم قل ٚب قل وَي قن مَت ٚ زظّقه رضورة ُي ؾ م ٚ وقابط وفٔسـ  ٚفرضورة هل ٚفرضورة ؾ ٜ ب دٕدٕ

ام. (1)رضورة  ن احلؼ ؾٓٔ  ٕٜ ب وافسْ ٚفدفٔؾ افذي هق افُٚت س ب ربط افْٚ ٚ أنٕ  ِْٔ ٛ ظ ٚفقاج  ؾ

                                                           

هقير إدفٜ افقاوحٚت وإؿقال افبْٔٚت يف حُؿ ت تِخٔص مـ رشٚفٜ افنٔخ ظبد احلّٔد احلجقري  (1)

 . ذوات إرواح وآختالط واجلًّٔٚت
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 عض الفتاوى املتعلقة مبغألة تصويض سوات األصواحب

قرة حلٔقان ٓ : إذا ـٕٚٝ افه31رشٚفتف افتهقير صـ: ـام يف شئل الشقخ مؼبل  -1

 رأس فف مثؾ ٕجؿ افبحر ؾُٔػ يتؿ افهقرة؟

: تىّس صقرتف بٖن تَىع حتك تُقن ـٓٔئٜ افنجرة وأمٚ احلٔقان ؾتهقيره حرام ، فلجاب

 ٕٕف مـ ذوات إرواح وإن مل يُـ فف رأس. اهـ

 : هؾ جيقز أن حْيسف بٚفتهقير؟31رشٚفتف افتهقير صــام يف وشئل  -2

ادحسف بٚفتهقير أو اددرس يف مٚدة افتهقير إٔف ٓ جيقز أن حتسف : ؾٚظِؿ أهيٚ فلجاب

بّحرم ، وذـر افنٔخ ، حديٞ ابـ ظبٚس ، أن رجاًل ؿٚل ٓبـ ظبٚس: يٚ ابـ ظبٚس إن حريف 

: إن افرزق ظذ اهلل ، ؿٚل اهلل شبحٕٚف وتًٚػ -إػ أن ؿٚل-مـ هذه افهقر ، ؾْٓٚه ابـ ظبٚس...  

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ﴿

 [58-56]افذاريٚت: ﴾    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

-وظدم مبٚٓة ـثر مـ افْٚس بٚدُٚشٛ افىٔبٜ يًد ظِام مـ أظالم افْبقة ، ؿٚل افبخٚري  

يليت ظذ »ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افْبل  : ظـ أيب هريرة -بٚب مـ مل يبٚل مـ حٔٞ ـسٛ ادٚل

 احلديٞ. اهـ  شما أخذ مـه، أمن احلالل أم من احلرامالـاس زمان ٓ يبايل ادرء 

 افنٔخ إفبٚين : مٚ يًٍؾ بٚفتٍِٚز... هؾ يبٚع إػ افٍُٚر؟ شئل -3

 : ٓ جيقز أن يبٚع ، ٕٕف مسٚظدة فف ظذ اإلؾسٚد يف إرض ، إٕام هق يُن. فلجاب
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 : هؾ هذا افُن يًد مـ ؤٚع ادٚل؟وشئل -4 

 ،  ء يف مسِؿ دٚ ٕزل حتريؿ اخلّر ، جٚء أبق ضِحٜ إٓهٚري : ذـر احلديٞ افذي جٚفلجاب

 .شٓ، بل أهرقفا»ؾَٚل: يٚ رشقل اهلل ظْدي زؿٚق مـ اخلّر ٕيتٚم يل ، أؾٖخِِٓٚ؟ ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص إػ افْبل 

 ، ب٘راؿٜ افزؿٚق مـ اخلّر ، وٓ صؽ إٔف خسٚرة فأليتٚم. ؾٕٚوػ ظذ ملسو هيلع هللا ىلص ؾٖمر رشقل اهلل ، 

 ، بٚفزؿٚق ، إٔحـ أؾوؾ مـ ملسو هيلع هللا ىلص ؾ ذهذه إجٓزة مٚ ؾًؾ رشقل اهلل مـ تٚب مـ افتٍِٚز أن يًٍ

 افهحٚبٜ؟! هؾ افتٍِٚز إٍٔع مـ مٚل افٔتٔؿ؟!

ؾّـ تٚب إػ اهلل تقبٜ ٕهقحٚ تٚب اهلل ظِٔف ، وجٚء ظـ أيب ؿتٚدة ، وأيب دمهٚء ظْد أمحد وهق 

 . (1)شا مـهإٓ أظطاك اهلل خرً  إكك لن تدفع صقئا أتؼاء اهلل »ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص صحٔح ، أن افْبل 

من رأى مـؽًرا، فؾقغره بقده، فنن مل يستطع فبؾساكه، فنن مل يستطع فبؼؾبه، »: فعذ هذا

 .شوذلك أضعف اإليامن

: افقاجٛ ظِٔؽ أن تُن آفٜ 60رشٚفتف افتهقير صـيف  وقال الشقخ مؼبل

تُْر بَِبؽ ، واهلل ؾ٘ن مل تستىع ـنهٚ تُْر بِسٕٚؽ ، ؾ٘ن مل تستىع اإلُٕٚر بِسٕٚؽ ، ؾافتهقير ، 

    ادستًٚن. اهـ

                                                           

اإلبراز ٕؿقال افًِامء يف حُؿ افتٍِٚز وافتهقير افٍٔديق وحُؿ خروج افدظٚة يف هذا اجلٓٚز ـام يف افرشٚفٜ ( 1)

 . ادرئل واإلجٓٚز ظذ صبٓٚت مـ يَقل بٚجلقاز
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جمّقع افٍتٚوى مسٚئؾ متًَِٜ بتهقير : ـام يف شئؾ افنٔخ حيل احلجقري  -5

 : مٚ حُؿ افتهقير بٚفٍٔديق يف ادسجد؟ذوات إرواح

ر ، وربام فلجاب : تهقير ذوات إرواح مـ افٍتـ افتل ابتذ ذهٚ ادسِّقن ، ؾٚدحٚرض يهقَّ

وافْٚس يهِقن افساويح ، ؾٔهقروهنؿ يف تِؽ احلٚل ويْؼوهنؿ ظذ أتقا بآفٜ افتهقير 

افٍٔديق ، ٕي ؿهد؟ ؿٚفقا: ٕجؾ يْير افْٚ ، واظجبٚه! هذا تزيغ افنٔىٚن فتحسغ ادًٚيص 

 ، شلعن ادصور»ملسو هيلع هللا ىلص: ؿٚل رشقل اهلل  افتل تقظد ظِٔٓٚ بٚفًِْٜ ، ؾٍل حديٞ أيب جحٍٜٔ 

ًٕٚ ؾٖٕٝ ٓ جيقز فؽ أن تتًٚون مًف ظذ افُبرة واهلل تًٚػ ؿٚل:  وادهقر إذا ـٚن مًِق

 ﴾ىئ  ىئ     ی  ی  ی ېئ  ىئ   ېئ ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿

إػ أن ؿٚل: هذا آشسشٚل يف افتهقير بٚفٍٔديق أو ظذ افتٍِٚز ، أو مٚ ـٚن ؿبؾ - [2]ادٚئدة

ل ظْٓٚ افؼيط ، ذفؽ ، هذه ـِٓٚ مـ آشتحسٕٚٚت افًكيٜ افتل جيٛ افبًد ظْٓٚ ويٌْ

ؾٚفؼيط يسّع افْٚس افُالم ؾٔف ، يستٍٔدون إن ـٚن افُالم مًٍٔدا ويٌْل ظْٓٚ افُتٚب ، يَرأ 

افْٚس ويستٍٔدون ، وٓ ُيًرض اإلٕسٚن فإلثؿ ، حتٝ شتٚر افدظقة إػ اهلل ، ؾٚإلخقان 

أن ادسِّقن و أمثٚهلؿ مـ افذيـ ٓ يتحرون افهقاب يف ديْٓؿ جرؤوا افْٚس ظذ ادًٚيص و

هذا مـ وشٚئؾ افدظقة ـام زظّقا ، ويف احلََٜٔ ، ادًٚيص ترُضُ بٚفدظقة وٓ تْك افدظقة أبًدا ، 

چ  چ  چ  ﴿   ، ضٔٛ ٓ يَبؾ إٓ ضٔبٚ وهق افَٚئؾ جؾ يف ظاله:ٓن اهلل 

 . اهـ[40]احلٟ:﴾ چ

: هؾ ادالئُٜ تدخؾ يف افبٔٝ افذي ؾٔف صقر افنٔخ حيل احلجقري شئل  -6

 رة افبىٚؿٜ أو جقاز افسٍر أو مٚ يف افًِّٜ؟إفزامٜٔ ، ـهق
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ص ظذ ذفؽ ؿقل افرشقل فلجاب   ٕ ، ٜ ٓ  تدخؾ ادالُئ ٚن هْٚك صقر إفزامٜٔ ـ  ٓ »ملسو هيلع هللا ىلص: : إذا

ْل ذفؽ ؽر  شتدخل ادالئؽة بقت فقه كؾب وٓ صورة ٕٚٝ إفزامٜٔ ، أو ؽر إفزامٜٔ ، وًي ـ  شقاء

 احلٍيٜ. اهـ

جمّقع افٍتٚوى مسٚئؾ متًَِٜ بتهقير : ـام يف  شئل الشقخ حيقى احلجوري -7

 : مٚ حُؿ افُٚمرات يف احلرمغ؟ذوات إرواح

: تِؽ مًهٜٔ وٓ تزر ؾًؾ مـ يتسٚهِقن ويتًٚضقن محرًمٚ ذهذا بذريًٜ إٔف يقجد فلجاب

ؾام بٚفْٚ بًّهٜٔ حيتٟ ذهٚ إلبىٚل ملسو هيلع هللا ىلص يف احلرم ، ؾام أحد حيتٟ بَقفف يف مَٚبؾ ، ؿقل افْبل 

متقاترة ادًْك يف حتريؿ افهقر ، ويٚ فًِجٛ!! متك صٚرت خمٚفٍٜ أمر ـٚئًْٚ  أحٚديٞ متُٚثرة ،

 (1)مـ ـٚن ، فَقل رشقل اهلل ، حجٜ. اهـ 

ظـ بًض ادسٚئؾ ادتًَِٜ بتهقير ذوات إرواح افتل  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام 

ؿتف فإلشالم تقجف ادسِّغ يف ظكٕٚ ؾٖجٚب ظْٓٚ جزاه اهلل خر اجلزاء دٚ بذل مـ جٓده وو

 وادسِّغ:

 مٚ حُؿ افْير إػ افهقر افتل هلٚ روح ظّقًمٚ؟ -8 

ٓ فلجاب رواح ؾّجرد افْير  : افقاجٛ ظذ ادسِؿ إذا وجد صقرة ، إتالف هذه افهقر ذوات ٕا

ير افرجؾ إػ ادرأة ، وادرأة إػ افرجؾ ، اإلٕسٚن يف احلرمٜ إذا أؿر بغ يديف ٚنٕ  ع ؾٔف احلرمٜ إٓ إذاـ   َي

                                                           

 . ـٕٚٝ مـ بًوف مـ دروشف ورء مـ ـتبف أجقبٜ افنٔخ حئك ( 1)
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ٚن افرجؾ يْير إػ ادرأة ، وادرأة تْير إػ افرجؾ ؿٚل اهلل تًٚػ:  ٍٓٚ أو إذاـ  ڇ  ڇ    ﴿صقرة ومل يِت

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

ں  ں  ڻ  ڻ   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

  ڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ڻ

﯁     ﮾ ﮿  ﯀    ﮽   ﮺ ﮻   ﮼       ﮸    ﮹    ﮷    ﮶   ﮴ ﮵        ﮲  ﮳    ۓ  

                                        

 ﴾ۆ  ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

قر:  .[3]اْف

إذا أرشِٝ إػ افنخص صقرة مـ أؿربٚئف هؾ  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -9

 قز افْير إفٔٓٚ؟جي

: ٓ يَرهؿ ادسِؿ ظذ اإلرشٚل ، بؾ جيٛ ظِٔٓؿ أن يٖمرهؿ بًدم اإلرشٚل وإتالف فلجاب

 افهقرة وإن أرشِقا ؾٚفْير إفٔٓٚ ، ٓ إثؿ ظِٔف وجيٛ ظِٔف أتالؾٓٚ مبٚذة.

د  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -11 مٚ حُؿ تهقير ظوق مـ أظوٚء اجلسد مثاًل أف

 وافًْٔغ؟

ؾ٘ذا ش الصورة الرأس، فنذا قطعت الرأس فال صورة»إٔف ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص بٝ ظـ افْبل : ثفلجاب

رشّٝ افٔد أو افرجؾ ؾَط ومٚ أصبف ذفؽ ؾال بٖس ، ويْبٌل اجتْٚب افًغ ٕهنٚ مـ أجزاء 

: ؾٚصْع افنجر ، افراس وظذ ـٍؾ إؾوؾ ترك ذفؽ وإن ـٚن ٓ بد ـام ؿٚل ابـ ظبٚس 

  ومٚ ٓ روح فف. ؾْْهح بسك ذفؽ.
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إذا اجتًّٝ أظوٚء افقجف مثاًل: افٍؿ مع إٕػ  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -11 

 أو افًغ مع إٕػ هؾ يًتز صقرة؟ 

 : ًٕؿ هذه هل افقجف ؾْٔبٌل ترـٓٚ ٕهنٚ بًض افرأس.فلجاب

مٚ حُؿ صقرة طؾ اإلٕسٚن أو إٕسٚن ٓ يتبغ  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -12

 إٕسٚن مـ بًٔد؟ مْف أجزاء اجلسد مثال:

: ٓ جيقز ذفؽ ٕٕف صقرة مع افرأس ، ؾال جيقز أن يرشؿ إٕسٚن وصُؾ رأشف فلجاب

 مقجقد ، ؾٓذا مـ تهقر ذوات إرواح افتل جٚءت إدفٜ بتحريّٓٚ وهل مـ ـبٚئر افذٕقب. 

هؾ ادسِّقن افذيـ يًَقن يف هذه افنبٓٚت يف  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -13

 إرواح آثّقن؟جقاز تهر ذوات 

: ًٕؿ يٖثّقن ، ٕن إدفٜ واوحٜ يف حتريؿ ذفؽ وافقاجٛ ظذ ادسِؿ إتبٚع آدفٜ فلجاب

ومـ  [3]إظراف: ﴾  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ﴿

وؿًٝ فف صبٜٓ بٍتقى ظٚمل مـ افًِامء ؾٕ٘ف جيٛ ظِٔف أن يتبع افدفٔؾ ؾ٘ذا بٌِف افدفٔؾ وأظرض 

 ٖثؿ وإن مل يبٌِف افدفٔؾ يف خمٚفٍٜ ذفؽ ؾرجك أن يُقن مًذوًرا حتك تبٌِف احلجٜ.ؾٔ

أن ملسو هيلع هللا ىلص: »أوصٚين خِٔع   ظـ حديٞ ظع  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -14 

هؾ يستْبط مـ هذا احلديٞ أن افنخص يُقن آثاًم إذا وجد  شٓ أدع صورة إٓ ضؿستفا

 صقرة ومل يىّسٓٚ وهق ؿٚدر ظذ ذفؽ؟
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ٚ ، ابفلج ًً : ًٕؿ جيٛ ظِٔف أن يتِػ مجٔع افهقر افتل يف حقزتف ، أمٚ مٚ ـٚن يرمك بف هي

ؾال بٖس أن يرمك بف إػ افَامئؿ ، وهذا ظّٝ بف افبِقى ، وـثرت ظْد افْٚس ؾٔحتٚج إػ أن 

ًٔٚ ، وينؼ ظذ ادسِؿ ضّس ـؾ صقرة إٓ مٚ يف حقزتف ، ويتٖخر يف حقزتف ، ؾٔجٛ  ترمل رم

 ظِٔف إتالؾٓٚ. 

مٚ ٕهٔحتُؿ إػ مـ يَقل: ؿد امتألت افدٕٔٚ يف  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -15

ظكٕٚ هذا صقر ذوات إرواح ظذ ادالبس وإضًّٜ وافِقازم ادْزفٜٔ وؽر ذفؽ ، وتًنُّ 

 إزافٜ افهقر ، ؾال خيِق رء إٓ وؾٔف صقر ، ؾال حٚجٜ إػ ضّسٓٚ؟

ؾٚفقاجٛ ضّس  شورة إٓ ضؿستفآ تدع ص»: : هذا خمٚفٍٜ حلديٞ ظع فلجاب

افهقرة وظدم إؿرارهٚ ، وٓ جيقز ذفؽ وهذا يًتز حتًٍٔزا فِْٚس جتريئٚ هلؿ ظذ ارتُٚب 

 ، وحديٞ: ظـ أيب ضِحٜ شٓ تدخل ادالئؽة بقًتا فقه كؾب وٓ صورة»ادًٚيص حلديٞ: 

أصد الـاس »:  ،  وظـ ابـ مسًقد شإن أصد الـاس ظذاًبا ظـد اهلل يوم الؼقامة ادصورون»

 ؾٚفقاجٛ جتْٛ ذفؽ. شظذاًبا يوم الؼقامة الذين يضاهون بخؾق اهلل

مٚ حُؿ مٚ يَٚل: افقيٛ ـؿ ، افُٚمرا افتل ظذ  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -16

 إٓسٕٝ ، ؾ٘هنؿ يَقفقن: إهنٚ تنبف ادرآة ٕٕف َٕؾ مبٚذ؟

بف ذفؽ ، حتك وإن ـٚن افَْؾ : جتْٛ ذفؽ دٚ مـ صبف بتهقير ذوات إرواح ، ينفلجاب

ادبٚذ ؾ٘ن اإلٕسٚن هْٚفؽ يستىٔع خزن هذه افهقرة ؾٔهر تهقير ذوات إرواح ، ؾْْهح 

 بٚجتْٚب ذفؽ. 
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مٚ حُؿ اشتًامل اإلٕسٕٝ مع افًِؿ أن بًض  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -17 

 افنبُٚت يقجد ؾٔٓٚ صقرة افتل هلٚ روح وٓ بد مـ ادرور ظِٔٓٚ؟

 تستًّؾ آجٓزة يف ضٚظٜ اهلل وإذا طٓرت افهقر أزهلٚ ويتبًد ظْٓٚ. :فلجاب

هؾ يٍُل يف إزافٜ افهقر افتل ظذ ادالبس ، ويف  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -18

 افُتٛ ومٚ أصبف ذفؽ جمرد تٌىٜٔ افرأس بٚفَامش أو ورؿٜ حتك ٓ يبدو؟ 

يٓر مرة أخرى ، أمٚ هذه : ٓ يٍُل ذفؽ ، بؾ افقاجٛ اتالف افرأس بحٔٞ ٓ يفلجاب

 افتٌىٜٔ ؾال تٍُل ، ؾ٘مٚ أن خيٚط ظِٔٓٚ حتك ٓ يُّـ إزافٜ ذفؽ و تىّس ضًّسٚ ، ومٚ أصبف ذفؽ. 

هؾ يٍُل يف إزافٜ افرأس افذي يف فًٛ افبْٚت  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -19

 تٌىٜٔ افرأس بَامش دون ؿىع؟

ٚ بٍْسٓٚ ؾال يُْر ظِٔٓٚ حلديٞ : ؾ٘ذا صًْٝ افبْٝ صٔئًٚ مـ ٍٕسٓٚ وصًْٝ رأًش فلجاب

 ، وأمٚ مٚ يْهع يف ملسو هيلع هللا ىلص افذي يف افهحٔحغ: ـْٝ أفًٛ بٚفبْٚت ظْد رشقل اهلل ظٚئنٜ 

ادهٕٚع مـ موٚهٚة خلِؼ اهلل ، افقاجٛ اجتْٚبف ٓن ؾٔف موٚهٚة خلِؼ هلل ًٕقذ بٚهلل ، ويًتز ـبرة 

فَامش ؾال يٍُل بؾ يَىع افرأس مـ ـبٚئر افذٕقب ، ؾٚفقاجٛ آبتًٚد ظْٓٚ ، وأمٚ تٌىٔتٓٚ بٚ

 ويزال.

مٚ جقابُؿ ؾّٔـ يَقل إن إزافٜ افهقر ظذ  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -21

 ادالبس بَىًٓٚ يًد مـ اإلهاف؟
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: إن اشتىٚع إزافٜ افهقر بدون ؿىع ، ؾٓذا هق افقاجٛ حتك ٓ يَع اإلٕسٚن يف إهاف فلجاب

وفق أدى   -أي: يدفُٓٚ بآفٜ حٚدة-ك يزيِٓٚ و يُنىٓٚؾٔالم ظِٔٓٚ أو يىّسٓٚ بحز أو ٕحقه ، حت

 إػ افَىع.

مٚ ٕهٔحتُؿ دـ يستًّؾ افٍٔديق يف افتًِٔؿ  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -21

 حٔٞ ٓ يرى إٓ إصٚرة يد اددرس إػ افسبقرة؟

 . : إذا ٓ ييٓر مـ اددرس إٓ بٚإلصٚرة بٚفٔد ؾَط ، ؾٔجقز ٕٕف مل ييٓر صقرة رأشففلجاب

 هؾ جيقز تهقير اجلسؿ بدون افرأس؟ :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -22

 : تَدم إٕف جٚئز وافذي ْٕهح بف هق افسك.فلجاب

يف مسِؿ: هؾ يستْبط مـ حديٞ ابـ ظبٚس  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -23

إن مل يرشؿ افْٓل مـ رشؿ مٚ ؾٔف روح و شوإن كـت ٓ بد فاظاًل، فاصـع الشجرة، وما ٓ كػس فقه»

 افرأس؟

 : يستْبط مـ ذفؽ إوػ ترك ذفؽ.فلجاب

هْٚك مـ جيقز تهقير ذوات إرواح  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -24

 افُرتقٕٜٔ ، محتٟ بٖٕف ٓ ينبف صٔئٚ مـ خِؼ اهلل؟

: فٔس بهحٔح ، بؾ تهقير ذوات إرواح مـ تنبف بخِؼ اهلل ، ؾٍل احلديٞ فلجاب

 .شخؾؼي، فؾقخؾؼوا حبة أو لقخؾؼوا ذرةمن ذهب بخؾق ك»افَدد: 
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 مٚ حُؿ تهقير ادٔٝ حلٚجٜ أو فٌر حٚجٜ؟ :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -25 

: تهقير ادٔٝ مـ ذوات آرواح ، ٓ جيقز ، ؿد أجٚز بًض أهؾ افًِؿ ذفؽ فلجاب

 فِرضورة وآجٜ واهلل ادستًٚن. 

بس وإفًٚب وافدؾٚتر هؾ جيقز ذاء ادال :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -26

 وؽرهٚ افتل ؾٔٓٚ صقر ذوات إرواح مع ٕٜٔ إتالف افهقر؟

 : ًٕؿ جيقز ذاء إمقر ادذـقرة ثؿ تتِػ ٕن افهقر فٔسٝ مَهقدة يف افؼاء. فلجاب

هؾ جيقز ذاء فًٛ افبْٚت افتل ظذ صقرة  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -27

 افرأس بًد افؼاء؟ اإلٕسٚن مـ افهدر وؽر ذفؽ ثؿ يَىع 

ًٓ وٓ جيقز فلجاب : جيتْٛ ذفؽ ٕن ؾٔف إؿرار هلؿ فهًْتٓٚ وبًٔٓٚ وهل ظذ ذفؽ احلٚل تًتز متٚث

 بًٔف.

هؾ جيقز فألم أن ختٔط فبْتٓٚ فًٛ افبْٚت بدون رأس  :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -28

 س ٕجؾ افبٔع؟مثؾ افًٓـ او مٚ أصبف ذفؽ؟ وـذفؽ هؾ جيقز صْع فًٛ افبْٚت بٌر رأ

 : جيقز ذفؽ ، ٕن افهقرة افرأس ـام جٚء يف احلديٞ.فلجاب

 هؾ يدخؾ افُٚمرا فِّراؿبٜ فِرضورة؟ :شئل الشقخ حمؿد بن حزام  -29
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: ـٚمرا ادراؿبٜ يْهح بسـٓٚ ، وإن مل خيزن ؾٔٓٚ افهقر ، ٕن ؾٔٓٚ افنبف بتهقير فلجاب

.(1) ذوات إرواح.

حد افهّد افذي مل يِد ومل يقفد أن يٍْع ذهذه افرشٚفٜ مـ ؿرأهٚ : ؾٖشٚل اهلل إ

وأن جيزي ـؾ مـ أظٚن ظذ مجًٓٚ ظـ اإلشالم وادسِّغ خر اجلزاء وأن يبك ادسِّغ 

ٚ يف هذه ًً  ادسٖفٜ وؽرهٚ مـ ادسٚئؾ وأن جيًِْٚ ممـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ: مجٔ

ۈئ  ۈئ  ېئ   وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     ﴿ 

 .[52-51]افْقر:﴾      ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ

  

 

             

 

                                                           

ًّٔٚ أجقبٜ افنٔخ محّد بـ حزام ( 1)  . ظروٝ ظِٔف يف ورؿٜ ؾٖجٚب ظِٔٓٚ صقت
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 78 ............................. :افدراشٜ يف فِتقؤح إرواح ذوات تهقير: صبٜٓ
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