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  االستحالل املكفر
  حالل - احملرم  – حالًال أو هذا القول - احملرم  - عتقاد كون هذا الفعل االستحالل املكفر : هو ا

  )١(حيرمه مل هللا َأنَّ  أو َحَالالً  َجَعَلهُ  هللا أنَّ  يعتقد أن واالستحالل:  قال شيخ اإلسالم
  ُحمَرَّمَّاً  الذنب هذا لكون جحد فيه االستحاللو 

  :  هو االعتقاد املَُكفِّرْ  االستحالل ضابط
  :صورAن وله حالالً  احملرم هذا كون يعتقد أن وهو املَُكفِّرْ  االستحاللو 

  .االمتناع تسمى وهذه غريه، دون له حالالً  كونه يعتقد أن: األول
   تكذيب سمىي اوهذ ولغريه، له مطلقاً  حالالً  كونه يعتقد أن: الثانية

  وينقسم االستحالل Jعتبار الكفر وعدمه إىل قسمني :
  : وهو االعتقادي وسبق ذكره  األول استحالل يؤدى إىل الكفر

  : وهو املالزمة للفعل احملرم مع االعتقاد بتحرميه استحالل عمليالثاين 
 أُمَِّيت  ِمنْ  لََيُكوَننَّ : " يـَُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبَّ  مسَِعَ : َكَذَبِين  َما َواUَِّ  اْألَْشَعرِيُّ، َماِلكٍ  أَبُوروى البخاري من حديث 

َعاِزَف، َواخلَْمرَ  َواحلَرِيَر، اِحلرَ  َيْسَتِحلُّونَ  أَقْـَواٌم،
َ
 يـَْعِين  -  iَْتِيِهمْ  َهلُْم، ِبَسارَِحةٍ  َعَلْيِهمْ  يـَُروحُ  َعَلٍم، َجْنبِ  ِإَىل  أَقْـَوامٌ  َولَيَـْنزَِلنَّ  َوامل

َنا اْرِجعْ : فـَيَـُقوُلونَ  ِحلَاَجةٍ  -  الَفِقريَ  ُ، فـَيـُبَـيِّتـُُهمُ  َغًدا، إِلَيـْ َّU٢(" الِقَياَمةِ  يـَْومِ  ِإَىل  َوَخَنازِيرَ  ِقَرَدةً  آَخرِينَ  َوَميَْسخُ  الَعَلَم، َوَيَضعُ  ا(  
 َجمَازًا َذِلك يكون َأن َوْحيَتمل َحَالال َذِلكَ  يـَْعَتِقُدونَ  اْلَمْعَىن  َيُكونَ  َأنْ  َحيَْتِملُ  اْلَعَرِيبِّ  بن قَالَ  يْسَتحلُّونَ  َوقـَْولُهُ :  قال احلافظ

ْعَنا َوَقدْ  احلََْاللِ  ِيف  َكاِالْسِرتَْسالِ  ُشْرuَِا ِيف  َيْستَـْرِسُلونَ  َأيْ  اِالْسِرتَْسالِ  َعَلى   .َذِلكَ  يـَْفَعلُ  َمنْ  َوَرأَيـَْنا مسَِ
  )٣(ِحلِّهِ  ِبَغْريِ  اْلَفرْجِ  اْرِتَكابَ  يُرِيدُ  : التِّنيِ  بن قَالَ  

وشرط أن »، أُمَِّيت  ِمنْ  لََيُكوَننَّ «  ملسو هيلع هللا ىلصفاالستحالل الوارد يف احلديث من االستحالل العملي وال خيرج عن امللة بدليل قوله 
يكون الشيء احملرم ليس مبكفر ، وهو ظاهر يف أن املدمن للذنوب يكون فعله فعل املستحل ، لكن ليس اعتقاده اعتقاد 

  املستحل.
  يعىن يستحلون عمًال ال اعتقاداً ألجل مالزمتهم هلا وإدما�م هلذه الذنوب.»  َيْسَتِحلُّونَ «  ملسو هيلع هللا ىلصفقوله 

 ًVهي : ا�مع على حترميها املعلومة من الدين �لضرورة  والذنوب اليت يكفر من يستحلها استحالًال عقد  
أما إذا كان الذنب خمتلفاً فيه يف أصله أو يف صورة من صوره فإنه ال يكفر من اعتقد حل هذا األصل املختلف فيه يعىن يف 

  أصله أو الصورة املختلف فيها 
  ما ھو ضابط االستحالل الذى یكفر بھ العبد ؟

                                                           

 ) ٥٢١ /١الصارم املسلول على شامت الرسول ( -١
يهِ  اخلَْمرَ  َيْسَتِحلُّ  ِفيَمنْ  َجاءَ  َما َ�بُ ) ٥٥٩٠أخرجه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم ( -٢   امسِْهِ  ِبَغْريِ  َوُيَسمِّ
 ) ٥٥ /١٠فتح الباري ( -٣



٣ 

 

 اإلنسان أن لو فينظر الفعلي ستحاللاال وأما: االستحالل أن يعتقد االنسان حل ما حرمه هللا تعاىل،  قال العثيمني
 ويعين حالل، الر� إن: قال لو ولكن يستحله، ال ألنه يكفر؛ ال فإنه عليه، يصر لكنه حالل أنه يعتقد وال �لر�، تعامل
  )١(.ورسوله � مكذب ألنه يكفر؛ فإنه هللا حرمه الذي الر� بذلك

  تعالى؟وسئل العالمة ابن باز عمن ال یُحكم شرع هللا 
  )٢( قال : ال يكفر إال إذا استحله ولو ادعى أنه ال يستحله فنأخذ بظاهر كالمه وال حنكم بكفره.

  والقلب االعتقاد اىل يرجع مرأ واالستحالل
  وينقسم االستحالل إىل قسمني : 

مث يعتقد أنه  ملسو هيلع هللا ىلصالكفر املخرج عن امللة : وهو أن يقوم لدى الشخص العلم �ن هذا الشيء حرمه هللا تعاىل أو رسوله  -١
  حالل 

استحالل غري مكفر وغري خمرج عن امللة : وهو االستحالل العملي مبعىن فعل املعصية مع االعرتاف بكو�ا معصية  -٢
  وأنه آمث مستحق للعقوبة 

، ومع وجوده يف املؤمن ال يستحق اسم االميان املطلق إمنا هو مؤمن  ن االستحالل ال ميتنع وجوده يف املؤمن وهذا النوع م
  فاسق 

  :  اإلمجاع عن النوع األول  دليل ذلك
   )٣(�التفاق كافر فهو هلا مستحال احملارم فعل من:  قال شیخ اإلسالم

  )٤(: اإلقامة على الذنب والعزم على فعل مثله  اإلصرار
    والتشدد فيه ، واالمتناع من االقالع عنه التعقد يف الذنب           

  التكذيب -االستحالل  -اجلحود 
تِ  الظَّاِلِمنيَ  َوَلِكنَّ  يَُكذِّبُوَنكَ  َال  فَِإنـَُّهمْ  يـَُقوُلونَ  الَِّذي لََيْحزُُنكَ  ِإنَّهُ  نـَْعَلمُ  َقدْ ﴿ قال تعاىل َ̈ ©ِ  َِّUاألنعام] ٣٣[ ﴾َجيَْحُدونَ  ا :  

  فنفى عنهم التكذيب وأثبت هلم اجلحود ، فدل على أن التكذيب واجلحود متغايران 
  يعىن يف الباطن »  يَُكذِّبُوَنكَ  َال  فَِإنـَُّهمْ  «
تِ  الظَّاِلِمنيَ  َوَلِكنَّ  « َ̈ ©ِ  َِّUيعىن يف الظاهر»  َجيَْحُدونَ  ا  

  وجود له سبق ما إنكار: اجلحداجلحود 
  )٥(نـَْفيه اْلقلب ِيف  َما َوِإثـَْبات ثباته اْلقلب ِيف  َما نفي ُهوَ :  قال الراغب اْجلْحد

                                                           

 . ١١٩٨، سؤال  ٥٠، لقاء  ٣/٩٧الباب املفتوح  -١

 أربيل. -احملمدي ، مكتبة السلف ، العراق) ط/ مكتبة اهلدي ١٣احلكم بغري ما أنزل هللا بندر بن ´يف العتييب (ص -٢

 )٥٢١ /١لصارم املسلول على شامت الرسول ( -٣
 ) ٢٨ /١التعريفات للجرجاين ( -٤
 ) ١/١٢١للمناوي ( التعاريف مهمات على التوقيف -٥



٤ 

 

       )١(املاضي يف الفعل ترك عن اإلخبار عن عبارة هو:                     
  اجلحد  النفي

  خمتص �ملاضي  املاضي واحلاضر
  انكار �للسان دون القلب  واللسانانكار �لقلب 

  وإن كان كاذ�ً يسمى جحداً   إذا كان الكالم صادقاً يسمى نفياً 
َها uَِا َوَجَحُدوا ﴿قال تعاىل  ﴾رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َأَحدٍ  َأ�َ  ُحمَمَّدٌ  َكانَ  َما﴿ قال تعاىل َقنَـتـْ   ﴾َوُعُلوºا ظُْلًما أَنـُْفُسُهمْ  َواْستَـيـْ

   
  ال أثر للقرائن اخلارجة حىت حتكم على الرجل أنه مستحل ، بل ال بد من التصريح Jلقول 

ُهَما، اUَُّ  َرِضيَ  َحارِثَةَ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنَ  أَُساَمةَ روى الشيخان عن   ِمنْ  احلَُرَقةِ  ِإَىل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اUَِّ  َرُسولُ  بـََعثـََنا: قَالَ  َعنـْ
َنَة، َ́  َوحلَِْقتُ : قَالَ  فـََهَزْمَناُهْم، الَقْومَ  َفَصبَّْحَنا: قَالَ  ُجَهيـْ ُهْم، َرُجًال  األَْنَصارِ  ِمنَ  َوَرُجلٌ  َأ  ِإالَّ  إَِلهَ  الَ : قَالَ  َغِشيَناهُ  فـََلمَّا: قَالَ  ِمنـْ

،ُ َّUُتهُ  األَْنَصارِيُّ، َعْنهُ  َفَكفَّ : قَالَ  ا : قَالَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبَّ  َذِلكَ  بـََلغَ  َقِدْمَنا فـََلمَّا: قَالَ  قـَتَـْلُتُه، َحىتَّ  ِبُرحمِْي َفطََعنـْ
، َرُسولَ  َ̈ : قـُْلتُ : قَالَ  »اUَُّ  ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  قَالَ  َما بـَْعدَ  أَقـَتَـْلَتهُ  ُأَساَمُة، َ̈ : «ِيل  فـََقالَ  َِّUَا ا  َما بـَْعدَ  أَقـَتَـْلَتهُ : «الَ قَ  ُمتَـَعوًِّذا، َكانَ  ِإمنَّ
، يَُكّرِرَُها َزالَ  َفَما: قَالَ  »اUَُّ  ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  قَالَ    )٢(اليَـْومِ  َذِلكَ  قـَْبلَ  َأْسَلْمتُ  َأُكنْ  ملَْ  َأّينِ  َمتَنـَّْيتُ  َحىتَّ  َعَليَّ

ُتهُ  َرُجًال  فََأْدرَْكتُ « قال احلافظ  قال أسامة   ِإَلهَ  َال  قَالَ  السَّْيفَ  َعَلْيهِ  َرَفعَ  َلمَّاَ« ُمْسِلمٍ  ِعْندَ  َوَوَقعَ  » قـَتَـْلُتهُ  َحىتَّ  ِبُرحمِْي َفطََعنـْ
  ِ�لرُّْمحِ  َطَعَنهُ  ِ�لسَّْيفِ  َضْربِهِ  ِمنْ  يـََتَمكَّنْ  ملَْ  فـََلمَّا أَوًَّال  السَّْيفَ  َعَلْيهِ  َرَفعَ  ِ�َنَّهُ  َوُجيَْمعُ  »  فـََقتَـَلهُ  اUَُّ  ِإالَّ 
 َعَلْيهِ  اUَُّ  َصلَّى النَِّيبِّ  َذِلكَ  فبلغ «بني هذا وبني قوله ُمَنافَاةَ  َوَال ،  »َشْيءٌ  َذِلكَ  ِمنْ  نـَْفِسي ِيف  فـََوَقعَ « قال أسامة   رَِوايَةِ  وىف

  )٣(َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىذلك حيمل على أن أسامة هو الذى أبلغ النيب  ِألَنَّهُ  »  َوَسلَّمَ 
  القرائن الظاهرة كلها تدل على أن الرجل إمنا قال ذلك خوفاً من السيف 

َا «قوله  َاأي » ُمتَـَعوًِّذا َكانَ  ِإمنَّ   َدَمهُ  لُِيْحرِزَ  َذِلكَ  فـََعلَ  ِإمنَّ
  اإلنكار  ملسو هيلع هللا ىلصفأعاد أسامة بن زيد االعتذار وأعاد عليه النيب  

  له أولياء مسلمني  وليس عدو قوم من كانفظن أسامة وÀول وأخطأ ولذلك مل تلزمه الدية ، وقيل أن الرجل  
 ِيف  دخويل أول اْلَوْقت َذِلك يكون َأن فتمنيتواملعىن »  اليَـْومِ  َذِلكَ  قـَْبلَ  َأْسَلْمتُ  َأُكنْ  ملَْ  َأّينِ  َمتَنـَّْيتُ  َحىتَّ  «قول أسامة 

ْسَالم   )٤(َذِلك قبل ُمسلما يكون َال  َأن متىن أَنه يرد َومل الفعلة تِْلكَ  جريرة من آلمن اْإلِ
  دليل على محل الناس على الظواهر ألن البواطن ال يتوصل إليها وال يعلم ما فيها إال هللا  » قـَْلِبهِ  َعنْ  َشَقْقتَ  أََفَال « ملسو هيلع هللا ىلص قوله

                                                           

 )٧٤ /١التعريفات للجرجاين ( -١
 ) ٩٦) ومسلم ( ٦٨٧٢أخرجه البخاري ( -٢
 ) ١٩٥ /١٢فتح الباري ( -٣
 ) ٢٤/٣٦عمدة القاري ( -٤



٥ 

 

  واملعىن أنك إذا كنت  لست قادراً على ذلك فاكتف منه �للسان 
وىف احلديث اشعار �نه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صاحل يف مقابلة هذه الفعلة ملا مسع من االنكار 

  الشديد 
َفُعُهمْ  َيكُ  فـََلمْ  ﴿تـََعاَىل  قـَْوَلهُ  Àََوَّلَ  ُأَساَمةَ  َلَعلَّ  « اخلَْطَّاِيبُّ  َوقَالَ     اUَُّ  َصلَّى النَِّيبُّ  َعَذرَهُ  َوِلَذِلكَ   ﴾َ�َْسَنا َرأَْوا َلمَّا ِإميَانـُُهمْ  يـَنـْ

َرَها َوَال  ِديَةً  يـُْلزِْمهُ  فـََلمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ    َوُأْخَرى ُدنـَْيا ُعُموِمهِ  َعَلى النـَّْفعِ  نـَْفيَ  َمحَلَ وكأن أسامة »  َغيـْ
د هللا كوصول الروح كان من عن  والصواب أن هناك فرق أن iيت البأس من عند هللا ، وبني أن يكون من عند الناس ، فإن

فهو البأس الذى ال ينفع االميان فيه يف االخرة ، أما البأس الذى من عند العبد فإنه ينفع االميان فيه نفعاً مقيداً إىل احللقوم 
  حىت خيترب أمره يف التزامه بشرائع اإلسالم 

  Jلدية أو الكفارة ؟ ملسو هيلع هللا ىلصملاذا مل يلزمه النيب 

ً́  َكانَ  ِألَنَّهُ  َشْيءٌ  َعَلْيهِ  جيَِبْ  ملَْ  أَنَّهُ  حيتملاجلواب :   َكاْخلَاِتنِ  َمالٍ  َوَال  نـَْفسٍ  ِمنْ  أَتْـَلفَ  َما َيْضَمنُ  َفَال  اْلَقْتلِ  َأْصلِ  ِيف  َلهُ  َمْأُذو
   َوالطَِّبيبِ 

ِديـََتهُ  َيْسَتِحقُّ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  َوِيلٌّ  َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ  اْلَعُدوِّ  ِمنَ  َكانَ  اْلَمْقُتولَ  ِألَنَّ  : أَوْ 
)١(  

  ال أثر للقرائن يف احلكم على صاحب الفعل vنه مستحل ؟

األخذ �لقرائن يف معرفة ما يف القلوب يقينًا لكان اجتهاد أسامة بن زيد األوىل �العتبار فقد اجتمع يف ذلك فلو كان 
، ومل  ملسو هيلع هللا ىلصجيتمع يف غريه ، ومع ذلك فقد ألغى اعتبارها النيب  ملا الرجل من القرائن اليت تقوى القول بعدم صدق إسالمه م

  جيز األخذ uا للكشف عما يف القلوب
، َعْبدَ  اْمسُهُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبِّ  َعْهدِ  َعَلى َرُجًال  َأنَّ  اَخلطَّاِب، ْبنِ  ُعَمرَ روى البخاري من حديث  َِّUيـَُلقَّبُ  وََكانَ  ا 

 يـَْوًما ِبهِ  فَُأِيتَ  الشَّرَاِب، ِيف  َجَلَدهُ  َقدْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبُّ  وََكانَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اUَِّ  َرُسولَ  ُيْضِحكُ  وََكانَ  ِمحَارًا،
 فـََواUَِّ  تـَْلَعُنوُه، الَ : «َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبُّ  فـََقالَ  بِِه؟ يـُْؤَتى َما َأْكثـَرَ  َما الَعْنُه، اللَُّهمَّ : الَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  فـََقالَ  َفُجِلَد، بِهِ  فََأَمرَ 

  )٢(»َوَرُسوَلهُ  اUََّ  حيُِبُّ  ِإنَّهُ  َعِلْمتُ  َما
  )٣(»بِثـَْوبِهِ  َيْضرِبُهُ  َمنْ  َوِمنَّا بِنَـْعِلهِ  َيْضرِبُهُ  َمنْ  َوِمنَّا بَِيِدهِ  َيْضرِبُهُ  َمنْ  َفِمنَّا. ِبَضْرِبهِ  فََأَمرَ  «وىف رواية        
: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اUَِّ  َرُسولُ  فـََقالَ  بِِه، يـُْؤَتى َما َأْكثـَرَ  َما اْلَعْنهُ  اللَُّهمَّ : اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  فـََقالَ  :وىف رواية عند البزار        

  )٤(»َوَرُسوَلهُ  اUََّ  حيُِبُّ  فَِإنَّهُ  تـَْلَعْنهُ  َال «
          

                                                           

 )١٩٦ /١٢فتح الباري ( -١
  املِلَّةِ  ِمنَ  ِخبَارِجٍ  لَْيسَ  َوإِنَّهُ  اخلَْمِر، َشاِربِ  َلْعنِ  ِمنْ  يُْكَرهُ  َما َ�بُ ) ٦٧٨٠أخرجه البخاري ( -٢
 )٦٧٨١أخرجه البخاري ( -٣
 ) ٣٩٣ /١أخرجه البزار ( -٤



٦ 

 

 ِإَىل  ُمَعاِويَةَ  َجدَّ  َأَ�هُ  بـََعثَ : «َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  أَبِيِه، َعنْ  قـُرََّة، ْبنِ  ُمَعاِويَةَ روى النسائي من حديث   
  )١(»َماَلهُ  َوَمخَّسَ  ُعنـَُقهُ  َفَضَربَ  أَبِيِه، ِ�ْمَرأَةِ  َعرَّسَ  َرُجلٍ 

  أمر بقتله وختميس ماله  ملسو هيلع هللا ىلصاستدل البعض من هذا احلديث أن االستحالل يعرف �لفعل ، ووجه ذلك : أن النيب 
  :اجلواب : ال بد من التفريق بني بعض املصطلحات 

  : هو االعتقاد أنه خماطب �لنصوص الشرعية واألحكام  االلتزام
  : هو االعتقاد أنه ال يدخل يف خطاب الشارع ، وهذا كفر أكرب  االمتناع

ص    وعليه فهذا الرجل الذى نكح امرأة أبيه امتنع عن قبول الن
  وذهب بعض أهل العلم أنه فعل ذلك استحالالً ، مبعىن أنه استحل هذا العمل 

  )٢( االستحاللنرى َوهللا اْعَلم ان َذِلك ِمْنُه على :  قال اإلمام أمحد      

 َعاملٌِ  بَِقْتِلهِ  -  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اUَُّ  َصلَّى -  أََمرَ  الَِّذي الرَُّجلَ  َذِلكَ  َأنَّ  َعَلى احلَِْديثِ  َمحْلِ  ِمنْ  بُدَّ  َال : و  قال الشوكاين      
  )٣(اْلُكْفرِ  ُموِجَباتِ  ِمنْ  َوَذِلكَ  ُمْسَتِحالº  َوفـََعَلهُ  ِ�لتَّْحرِميِ 

َصارَ  اْجلَاِهِليَّةِ  ِيف  يـَْفَعُلونَ  َكانُوا َكَما اِالْسِتْحَاللِ  َعَلى َذِلكَ  ِمنْ  فـََعلَ  َما فـََعلَ ،  اْلُمتَـَزّوِجَ  َذِلكَ :  الطحاوي قال        َف
ا ِبَذِلكَ  ºَصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فََأَمرَ ،  ُمْرَتد  َُّU٤(ِ�ْلُمْرَتدِّ  يـُْفَعلُ  َما بِهِ  يـُْفَعلَ  َأنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا(  
لو كان كفر من تزوج امرأة أبيه �رد استباحته فرجها استباحة عملية من غري استحالل قليب لكفروا :  ملحوظة مهمة      

   من ́ز �مرأة أبيه وهذا مل يقل به أحد من أهل السنة ، فدل على أن الرجل كان مستحًال أو ممتنعاً 
  واقعة قدامة بن مظعون

قدامة بن مظعون القرشي أخو عثمان بن مظعون ، خال حفصة ، وخال ابن عمر من السابقني شهد املشاهد كلها (ت 
  ه) ٣٦

 ُقَداَمةَ  اْستَـْعَملَ  اخلَْطَّاِب، ْبنَ  ُعَمرَ  ِإنَّ  َبْدرًا َشِهدَ  أَبُوهُ  وََكانَ  َربِيَعَة، ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنُ  اUَِّ  ْبدُ روى عبد الرزاق من حديث ع  
َصةَ  َخالُ  َوُهوَ  اْلَبْحَرْينِ  َعَلى َمْظُعونٍ  ْبنَ  : فـََقالَ  اْلَبْحَرْينِ  ِمنَ  ُعَمرَ  َعَلى اْلَقْيسِ  َعْبدِ  َسيِّدُ  اْجلَاُرودُ  فـََقِدمَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اUَِّ  َوَعْبدِ  َحْف
ا َرأَْيتُ  َوَلَقدْ  َفَسِكَر، َشِربَ  ُقَداَمةَ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمِننيَ  أَِمريَ  َ̈  ºِحُدودِ  ِمنْ  َحد  َِّUا اºَيْشَهدُ  َمنْ : «ُعَمرُ  فـََقالَ  إِلَْيكَ  أَْرفـََعهُ  َأنْ  َعَليَّ  َحق 

 تـََنطَّْعتَ  َلَقدْ "  :ُعَمرُ  فـََقالَ  َسْكرَانَ  رَأَيـُْتهُ  َوَلِكينِّ  َيْشَربُ  أَرَهُ  ملَْ : قَالَ  َأْشَهُد؟ مبَِ : فـََقالَ  ُهَريـْرَةَ  َأ�َ  َفَدَعا: ُهَريـْرَةَ  أَبُو: قَالَ  »َمَعكَ 
 فـََقالَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اUَِّ  ِكَتابَ  َهَذا َعَلى أَِقمْ : لُِعَمرَ  اْجلَاُرودُ  فـََقالَ  اْلَبْحَرْينِ  ِمنَ  إِلَْيهِ  يـَْقِدمَ  َأنْ  ُقَداَمةَ  ِإَىل  َكَتبَ  ُمثَّ : قَالَ  الشََّهاَدةِ  ِيف 

ْصمٌ : «ُعَمرُ   َعَلى َغَدا َحىتَّ  اْجلَاُرودُ  َصَمتَ  فـََقدْ : قَالَ  »َشَهاَدَتكَ  أَدَّْيتَ  فـََقدْ : «قَالَ  َشِهيدٌ  َبلْ : قَالَ  »َشِهيدٌ  أَمْ  أَْنتَ  َأَخ

                                                           

 ) ٧١٨٦أخرجه النسائي يف الكربى ( -١
 )٣/١٠٨٥/١٤٩٨عبد هللا ( مسائل ابنه -٣

 ) ١٣٧ /٧نيل األوطار ( -٣
 ) ١٤٩ /٣شرح مشكل االÓر ( -٤



٧ 

 

 أُْنِشُدكَ  ِإّينِ : اْجلَاُرودُ  فـََقالَ  »َرُجلٌ  ِإالَّ  َمَعكَ  َشِهدَ  َوَما َخْصًما، ِإالَّ  أَرَاكَ  َما: «ُعَمرُ  فـََقالَ  اUَِّ  َحدَّ  َهَذا َعَلى أَِقمْ : فـََقالَ  ُعَمرَ 
،ََّUأَمَّا: اْجلَاُرودُ  فـََقالَ  »َألُسوَءنَّكَ  أَوْ  ِلَساَنكَ  لَُتْمِسَكنَّ : «ُعَمرُ  فـََقالَ  ا  َِّUَوَتُسوُءِين، َعمِّكَ  اْبنُ  َشِربَ  أَنْ  ِ�حلَْقِّ  َذاكَ  َما َوا 

 ابـَْنةِ  ِهْندَ  ِإَىل  ُعَمرُ  فََأْرَسلَ  ُقَداَمةَ  اْمَرأَةُ  َوِهيَ  َفَسْلَها،  اْلَولِيدِ  ابـَْنةِ  ِإَىل  فََأْرَسلَ  َشَهاَدتَِنا ِيف  َتُشكَّ  ُكْنتَ  ِإنْ : ُهَريـْرَةَ  أَبُو فـََقالَ 
 َلُكمْ  َكانَ  َما يـَُقوُلونَ  َكَما َشرِْبتَ  َلوْ : فـََقالَ  »َحادُّكَ  ِإّينِ : «ِلُقَداَمةَ  ُعَمرُ  فـََقالَ  َزْوِجَها َعَلى الشََّهاَدةَ  فَأَقَاَمتِ  يـَْنُشُدَها اْلَولِيدِ 

 َطِعُموا ِفيَما ُجَناحٌ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َعَلى لَْيسَ : {تـََعاَىل  اUَُّ  قَالَ : ُقَداَمةُ  قَالَ  »ِملَ؟: «ُعَمرُ  فـََقالَ  َجتُْلُدوِين، أَنْ 
  »َعَلْيكَ  اUَُّ  َحرَّمَ  َما اْجتَـنَـْبتَ  اتـََّقْيتَ  ِإَذا ِإنَّكَ  التَّْأِويلَ  َأْخطَْأتَ : «ُعَمرُ  فـََقالَ  اْآليَةُ ] ٩٣: املائدة} [َوآَمُنوا اتـََّقْوا َما ِإَذا
 َعنْ  َفَسَكتَ  َمرِيًضا، َكانَ  َما َجتِْلَدهُ  َأنْ  نـََرى َال : قَاُلوا »ُقَداَمةَ  َجْلدِ  ِيف  تـََرْونَ  َماَذا: «فـََقالَ  النَّاسِ  َعَلى ُعَمرُ  أَقْـَبلَ  ُمثَّ : قَالَ  

ًما َذِلكَ  َّ̈  َكانَ  َما َجتِْلَدهُ  َأنْ  نـََرى َال : قَاُلوا »ُقَداَمةَ  َجْلدِ  ِيف  تـََرْونَ  َماَذا: «ِألَْصَحاِبهِ  فـََقالَ  َجْلِدهِ  َعَلى َعَزمَ  َوَقدْ  يـَْوًما َوَأْصَبحَ  َأ
َياطِ  َحتْتَ  اUََّ  يـَْلَقى َألَنْ : «ُعَمرُ  فـََقالَ  َضِعيًفا  بُِقَداَمةَ  فََأَمرَ  »َ×مٍّ  ِبَسْوطٍ  ائْـُتوِين  ُعُنِقي ِيف  َوُهوَ  يـَْلَقاُه، َأنْ  ِمنْ  ِإَيلَّ  َأَحبُّ  السِّ
ِهَما، ِمنْ  قـََفَال  فـََلمَّا َلُه، ُمَغاِضًبا َمَعهُ  َوُقَداَمةُ  َفَحجَّ  َوَهَجرَهُ  ُقَداَمةَ  ُعَمرُ  فـََغاَضبَ  َفُجِلدَ  َم، ِ�لسُّْقَيا ُعَمرُ  َونـََزلَ  َحجِّ  ُمثَّ  َ́

ُلوا: «قَالَ  نـَْوِمهِ  ِمنْ  ْستَـيـَْقظَ ا ُلوا َأُخوكَ  فَِإنَّهُ  ُقَداَمةَ  َساملِْ : فـََقالَ  »َأَ×ِين  آتٍ  َألََرى ِإّينِ  فـََواUَِّ  بِهِ  فَائْـُتوِين  بُِقَداَمةَ  َعَليَّ  َعجِّ   فـََعجِّ
  )١(ُصْلِحِهَما أَوَّلَ  َذِلكَ  َفَكانَ  َلهُ  َواْستَـْغَفرَ  ُعَمرُ  َفَكلََّمهُ  إَِلْيهِ  َجيُرُّوهُ  ِإنْ  َأَىب  ِإنْ  ُعَمرُ  بِهِ  َفَأَمرَ  iَِْيتَ، َأنْ  َأَىب  أَتـَْوهُ  فـََلمَّا ِبهِ  ِإَيلَّ 

 َفَأَمرَ  الَفِضيَخ، يـَْوَمِئذٍ  َمخْرُُهمْ  وََكانَ  طَْلَحَة، َأِيب  َمْنزِلِ  ِيف  الَقْومِ  َساِقيَ  ُكْنتُ  َعْنُه، اUَُّ  َرِضيَ  أََنسٍ روى الشيخان  عن   
ً̈  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اUَِّ  َرُسولُ   فََأْهرِقْـَها، اْخرُْج،: طَْلَحةَ  أَبُو ِيل  فـََقالَ : قَالَ  »ُحّرَِمتْ  َقدْ  اَخلْمرَ  ِإنَّ  َأالَ : «يـَُناِدي ُمَناِد

ِديَنِة، ِسَككِ  ِيف  َفَجَرتْ  فـََهَرقْـتـَُها، َفَخَرْجتُ 
َ
 َعَلى لَْيسَ : {اUَُّ  فَأَنـَْزلَ  ُبطُوِ�ِْم، ِيف  َوِهيَ  قـَْومٌ  قُِتلَ  َقدْ : الَقْومِ  بـَْعضُ  فـََقالَ  امل

  )٢(اآليَةَ ] ٩٣: املائدة} [طَِعُموا ِفيَما ُجَناحٌ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ 

                                                           

 ) ١٧٠٧٦أخرجه عبد الرزاق ( -١
  ) ١٩٨٠) ومسلم (٢٤٦٤أخرجه البخاري ( -٢


