مطألة في التعامل الشزعي مع املتطىلحه
ميحرلا نمحرلا هللا مسب

لتبها :عجـدالعشيشالدػيثر
الحمد هلل ،أحق الحمد وأوفاه ،والصالة والطالم على رضىله ومصطفاه ،دمحم بٌ عجدهللا وعلـى
آله وصحجه ومٌ والاه ،أما ةعد:
فقد طزح أحد إلاخىة اضتشـهاً ةشـأه املى ـن مـٌ اليـحال ٌ الـذ ٌ طز ـىه أبـىاا الجيـى ،
وييـحذوه فـي املطـاود وعيـد اتــارا املـزور ،لمـا أجهـن متىاوــدوه فـي ملضـىا ،و ـزا ا حــالن،
ومحل إلاتـهاى أه القـزا ٌ لـدى علـى لـذوهن ،وألثـرلن منـالن قوممـة إلا امـة ،لمـا أه أوممـة
الدولــة لحــذرمــٌ اعطــاي اليــحال ٌ ،وثعبــةن اــحظ عجــاية ىطــا ية لنفيــا ،و حـ أه لجعبــةن
عال ــة ب ــجعه امل ــذال املجتدع ــة م ــٌ الحى ي ــة الملاروا ــة ،فة ــل ل ــذه امل ــررا لق ــى م ــيعةن
بإطال ،،مع أه ظىالزاليصىص لحث على الزام الطا ل وميع جهزه ،واعطا ه مما ليطز.
ولذا فقد اضتعٌ باهلل على لحزيـزاملطـألة وهللا أضـأى أه اةمرـد رتـد ويهـد رد لاصـىاا ،و ـد
لتح لذا الجحث في و

حمزالتجىاى ةطح وتاي لىرووا بتاريخ 1441/9/3لـ.

أ رـهللا هللا علــى مــٌ حطــٌ لاطــا احه ،ويقتطــع ميــه ملــٌ سشــته ،فقــزه مــٌ الطــا احه ،ومــٌ تعفــن
اطــا ل َوا َ َ َ
عــٌ الطــا ل ،ممــٌ سؼفــل عيــه ألــل الححــر ،فقــاى ضــجحاوهَ :وفــي َأ َمـ َـىالة َن َحــق ل َّ
وم
ـز
ـ
ح
ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ
َ
اطــا ل َوا َ َ
(الــذاريا  ، )19 :و ــاى اعــا ىَ :و َّالــذ ٌَ فــي َأ َمـ َـىالة َن َحــق َم َعاــىم ( )44ل َّ
وم (املعــار :
ـز
ـ
ح
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
.)45
لمــا أه هللا وعــل رلجــة ال ــرمشــزوطة بإعطــاي ا حتــاوحه ،ومــقهن الطــا احه  ،فقــاى اعــا ىَ :لـ َـي َ
ظ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َّ َ
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ـام َوال َي ـ َـى ِم ِخ ـ ِـز َواملال ِ ن ـ ِـة
ال ِ ـ َّـرأه لىل ـىا وو ــىلنن ِ ج ـ َـل املش ـ ِـز ِ ،واملؼ ـ ِـز ِا ول ِن ــٌ ال ِ ــرم ــٌ آم ــٌ ِب ـ ِ
َ
َ َ َ َ َّ
اى َع َلى حجـه َلو َالق َزَثـى َو َال َي َت َ
ـامى َو َاملَ َطـال َحه َو َاب َـٌ َّ
اليحي َحه َو َآاى َاملَ َ
الط ِـح ِيل َوال َّطـا ِ ِاحه
ِ
ِِ ِ
اا و ِ ِ
وال ِنت ِ
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َ َ
الش َم ـ َـاة َو َاملىف ــى َه ة َع َة ــدل َن ا َلا َع َ
الص ــابز َ
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ـام َّ
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يٌ ِف ــي ال َجأ َض ـ ِـاي
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صد ىا َوأول ِئ َو لن املتقىه (الجقزة.)177 :
ص أول ِئ َو ال ِذ ٌ
والبز ِاي و ِححه الجأ ِ
لمــا أ ه هللا لم مــٌ قهــزالطــا احه ،فقــاى اعــا ى :وأمــا الطــا ل فــال لقهــز ،و ــد فطــزه ألــل التفطــحر
بأوه الطا ل الصاا.،
ــاى الط ــر – رحم ــه هللا  : -و ىل ــه( :وأم ــا الط ــا ل ف ــال لقه ــز) ق ــىى :وأم ــا م ــٌ ض ــألو م ــٌ ل
حاوة فال لقهزه ،ولنٌ أطعمه وا ه له حاوته (وامع الجياه .)489/44
اى القزطبد – رحمه هللا  ً[ : -لشوزه ،فةى وهد عٌ اػالظ القـىى .ولنـٌ راه بجـذى سطـحر ،أو را
وميل ،واللز فقزك ،اله تااة وػحره] لفطحرالقزطبد .121/42
ولـذا ملــل ىلــه اعـا ى :وآ لا القزثــى حقــه واملطـنحه وابــٌ الطــحيل ً لجـذرلجــذ زا ،اه املجــذريٌ
مــاوىا اخــىاه الشــياطحه ومــاه الشــيطاه لزتــه لفــىرا ،وامــا اعز ــٌ عــقهن ابتؼــاي رحمــة مــٌ رتــو
لزوىلا فقل لةن ىً ميطـىرا [إلاضـزاي ،]48 :ـاى الط ـر – رحمـه هللا  : -واه اعـز

ـا دمحم

ع ــٌ ل ــذًي ال ــذ ٌ أمزل ــو أه ل ــذلوهن حق ــى ةن الا وو ــد الوه ــا الط ــحيل بىوة ــو عي ــد مط ــأل هن
ا ــاك ،م ــا ً لج ــد الي ــه ض ــحيال ،حي ــاي م ـقهن ورحم ــة لة ــن ابتؼ ــاي رحم ــة م ــٌ رت ــو} [إلاض ـزاي]48 :
قىى :اوتماررس ،لًتمزه مـٌ عيـد رتـو ،ولزوـى ليطـحرهللا ا ـاه لـو ،فـال لذيطـةن ،ولنـٌ ـل لةـن
ــىً ميطــىرا .قــىى :ولنــٌ عــدلن وعــدا ومــيال ،بــأه لقــىى :ضــحرس ،هللا فــأعطينن ،ومــا أتــجه
للو مٌ القىى الاحه ػحرالؼايظ  (.وامع الجياه )569/14
و اى الشيخ دمحم العليمحه – رحمه هللا – في لفطحروشي عن ص  :444ضا ل املـاى الا عامـ أه
الذ ضألو املاى ػرد فاو الحق أه لقهزه ولو الحق أ با أه لىتنه على ضذاله ولى ػرـد ،الا
لذا العمىم الطا ل فال لقهز} منصىص فيما الا ا تب املصلحة أه قهزفال بأص.

ورا فــي اليصــىص الشــزعية الحــث علــى اعطــاي الطــا احه ا حتــاوحه ،وفــي للــو اليــل علــى وــىاس
الطذاى عيد الحاوة ،واه ماو مجزلة التعفن والص رعلى الفقزأعلى وأو ـى ،فقـد روي لزيـزة
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 هنع هللا يضر  -أه رض ـ ــىى هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -ـ ــاى« :ل ـ ــيظ املط ـ ــنحه ال ـ ــذ ل ـ ــزاه الاقم ـ ــة والاقمت ـ ــاه ،والتم ـ ــزةوالتمزل ــاه ،ولن ــٌ املط ــنحه ال ــذ ً ج ــد ػر ـهللا سؼيي ــه ،وً فط ــٌ ب ــه فيتص ــد ،عاي ــه ،وً ق ــىم
فيطــأى اليــاص» لــذا لفــظ الجن ــار  .وفــي أخــزي «لــيظ املط ــنحه الــذ لــزاه ملماــة وملمات ــاه،
ولن ــٌ املط ــنحه ال ــذ ل ــيظ ل ــه ػرـ ـهللا ويط ــت ي ،أو ً سط ــأى الي ــاص الحاف ــا»  .وف ــي أخ ــزي «اوم ــا
املط ــنحه ال ــذ تعف ــن ،ا ــزيوا اه تـ ـ تن ً سط ــألىه الي ــاص الحاف ــا} [الجق ــزة . » ]473 :وف ــي
روا ة ملطان واملىطأ «ليظ املطنحه وهذا الطىاف الذ طـىف حـىى اليـاص»  ...وللـزالحـد ث
وح ــى ملو ـ ــى ،وأخـ ــز الًطـ ــا  ،ملو ـ ــى .وفـ ــي روا ــة أثـ ــ ،ااوا «لـ ــيظ املطـ ــنحه الـ ــذ لـ ــزاه ملماـ ــة
وملماتاه ،ولنـٌ املطـنحه الـذ ً سطـأى اليـاص ،وً فطيـىه بـه فيعطىوـه»  .وفـي روا ـة «ولنـٌ
املطــنحه املتعفــن»  .رواه الجنــار  469 / 3و  472فــي الشمــاة ،بــاا ــىى هللا اعــا ى ً :سطــألىه
الي ــاص الحافـ ــا}  ،وف ــي لفطـ ــحرض ــىرة الجقـ ــزة ،بـ ــاا ً سط ــألىه اليـ ــاص الحاف ــا}  ،ومطـ ــان ر ـ ــن
( ) 1239فــي الشمــاة ،بــاا املطــنحه الــذ ً جــد ػر ـهللا وً فطــٌ لــه فيتصــد ،عايــه ،واملىطــأ / 4
 943فــي صــفة اليبــد ملسو هيلع هللا ىلص ،بــاا مــا وــاي فــي املطــالحه ،وأبــى ااوا ر ــن ( )1631و ( )1634فــي الشمــاة،
باا مٌ سعطى مٌ الصد ة وحد الؼرهللا ،والًطا  85 / 5 ،في الشماة ،باا لفطحراملطنحه.
وروي جيصة بٌ منار ،الةال ي  -هنع هللا يضر  -اىَّ « :
لحما َح َمالة ،فألي رضىى هللا  -صـلى هللا عايـه
لأليي ــا الص ــد ة ،في ــأم َزل ــو وه ــا ،ــن ــاى :ــا جيص ــةَّ ،
وض ــان -أض ــأله فوه ــا ،فق ــاى :أ ـ َـن حت ـهللا َ
اه
ِ
َ
َ
َّ َ
املطـألة ً لحـل اً قحـد ال ـة :رو لـل لحمـل حمالـة ،فحاـ لـه املطـألة حتـهللا ص َـيبها ،ـن َم ِطــو،
َ
ورول أصابته وا حة اوتاح ماله ،فحاـ لـه املطـألة حتـهللا صـي َىامـا ِم َـٌ َع َـي  -أو ـاى:
ِض ــدااا ِم ـ َـٌ َع ـ َـي  -ورو ــل أص ــابته فا ــة ،حتـ ـهللا ق ــىى ال ــة م ــٌ لو ال ِ َمل ــا م ــٌ ىم ــه :لق ــد
َ
َ
أصاب فالوا فا ة ،فحا له املطألة ،حتهللا صي َ َىاما مـٌ َع َـي  -أو ـاىِ :ضـدااا مـٌ عـي
 فمـا ضـ َـىا َّلٌ مــٌ املطـألة ــا جيصــة ل َـح  ،أماةــا صــاحبها ل َـحتا»  .رواه مطــان ر ــن ()1244
ِ
في الشماة ،باا مٌ لحل له املطألة ،وأبى ااوا ر ن ( )1642في الشماة ،باا ما لجىس فيـه املطـألة،
والًطا  96 / 5 ،و  97في الشماة ،باا فبل مٌ ً سطأى الياص تيئا.
ــاى أبــى حامــد الؼشا ــي – رحمــه هللا [ : -الطــذاى ح ـزام فــي ملصــل واومــا جــاح ببــزورة أو حاوــة
مةمة زيجة مٌ البزورة فإه مـاه عقهـا بـد فةـى حـزام ،واومـا ايـا اه ملصـل فيـه التحـزين قوـه ً
3

مطألة في التعامل الشزعي مع املتطىلحه
يفو عٌ ال ة أمىر محزمة :ملوى :اظةارالشنىي مـٌ هللا اعـا ى ال الطـذاى اظةـارلافقـزوللـز
لقصــىر ىعمــة هللا اعــا ى عيــه ولــى عــحه الشــنىي ولمــا أه العجــد املماــىك لــى ضــأى لهــاه ضــذاله
اشًيعا على ضيده فنذلو ضذاى العجاا اشًيع على هللا اعا ى ولذا ًجغي أه حزم وً حـل اً
لبزورة لما لحل امليتة.
اللــاى :،أه فيــه الًى الطــا ل وفطــه لؼحــرهللا اعــا ى ولــيظ لامــذمٌ أه ــذى وفطــه لؼحــرهللا بــل
عايه أه ذى وفطه ملىًه فإه فيه عشه ،فأما ضا زالحاـق فـإجهن عجـاا أملالـه فـال ًجغـي أه ـذى
لةن اً لبزورة وفي الطذاى لى لاطا ل باإل افة ا ى املطذوى.
اللالـث :أوـه ً يفـو عــٌ ا ـذاي املطـذوى ػالجـا قوــه رتمـا ً اطـمس وفطـه بالجــذى عـٌ طيـ

اـ

ميــه فــإه بــذى حيــاي مــٌ الطــا ل أو ريــاي فةــى ح ـزام علــى خــذ واه ميــع رتمــا اضــتحيا ولــألي فــي
وفطـه بـامليع ال ـزي وفطـه فــي صـىرة الـجنالي ففـ ،الجـذى وقصــاه مالـه وفـي امليـع وقصـاه والــه
ولاللمـا مذل ـاه والطـا ل لــى الطـح فـي إلا ــذاي وإلا ـذاي حـزام اً ببــزورة] احيـاي عاـىم الــد ٌ
.425/4
و ــاى إلام ــام اب ــٌ ليمي ــة – رحم ــه هللا [ : -أص ــل الط ــذاى مح ـ َّـزم ف ــي املس ــملد وخ ــار املس ــملد اً
لبزورة ،فإه ماو

زورة وضأى فـي املسـملد ولـن ـذل أحـدا لتنطيـه ر ـاا اليـاص ،ولـن نـذا

فيمــا زويــه ويــذلزمــٌ حالــه ولــن جةــزوة ـزا بــزاليــاص ملــل أه سطــأى والحطي ـ

نط ـ  ،أو

ولن سطمعىه عاما سشؼاةن به ووحى للو واس] وقال عٌ ػذاي مللجاا لاطفاريرد .467 /4

ورا الذم لإللحاح في الطذاى ،في ىى اعا ى ً :سطألىه الياص الحافا [الجقزة.]473 :
وروي معاويــة  -هنع هللا يضر  -ــاى :ــاى رض ــىى هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص ً« :-للحف ــىا فــي املط ــألة ،ف ــىهللا ً سط ــألرد أح ــد
مينن تيئا فتنز له مطألته مرد تيئا وأوا له ماره ،فيجـارك لـه فيمـا أعطيتـه» رواه مطـان ر ـن
( )1238فــي الشمــاة ،بــاا اليهــد عــٌ املطــألة ،والًطــا  97 / 5 ،و  98فــي الشمــاة ،بــاا إلالحــاف فــي
املطألة.
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ً ــدخل فــي جهــزالطــا ل وعمــه وسوــزه اه مــاه لاشوــزمىو ـ تــزعي ،لحــد ث عــزوة بــٌ الشتحــر -
هنع هللا يضر  -أه حنــين بــٌ ح ـشام ــاى« :ضــأل رضــى َى هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -فأعطــاى ،،ــن ضــألته فأعطــاى - ،ساا فــي
َ ََ َ َ َ َ
َ
ةسـح َاو ِة
روا ة :ن ضألته فأعطاى - ،ن اى ي :ـا حنـين ،اه لـذا املـاى خبـزحاـى ،فمـٌ أخـذه
َ
وفطه بىر َك لـه فيـه ،ومـٌ أخـذه بإتـزاف وفطـه لـن َج َ
ـارك لـه فيـه ،ومـاه مالـذ أمـل وً سش َـجع،
ِ
َ
َ
ََ
َ َ َ
َ
َ
ـالحق ً أرسأ
واليد العايا خحر مٌ اليد الطفلى ،اى حنين :فقا  :ا رضىى هللا ،والـذ ةعلـو ب ِ
َ
َ
أحــدا َةع ــد َك تــيئا حت ـهللا أفـ ِـار ،ال ــدويا .رواه الجنــار  465 / 3ف ــي الشمــاة ،ب ــاا الاضــتعفاف ع ــٌ
املطألة ،وفي الىصـا ا ،بـاا لأويـل ـىى هللا عـشووـل :مـٌ ةعـد وصـية لىصـىه وهـا أو ا ـٌ}  ،وفـي
الملةــاا ،بــاا مــا مــاه اليبــد ملسو هيلع هللا ىلص سعطــ ،املذلفــة اــىوهن ،وفــي الز ــا ،،بــاا ــىى اليبــد ملسو هيلع هللا ىلص :لــذا
املاى خبزة حاىة  ،ومطان ر ن ( )1235في الشماة ،باا أه اليد العايا خحرمٌ اليد الطفلى،
وروي جيصة بٌ منار ،الةال ي  -هنع هللا يضر  -اىَّ « :
لحما َح َمالة ،فألي رضىى هللا  -صـلى هللا عايـه
لأليي ــا الص ــد ة ،في ــأم َزل ــو وه ــا ،ــن ــاى :ــا جيص ــةَّ ،
وض ــان -أض ــأله فوه ــا ،فق ــاى :أ ـ َـن حت ـهللا َ
اه
ِ
َ
َ َّ َ
املطـألة ً لحـل اً قحـد ال ـة :رو لـل لحمـل حمالـة ،فحاـ لـه املطـألة حتـهللا ص َـيبها ،ـن َم ِطــو،
َ
ورول أصابته وا حة اوتاح ماله ،فحاـ لـه املطـألة حتـهللا صـي َىامـا ِم َـٌ َع َـي  -أو ـاى:
ِض ــدااا ِم ـ َـٌ َع ـ َـي  -ورو ــل أص ــابته فا ــة ،حتـ ـهللا ق ــىى ال ــة م ــٌ لو ال ِ َمل ــا م ــٌ ىم ــه :لق ــد
َ
َ
أصاب فالوا فا ة ،فحا له املطألة ،حتهللا صي َ َىاما مـٌ َع َـي  -أو ـاىِ :ضـدااا مـٌ عـي
 فمـا ضـ َـىا َّلٌ مــٌ املطـألة ــا جيصــة ل َـح  ،أماةــا صــاحبها ل َـحتا»  .رواه مطــان ر ــن ()1244
ِ
في الشماة ،باا مٌ لحل له املطألة ،وأبى ااوا ر ن ( )1642في الشماة ،باا ما لجىس فيـه املطـألة،
والًطا  96 / 5 ،و  97في الشماة ،باا فبل مٌ ً سطأى الياص تيئا.
َ
وروي عجيد هللا بٌ عد بٌ الحيار  -هنع هللا يضر  :-اى :أخ رى ،رواله« :أجهما أليـا اليب َّـد  -صـلى هللا عايـه
َ
َ َ َ
َ
قطــن الصــد ة ،فطــأًه مقهــا ،فزفــع فييــا اليمــز ،وخفبــه،
وضــان -ولــى فــي املــة الــىااَ ،ولــى ِ
َ
َ
ََ
َ َّ
ََ
لؼرد ،وً لقى ل منت ِطـ ل »  .أخزوـه أبـى
فوها
ظ
ح
وً
عطيتنما،
أ
فزآوا َواد َ ٌِ ،فقاىِ :اه ت تما
ل
ااوا ،والًطـا  ،رواه أبــى ااوا ر ــن ( )1633فــي الشمــاة ،بــاا مـٌ سعطــى مــٌ الصــد ة وحــد الؼرــد،
والًطا  99 / 5 ،و  122في الشماة ،باا مطألة القى املنتط  ،واضيااه صحيس.
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وروي سيد بٌ أضان عٌ أبيـه  -رحمـه هللا  -ـاى :ـاى ـي عجـد هللا بـٌ ملر ـن« :االارـد علـى ةعحـرمـٌ
املطا ــا أضــتحمل عايــه أمحــراملــذميحه ،فقا ـ  :ىعــن ومــل مــٌ ابــل الصــد ة ،فقــاى عجــد هللا بــٌ
ملر ــن :ألحـ ـ ل ــى أه رو ــال بااو ــا ف ــي ــىم ح ــارػط ــل ل ــو م ــا لحـ ـ اساره ورفؼي ــه ،ــن أعطال ــه
فشــزتتها ــاى :فؼبــح  ،و ا ـ  :سؼف ــزهللا لــو ،ل ــن لق ــىى ملــل ل ــذا ــيا ــاى :فإوم ــا الص ــد ة
أوض ــان الي ــاص سؼط ــاىجها ع ــقهن» أخزو ــه املىط ــأ (  )1221 / 4ف ــي الص ــد ة ،بـ ـاا م ــا ن ــزه م ــٌ
الصد ة ،واضيااه صحيس.

لل ا حققىه مٌ ألل العان ا ى ميع التطىى بصى مزلفع لمـا لـى مىوـىا فـي لـذه ملسمـاه،
ملــا فــي للــو مــٌ ميافــاة دضــية املطــاود ،التــد لجــزه عــٌ ومــع املــاى بــالجيع والشـزاي والجحــث عــٌ
البــىاى ،فقــد وهـهللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عــٌ الجيــع والشـزاي فــي املســملد وأه لًشــد فيــه ــالة وأه ًشــد فيــه
تعزووههللا عٌ التحاق جل الصـالة ـىم الملمعـة) رواه الترمـذ وأبـى ااوا والًطـا  ،وابـٌ ماوـة
ولــى حــد ث حطــٌ لمــا ــاى الترمــذ وحطــيه العالمــة مللجــاى ،أ بــا فــي صــحيس ضــجه أثــ ،ااوا
.421/1
و ــد ــاى ابــٌ مفلــا املقديــلد الحيجلــي – رحمــه هللا  [ : -ــاى خاــن بــٌ أ ــىا لــى ليـ

ا ــيا لــن

أ ج ــل ت ــةااة م ــٌ لص ــد ،عاي ــه] ااا الش ــزعية  .394/3وخا ــن ب ــٌ أ ــىا الع ــامز الجا ــي
املتىفى ضية  415لـ ،ولى فقيه ألل بلخ وسالدلن أخذ الفقه عٌ أث ،ىضن ودمحم صـاحبد أثـ،
حييفة وابٌ أث ،ليلى والشلد عٌ ابزالين بٌ أالن ،و اى أث ،مطيع الجا ي الحيف – ،رحمـه هللا
َّ
  ً :حل لازول أه سعط ،ضذاى املسملد ( .ااا الشزعية .)394/3و ـد ـاى الش ـيخ دمحم العليم ـحه – رحمــه هللا  : -اليــحالوه عيــد أبــىاا املطــاود مــٌ الحــار ً
ب ــأص الا م ــاوىا ص ــاا حه ،أم ــا ااخ ــل املس ــملد فيقه ــىه ع ــٌ ل ــذا ويق ــاى لة ــن :اخ ــز عي ــد الج ــاا.
فطــئل – رمح ههللا  : -لــل سعت ــرإلامــام الــذ نــزوةن منالفــا لقىلــه اعــا ى :وأمــا الطــا ل فــال
لقهز ا فأواا :لى ما جهزه واوما أمزه بتؼيحراملهاه( .فتاوي مى ع إلاضالم ضذاى ووىاا).
و اى الشيخ عجدالنزين الحبحر :ميع بأضاىا مياض ؛ لئال قع في ا حالفة َو َأ َّما َّ
الطا ِ َل
ََ َ
فال ل َق َه َز} [( )12ضىرة الب ى]( .تزح باىغ املزام)
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وفي اعطاي املتطىلحه بصى مزلفع ةعد الصالة مفاضد عدة مقها:
 )1إلاعاو ـة عل ـى منالف ـة ملحاا ـث اليجىي ـة الت ـد لمي ـع م ـٌ اض ـتؼالى املط ـاود لملا ـ امل ـاى
ولحصياه ولى بحق لما في اىشاا البالة.
 )4منالفة ملوممة التد لميع مٌ التطىى في املطاود.
 )3إلاعاوة على طع الياص عٌ ألمار ما ةعد الصالة.

ً م ـاىع م ـٌ اعط ـاي الط ـا ل الا ص ـاافو ااخ ـل املس ـملد ،ول ـن م ـ هٌ التط ـىى ااخ ـل املس ـملد،
واوم ـا حص ـل لل ـو عز ـا ،ــاى اليــىو – رحمــه هللا  -فــي تــزح املةــذا فــي بــاا الؼطــل :فــزَ ً
بــأص بــأه سعطــ ،الطــا ل فــي املســملد تــيئا لحــد ث عج ـد الــزحمٌ بــٌ أثــ ،بنــزالصــد ق

ــاى:

اى رضىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص :لل مينن أحد أطعن اليىم مطـنيياا فقـاى أبـى بنـزاخاـ املسـملد فـإلا أوـا
ةطــا ل سطــأى فىوــد لطــزة خ ــزفــي ــد عجــد الــزحمٌ فأخــذوها فــدفع ها .رواه أبــى ااوا بإضــياا
ويد

ً سش ـترط عي ـد اعط ـاي املتط ـىى أه سؼط ـ ،حاوت ـه ،فقــد روي لزيــزة  -هنع هللا يضر  -أه رضــىى هللا  -صــلى
هللا عايـه وضـان -ـاى« :لـيظ املطـنحه الـذ لـزاه الاقمـة والاقمتـاه ،والتمـزة والتمزلـاه ،ولنــٌ
املطنحه الـذ ً جـد ػرـهللا سؼييـه ،وً فطـٌ بـه فيتصـد ،عايـه ،وً قـىم فيطـأى اليـاص» رواه
الجنار  469 / 3و  472فـي الشمـاة ،بـاا ـىى هللا اعـا ى ً :سطـألىه اليـاص الحافـا}  ،وفـي لفطـحر
ضــىرة الجقــزة ،بــاا ً سطــألىه اليــاص الحافــا}  ،ومطــان ر ــن ( )1239فــي الشمــاة ،بــاا املطــنحه
الذ ً جد ػرهللا وً فطٌ له فيتصد ،عايه،
واه ضـ ـأى الطـ ـا ل الطعـ ـام أو الشـ ـزاا ،فيشـ ـزَ اتـ ـجاعه واروا ـ ـه ،فقـ ـد أب ــى لزي ــزة  -هنع هللا يضر  :-ع ــٌ
رضىى هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -اى« :اه هللا عشوول قىى ىم القيامة :ا ابٌ آام مز ـ فاـن اعـدى ،،ـاى:
ــارا ليــن أعــىاك وأو ـ را العــاملحها ــاى :أمــا عام ـ أه عجــد فالوــا مــز فاــن اعــدها أمــا
7

مطألة في التعامل الشزعي مع املتطىلحه
عام أوو لى عدلـه لىوـدلرد عيـدها ـا ابـٌ آام ،اضـتطعمتو فاـن لطعمرـد ،ـاى :ـارا ،ليـن
أطعمو وأو را العاملحها اى :أما عام أوه اضتطعمو عجد فاله فان لطعمه ،أما عام
أوو لى أطعمته لىود للـو عيـد ا ـا ابـٌ آام ،اضتطـقيتو فاـن اطـقرد ،ـاى :ـارا ،وليـن
أض ــقيو وأوـ ـ را الع ــاملحها ــاى :اضتط ــقاك عج ــد ف ــاله ،فا ــن اط ــقه ،أم ــا او ــو ل ــى ض ــقيته
وود للو عيد » أخزوه مطان ر ن ( )4569في ال روالصاة ،باا فبل عيااة املزيه.
وروي أبــى ااوا :عــٌ عجــد الــزحمٌ بــٌ بجيــد ،عــٌ ودلــه أم بجيــد ،وماو ـ ممــٌ بــاسع رضــىى هللا -
َ َّ َّ َ
َّ
ام َعا َي ِه َو َضا َن  ،-أجها ال له :ا رضىى هللا صلى هللا عايو ،اه املطنحه ليقىم على باث،
صلى
َ َّ َّ َ
َّ
ام َعا َي ِـه َو َضــا َن  :-اه لـن لجـد لــه
فمـا أوـد لــه تـيئا أعطيـه ا ــاه ،فقـاى لةـا رضــىى هللا  -صـلى
ت ــيئا اعطيي ــه ا ــاه اً ظاف ــا عز ــا فاافعي ــه الي ــه ف ــي ــده ( .رواه أبـ ـى ااووا فـ ـي الط ــجه 146/4
ح - 1667لتـ ـاا الشم ــاة ،بـ ـاا ح ــق الطـ ــا ل)  ،وأخزو ــه الترمـ ــذ (الط ــجه  43/3ح- 665لتـ ـاا
الشماة باا في حق الطا ل)  ،والًطا ( ،الطجه  - 86/5لتاا الشمـاة ،بـاا لفطـحراملطـنحه) ماةـن
عٌ تيجة ابٌ ضعيد عٌ الايث به ،وأخزوه أحمد (املطيد  )383/6مٌ طز ،ابٌ أث ،ل ـ عـٌ
املق ــر ب ــه ،ــاى الترم ــذ  :ح ــد ث حط ــٌ ص ــحيس ،و ــاى مللجـ ـاى :،ص ــحيس (ص ــحيس أث ــ ،ااوا
ح.)1466
وعـٌ عــد بـٌ حــالن  -هنع هللا يضر  :-ـاى :ضــمع رضـىى هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -قــىى« :القـىا اليــارولـى ةشــق لمــزة» .
وفي روا ة« :مٌ اضتطاَ مـينن أه سطـتترمـٌ اليـارولـى ةشـق لمـزة فايفعـل»  .أخزوـه الجنـار ،
ومطــان ،رواه الجنــار  445 / 3فــي الشمــاة ،بــاا القــىا اليــارولــى ةشــق لمــزة ،وتــاا الصــد ة جــل
الــزا ،وفــي ملوحيــاي ،بــاا عالمــا اليجــىة فــي إلاضــالم ،وفــي ملاا ،بــاا طيـ النــالم ،وفــي الز ــا،،
بــاا مــٌ وــى

الحطــاا عــذا ،وتــاا صــفة المليــة واليــار ،وفــي التىحيــد ،بــاا ــىى هللا اعــا ى:

ووىه ىمئذ وا زة ا ى روها واظزة}  ،وتاا لالم الزا عشوول ىم القيامة مع ملوحياي وػحرلن،
ومطان ر ن ( )1216في الشمـاة ،بـاا الحـث علـى الصـد ة ولـى ةشـق لمـزة ،والًطـا  74 / 5 ،و 75
في الشماة ،باا القايل في الصد ة.
و ـ ــاى مالـ ــو :وتاؼرـ ــد « أه مطـ ــنييا اضـ ــتطعن عا شـ ــة أم املـ ــذميحه وتـ ــحه ـ ــديها عي ـ ـ  ،فقال ـ ـ
إلىطاه :خذ حجة فأعطه ا الـا ،فجعـل يمـزالوهـا ،وي ملـ  ،فقالـ عا شـة :أا ملـ ا لـن لـزي
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مطألة في التعامل الشزعي مع املتطىلحه
ف ــي ل ــذه الحج ــة م ــٌ ملق ــاى لرةا» أخزو ــه املىط ــأ بالػ ــا  997 / 4ف ــي الص ــد ة ،ب ــاا الترػي ـ ف ــي
الصد ة.

سشـزَ أً ـزا الطـا ل الـذ
بٌ أث ،طال -

صـدك اوه ػحـرك ،ولـى بصـد ة سطـحرة ،فقـد روي حطـحه بـٌ علــي

 :-أه رضىى هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -ـاى« :لاطـا ل حـق ،واه وـاي علـى فـزص»  .أخزوـه أبـى

ااوا ر ــن ( )1665ف ــي الشم ــاة ،ب ــاا ح ــق الط ــا ل ،ورواه أحم ــد ف ــي املط ــيد ر ــن ( ، )1732وف ــي
ضـيده سعلــى بــٌ أثــ ،حيـهللا ،لـن ى قــه ػحـرابــٌ حجــاه ،وتــالي روالـه قــا  ،ولنــٌ سشــةد لــه حـد ث
سيــد بــٌ أضــان  -رحمــه هللا  :-أه رضــىى هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -ــاى« :أعطــىا الطــا ل ،ولــى وــاي علــى فــزص» .
أخزوه املىطأ مزضال  996 / 4في الصد ة ،باا الترػي في الصد ة،

اه لحزي املتصد ،،وأعطى الطا ل ظاوا أوه محتا  ،فإه ذوز على للو فقد روي أبى لزيزة -
هنع هللا يضر  :-أه رضـىى هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -ــاى :ــاى روــل :قلصــد ٌ بصــد ة ،فنــز بصــد ته ،فى ــعةا فــي ــد
ضــار ،،فأصــجحىا تحــد ىه :لصــد ،الاياــة علــى ضــار ،،فقــاى :الاةــن لــو الحمــد ،علــى ضــار،،
قلصد ٌ بصد ة ،فنز بصد ته ،فى عةا فـي ـد ساويـة ،فأصـجحىا تحـد ىه :لصـد ،الاياـة
على ساوية ،فقاى :الاةـن لـو الحمـد ،علـى ساويـة ،قلصـد ٌ بصـد ة ،فنـز بصـد ته ،فى ـعةا
في د ػرد ،فأصجحىا تحد ىه :لصـد ،الاياـة علـى ػرـد ،فقـاى :الاةـن لـو الحمـد ،علـى ضـار،،
وساوية ،وػرد ،فـأا ،،فقيـل لـه :أمـا صـد تو علـى «ضـار :،فاعاـه أه سطـتعن عـٌ ضـز ته ،وأمـا
الشاويــة :فاعاةــا أه اطــتعن عــٌ سوالــا ،وأمــا الؼرــد :فاعاــه سعت ــرفييفــق ممــا أعطــاه هللا»  .لــذا
لفـظ الجنـار  ،وأخزوــه مطـان وحــىه بمعيـاه .رواه الجنــار  432 / 3فـي الشمــاة ،بـاا الا لصــد،
علــى ػرــد ولــى ً سعامــه ،ومطــان ر ــن ( )1244فــي الشمــاة ،بــاا جــى أوــزاملتصــد ،واه و ع ـ
الصد ة في د ػحرألاةا ،والًطا  55 / 5 ،و  56في الشماة ،باا الا أعطالا ػييا ولى ً سشعز.
وهللا أعان وصلى هللا وضان على وجييا دمحم وآله وصحجه أومعحه.
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